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АГРО 2017: розвиток

агропромислового комплексу
дає розвиток державі

З

7 по 10 червня відбулася 29-та
міжнародна агропромислова виставка «Агро-2017», яка пройшла
в м. Києві, на території Національного
Комплексу «Експоцентр України».
Як завжди, масштаби виставки
«Агро-2017» вразили нас. Більше 71 тис.
відвідувачів, 1248 учасників із 15 країн світу, загальна площа територій 27 тис. м2. Так дійсно, це найбільша галузева виставка не тільки України, а й
Східної Європи.
Захоплюють не лише розміри виставки, але і її мета та можливості, що
допомагають презентувати новинки
в усіх сферах АПК України, впровад-
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жувати інновації та вдосконалювати
виробництво, а найважливішим, напевне, є можливість створити живий
діалог між приватним бізнесом і державою, вітчизняними асоціаціями та
іноземними представниками.
Традиційно 29-та виставка пройшла за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.
В офіційному відкритті взяли участь
Прем’єр-міністр України В. Гройсман,
заступник голови Комітету з питань
аграрної політики та земельних відносин ВРУ О. Бакуменко та Перший заступник Міністра аграрної політики та
продовольства М. Мартинюк.

Прем’єр-міністр підкреслив, що
сьогодні пріоритет полягає в тому,
щоб кожне аграрне підприємство
здійснювало переробку та створювало конкурентний продукт.
«Наше завдання полягає в єдиному
– ми маємо забезпечити країну економічним зростанням, створювати національний продукт, збільшувати бюджети та інвестувати в якість життя людей»,
- зазначив Володимир Гройсман.
Окрім того, очільник Уряду наголосив на важливості розвитку агропромислового комплексу не тільки у сфері
забезпечення продовольчої безпеки, а
й у комплексі питань розвитку держа-
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ви, залучення інвестицій, створення
нових робочих місць та розвитку сільських територій.
Максим Мартинюк, в свою чергу,
висловив впевненість, що з року в рік
українські аграрії все більше впроваджуватимуть новітні технології у сільському господарстві.
«Сьогодні, у еру вертикальних теплиць та комп’ютерних технологій вирощування, українські аграрії мають
йти пліч-о-пліч з технічним прогресом,
брати все новітнє на своє озброєння
та збільшувати виробництво продукції
з доданою вартістю», - зазначив Перший заступник Міністра у вітальному

слові до учасників заходу.
В рамках «АГРО-2017» пройшли
спеціалізовані виставки: «ExpoAgro
Tech – 2017», «Біопаливо – 2017», «HiTech Агро – 2017», «Organic – 2017»,
«Animal’EX-2017», «Еквісвіт – 2017»,
«FishExpo – 2017», «Рослинництво і агрохімія», «Agro Build — Expo – 2017»,
«Агротранспорт і логістика». Також
відбулися і нові спеціалізовані виставки — «EСO HOUSE – 2017» та «Сучасний Фермер».
Відвідувачі з цікавістю роздивлялися представлені новинки сільськогосподарської техніки та устаткування,
високопродуктивні породи свійських
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тварин та рибне господарство, сучасні агротехнології та сільськогосподарську продукцію.
«АГРО-2017» дає можливість не
тільки великим лідерам аграрного світу, але й пересічним громадянам, які
цікавляться розвитком агропромислового комплексу, побачити на власні
очі інноваційні розробки, різноманітні
проекти та найкращі зразки сучасної
сільгосптехніки і продукції та в живу поспілкуватися з представниками
малих і великих підприємств, а також
іноземними інвесторами. А це, в свою
чергу, і обмін досвідом, і можливості
для подальшої співпраці.
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