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27–29 жовтня 2015 року у м. Києві (ВЦ 
«КиївЕкспоПлаза»), пройшов головний 
захід усього аграрного комплексу країни 
– міжнародна виставка «ІнтерАГРО Комп-
лекс 2015». 

Цьогоріч у виставці взяли участь 
близько 300 компаній з 10 країн світу. Ні-
меччина та Франція були представлені 
національними експозиціями, Італія – ко-
лективною. 

На виставці компанії-учасниці проде-
монстрували: сільськогосподарську тех-
ніку, технології, обладнання для ремонту 
та сервісного обслуговування, запасні 
частини та комплектуючі, системи поливу 
і зрошення, альтернативну біоенергетику, 
обладнання для переробки аграрної про-
дукції, обладнання для тваринництва, аг-
робудівництво, органічне та точне земле-
робство, переробку і утилізацію відходів, 
засоби виробництва, програмне забезпе-
чення, транспорт і логістику, лабораторне 
та ваговимірювальне обладнання, засоби 
малої механізації, фінанси і аудит, менедж-
мент та агроконсалтинг.

У церемонії урочистого відкриття 
«ІнтерАГРО Комплекс» взяли участь ви-

сокоповажні гості. Під час церемонії офі-
ційного відкриття Владислава Валеріївна 
Рутицька, заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства України з пи-
тань європейської інтеграції, переказала 
привітання міністра Олексія Михайлови-
ча Павленка, та особисто від себе додала: 
«Ми завжди підтримуємо виставки такого 
високого рівня як «ІнтерАГРО Комплекс», і 
для мене це честь вже не перший раз її від-
кривати. Я щаслива бачити представлених 
іноземних виробників та найкращі укра-
їнські компанії сільськогосподарського 
сектору.

Для нас дуже важливо здійснювати 
експорт сільськогосподарської продукції. 
Адже він фактично забезпечує кожний 
третій долар, який надходить до нашої 
країни. Дуже дякую всім працівникам 
аграрного сектору України, всім інозем-
ним партнерам, які більш ніж 20 років 
підтримують нас, даючи можливість вико-
ристовувати нові світові технології, інно-
вації та обладнання».

Протягом трьох днів в рамках програ-
ми заходів в «ІнтерАГРО Комплекс» від-
булося понад 30 конференцій, семінарів, 

круглих столів та презентацій, в яких взя-
ли участь більш ніж 100 компаній з 8 країн 
світу.

В програмі виставки відбувся потуж-
ний діловий захід – аграрно-технологіч-
ний форум «Управління урожайністю в 
складних економічних умовах. Кукурудза 
та соя: оптимальні витрати – максимальні 
прибутки». Форум пройшов за підтримки 
Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України. 

28 жовтня став «Днем Франції в 
Україні» в рамках виставки «ІнтерАГРО 
Комплекс 2015». Виставковий центр «Киї-
вЕкспоПлаза» відвідали представники По-
сольств, директори провідних іноземних 
агрокомпаній, топ-менеджери, науковці 
та визнані експерти міжнародного агро-
промислового ринку.

Виставка «ІнтерАГРО Комплекс» за-
вдяки провідним міжнародним та вітчиз-
няним експозиціям та брендам, які були 
присутні на виставці, а також насиченій та 
потужній діловий програмі вона перевер-
шила всі очікування. За три дні виставку 
«ІнтерАГРО Комплекс» відвідало близько 
14 тисяч чоловік! 
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