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AGROPORT West Lviv 2017:
перехід на безпечні і точні технології
5-й ювілейний Міжнародний форум з розвитку фермерства в Україні «AGROPORT West Lviv 2017» з успіхом 
відбувся 27-29 квітня 2017 року м. Львів на території Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького

AGROPORT - знаковий захід аграр-
ної галузі в Східній Європі. З 2016 року 
форум AGROPORT проходить в двох 
містах і охоплює інтереси західних і 
східних агровиробників, об’єднуючи 
їх ідеєю розвитку та благополуччя 
сільського господарства. Місцем його 
проведення, хоч і незвично, але вже 
традиційно, є термінали, виставкові 
площі та аеродромні перони аеропор-
тів Львова та Харкова. Навесні (період: 
квітень-травень) приймає експонентів 
і відвідувачів заходу історична пер-
лина України - туристичний Львів. А 
восени (жовтень-листопад) гостей і 
учасників чекає перша українська сто-
лиця - гостинний Харків.

Чесно скажучи, перший харківсь-
кий AGROPORT в 2014-му «пройшов» 
повз нас. У 2015 році форум почав на-
бирати обертів. І до Львова в 2016 ро-
ці ми вже з’їздили відвідувачами, при-
дивитися. Залишилися задоволені і 
зважилися експонуватися в Харкові в 
тому ж році, де провели великий семі-
нар з годівлі та утриманню птиці спіль-

но з Міжрегіональним союзом кормо-
виробників і птахівників України.

«AGROPORT West Lviv 2017» при-
ємно вразив нас великою увагою до 
нашого журналу «Корми і Факти» та 
інших проектів видавництва - спец-
випусків «Годівля та утримання сіль-
ськогосподарської птиці», «Годівля та 
утримання свиней», ми знайшли но-
вих партнерів, авторів і читачів.

Загалом форум AGROPORT орієн-
тований на малих і середніх фермерів, 
та представників великих промисло-
вих агропідприємств, яких було також 
багато як серед експонентів, так і се-
ред відвідувачів. Особливо на початку 
відкриття заходу, коли туди прибули 
міністр АПК України Тарас Кутовий, 
голова Львівської ОДА Олег Синютка 
та директор департаменту агропро-
мислового розвитку Наталія Хмиз. До 
них було багато питань після виступів 
і під час панельних дискусій та прес-
конференції.

На одному майданчику експону-
валося близько 200 компаній, брали 
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участь майже 100 українських та за-
рубіжних експертів, виробники аграр-
ної продукції та іноземних делегацій 
з 17 країн світу. Захід традиційно про-
водиться за підтримки Мінагропроду і 
Львівської обласної держадміністрації.

«Участь аграріїв в міжнародних 
форумах є однією з можливостей роз-
винути свій виробничий потенціал, 
налагодити нові ділові контакти. Крім 
того, форум відкриває можливість для 
залучення міжнародних інвестицій як 
в свій бізнес, так і в агросектор всієї 
країни. 

«АГРОПОРТ - це не стенди, це люди, 
і я бачу тут професійну зацікавлену ау-
диторію », - зазначив Т. Кутовий.

Україна - велика аграрна держава, і 
цей захід є показником того, що Львів-
ська область має величезний потенці-
ал для нарощування та примноження 
існуючих можливостей. «АГРОПОРТ 
- це не формальний, а реальний дис-
кусійний майданчик, що об’єднує інте-
лектуальні можливості не тільки Украї-
ни, а й Східної Європи», - зазначив 
О. Синютка. За словами Н. Хмиз, «АГ-
РОПОРТ Захід Львів 2017» за кількістю 
учасників і відвідувачів є одним з най-
більших агрофорумів в Східній Європі.

У 2017 році особлива увага при-
ділялася проблемам адаптації сіль-
ського господарства до умов зміни 
клімату: підвищення продуктивності в 
умовах змін і перехід на безпечні і точ-
ні технології. 
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