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Подія

З 12 по 14 лютого 2013 у виставковому 
центрі «КиївЕкспоПлаза» відбулася третя 
міжнародна виставка ефективного тва-
ринництва та птахівництва «Agro Animal 
Show 2013», яка проходила сумісно з ви-
ставкою «Зернові технології 2013».

Це найбільша в Україні виставкова по-
дія у галузі тваринництва та птахівництва 
міжнародного масштабу, на якій компа-
нії-учасниці продемонстрували свої над-
бання та інновації. 

Організатор виставки – компанія «Ки-
ївський міжнародний контрактовий яр-
марок». 

У виставці взяли участь близько 200 
провідних компаній галузі тваринництва 
та птахівництва, в тому числі 94 іноземні, 
з України та 13 країн світу (Австрії, Біло-
русі, Данії, Ірландії, Іспанії, Канади, Китаю, 
Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, 

США, Франції). Офіційно виставку відвіда-
ли близько 17000 відвідувачів. 

Компанії з Німеччини, Франції та Ні-
дерландів, маючи державну підтримку, 
традиційно були представлені націо-
нальними експозиціями. Вперше на ви-
ставці була представлена національна 
експозиція Данії.

На виставці були представлені: широ-
кий спектр техніки і обладнання, новітні 
науково-технічні розробки для госпо-
дарств різних форм власності і розмірів, 
які професійно займаються виробни-
цтвом продукції тваринництва та птахів-
ництва. Особливо варто відмітити, що в 
повному обсязі була представлена екс-
позиція кормозаготівельної техніки «Зе-
лена лінія» таких брендів: Claas, JCB, Kuhn, 
Kverneland, Lely, Manitou, Poettinger, Гом-
сільмаш, Ростсільмаш та ін.

Agro Animal Show 2013



№02(30), лютий 2013

Корми і Факти: Своєчасно. Компетентно. Професійно 31

Доброю традицією стало проведення в 
рамках виставки «Agro Animal Show» масштаб-
них подій для представників тваринництва та 
птахівництва України – Днів Франції та Німеччи-
ни. В цьому році День Франції був присвячений 
птахівництву, адже ця галузь стрімко розвива-
ється в Україні, а Франція – провідна країна в 
Європі у птахівництві, тож запозичення досвіду 
французьких фахівців важливе для підвищення 
ефективності роботи вітчизняних птахівників.

День Німеччини був присвячений свинар-
ству. Він пройшов з великим інтересом слуха-
чів і у жвавій дискусії. Провідні німецькі спе-
ціалісти галузі виступили з доповідями щодо 
практичного досвіду ведення свинарного гос-
подарства Німеччини та розглянули перспек-
тиви його використання в Україні. 

Результатом проведення Днів Франції та 
Німеччини стали обмін досвідом провідних за-
кордонних і вітчизняних фахівців, поглиблення 
партнерських відносин між ними та розвиток 
співробітництва України з Францією та Німеччи-
ною в галузі сільського господарства в цілому.

Вперше в рамках виставки “Agro Animal 
Show” проводився Всеукраїнський конкурс 
«Лікар-ветеринар року», організаторами яко-
го виступили Державна ветеринарна та фі-
тосанітарна служба України, ТОВ «Київський 
міжнародний контрактовий ярмарок», за під-
тримки Асоціації спеціалістів ветеринарної 
медицини України. 

У початковому етапі у ньому взяли участь 
понад 100 спеціалістів із 18 областей України, 
АР Крим та м. Києва. За результатами першо-
го етапу конкурсу до фінальної частини про-
йшло 39 чоловік. 12 лютого, в рамках між-
народної виставки “Agro Animal Show 2013”, 
відбувся фінальний етап конкурсу, після яко-
го стали відомі імена кращих спеціалістів ве-
теринарії України. 

Так, переможцями стали: 
 • в номінації «Кращий лікар-ветеринар 

продуктивних тварин 2013» – Пряд-
ко Вадим Петрович з м. Кам’янця-
Подільського;

 • в номінації «Практик-професіонал ве-
теринарної медицини дрібних тварин 
2013» – Усевич Максим Олександро-
вич з м. Києва;

 • в номінації «Кращий молодий спеціа-
ліст-ветеринар 2013» – Гавриленко Ан-
дрій Володимирович з м. Києва.

Проведення виставки «Agro Animal Show 
2013» дало новий поштовх подальшому роз-
витку тваринництва та птахівництва в Україні, 
сприяло встановленню нових та розвитку іс-
нуючих торговельно-економічних відносин, 
впровадженню передового досвіду та знахо-
дженню комплексних рішень для подальшого 
вдосконалення тваринницьких господарств.
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