
 
 
 

Програма заходів 
в рамках 21-ї спеціалізованої виставки аграрних технологій «Агротехсервіс» 

м. Запоріжжя, ВК «Козак-Палац» 
8-10 лютого 2022 р. 

 
Дата, час 

проведення 
Захід Організатори Локація 

проведення 
 8 лютого 
10.00 – 17.00 Виставка працює для відвідувачів   

13.00 Урочисте відкриття виставки  Зона відкриття 
 

11.00 – 13.00 
 
Семінар «Сучасні інструменти для 
точного землеробства» 

 
Titan Machinery 
Ukraine LLC 
 

 
Мала 
конференц-зала 
(2-й поверх) 
 

14.00 – 17.00  
Семінар «Адаптація технологій 
вирощування с/г культур до сучасних 
реалій» 
 

 
ТОВ «Агроресур-А» 
 

Мала 
конференц-зала 
(2-й поверх) 

 
14.00 – 17.00 

Конференція «Агросектор України у 
2022 році»: 
Державні програми підтримки 
агросектору у 2022 році. 
Зміни в податковому законодавстві 
України, ризики для аграріїв. 
Проміжні підсумки запровадження 
ринку землі в Україні. 
Можливості фінансування 
агросектору.  
Ситуація на внутрішньому ринку 
країни. 
Перспективи експорту органічної 
продукції. 
Експортні можливості продукції 
сільськогосподарського призначення у 
2022 році. 

Запорізька ТПП, 
Комітет 
підприємців 
агропромислового 
комплексу ТПП 
України, 
Національна 
асоціація 
сільськогосподарськ
их дорадчих служб 
України  

Велика 
конференц-зала 
(2-й поверх) 
(офлайн/онлайн 
формат) 

9 лютого 
10.00 – 17.00 Виставка працює для відвідувачів   



10.00 – 12.00 Вебінар «Системи знань та інновацій 
для розвитку сільського господарства» 

Запорізька торгово-
промислова палата,  
Комітет 
підприємців АПК 
при ТПП України,  
Національна 
асоціація 
сільськогосподарськ
их дорадчих служб 
України 

Онлайн 

10.00 – 16.00 Тренінгова сесія «Готуємось до 
органічного виробництва та експорту» 
(Люк Ван Люверен, старший радник з 
питань ЄС у Voka – CCI Antwerp-
Waasland (Бельгія); Роман Макухін, 
експерт з органічного виробництва в 
агросекторі (Україна)) 

Запорізька ТПП, 
ТПП Антверпена  
 

Мала 
конференц-зала 
(2-й поверх) 

10.00 – 14.00 Конференція «Садівництво та 
ягідництво: від проектування до 
врожаю» 

Асоціація 
«УкрСадПром» 

Велика 
конференц-зала 
(2-й поверх) 

15.00 Семінари «Вирощування часнику, 
полуниці, шафрану та гарбузів». 
«Компостування та біопрепарати як 
заміна азотним добривам»  

ТОВ «Чистий 
Продукт», 
ТОВ «Живорост»                  

Велика 
конференц-зала 
(2-й поверх) 

10 лютого    

10.00 – 15.30 Виставка працює для відвідувачів   

10.00 – 12.30 Семінар «Сертифікація систем 
менеджменту за стандартами ISO - 
виклик сьогодення та досконалість 
Вашого бізнесу». 
 

QualityUkraine Велика 
конференц-зала 
(2-й поверх) 

13.15 – 15.00 Презентація результатів опитування 
Національної кампанії «Молодь та 
Індустрія 4.0» 
 

Запорізький Кластер 
ІАМ, АППАУ 

Велика 
конференц-зала 
(2-й поверх) 

10.00 – 15.00 Тренінгова сесія «Готуємося до 
органічного виробництва та експорту» 
(Люк Ван Люверен, старший радник з 
питань ЄС у Voka – CCI Antwerp-
Waasland (Бельгія); Роман Макухін, 
експерт з органічного виробництва в 
агросекторі (Україна)). 

Запорізька ТПП, 
ТПП Антверпена  
 

Мала 
конференц-зала 
(2-й поверх) 

 
 


