XV СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИСТАВКА «ФЕРМЕР УКРАЇНИ-2012»
11-13 жовтня 2012 року, НК «Експоцентр України» (ВДНГ), м. Київ
(Повна інформація про виставку на Інтернет-сайті: www.coop-union.org.ua)
Виставка має насичену програму:
11 жовтня – Свято молодого вина (за участі виноробів Одещини та Закарпаття) – фестиваль,
конкурс на кращий продукт, конференції та тематична експозиція.
12 жовтня – День кооперативів – Конференції та круглі столи з питань кооперації,
презентація вітчизняної техніки та обладнання для сільськогосподарських кооперативів, яку
можливо отримати в лізинг за фінансової підтримки Мінагрополітики, Всеукраїнський конкурс на
кращий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.
13 жовтня – Свято короваю – дегустація хлібо-булочної продукції, конкурс на кращий
коровай, нагородження переможців.
12 жовтня – Перший національний конгрес молодих аграріїв України «Аграрне майбутнє
України».
На виставці очікується участь представників 250 сільськогосподарських кооперативів з
усієї України, 25 обласних експозицій асоціацій фермерів (загалом кількість делегатів - 400
фермерів), 50 господарств Одеської та Закарпатської областей – учасників Свята молодого
вина. У Конгресі молодих аграріїв приймуть участь більше 500 делегатів. На виставці свою
продукцію та послуги представлять близько 80 комерційних фірм...
Основна експозиція виставки «ФЕРМЕР УКРАЇНИ-2012» – техніка, обладнання та матеріали
для фермерських господарств (основні критерії для експонатів – використання в господарствах до
1000 га, потужність техніки – до 150 к.с.). Окремі експозиції виставки: Експозиція обласних
асоціацій фермерів та обласних відділень Союзу кооперативів, техніка та обладнання для
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, біотехнології, біоенергетика, екологічне
землеробство.
На території НК «Експоцентр України» разом з виставкою «Фермер України-2012»
відбудуться виставки «Сад. Город. Урожай-2012» та «Овочі та фрукти України-2012», що
організовує Національний комплекс.
Вартість участі у виставці – помірна й розрахована у відповідності до сучасної економічної
ситуації в країні.
Організатори виставки: Асоціація фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ),
Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України (СУСОКУ),
Всеукраїнська Асоціація виробників виноградної та садівничої продукції (ВАВВСП), Асоціація
дорадчих служб України, Конгрес молодих аграріїв (КМА), Асоціація медоварів України (АМУ).
За підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Розпорядник: ТОВ «Господар ЕЦ»
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ!
Окремо просимо розглянути пропозицію по спонсорській підтримці призового фонду
Всеукраїнського конкурсу на кращий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
України! Ваша продукція може працювати у зразкових кооперативах!
ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ»
01042, Україна, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 21, оф.421
Тел./факс: (044) 501-7823, (044) 501-7824
Е-пошта: farmer_agro2012@ukr.net, cooperativeunion2@ukr.net
Інтернет-сайт: www.coop-union.org.ua

