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Н а у к о в о - п р о п а г а н д и с ь к і  з а х о д и

Міжнародна виставка ефективних рішень 
в агробізнесі  «AgroComplex 2019»

УДК 631.3:061

29-31 жовтня 2019 року у Міжнародному виставковому центрі відбулась головна агроподія осені –
Міжнародна виставка ефективних рішень в агробізнесі «AgroComplex 2019». Організатор – компанія «Київський
міжнародний контрактовий ярмарок». У цій виставці взяли участь понад 300 компаній з 11 країн, де з-поміж
інших була представлена національна експозиція Німеччини, колективні експозиції Китаю та Туреччини.
Виставкова площа склала 17 140 кв. м. Упродовж трьох днів у столиці вирувало насичене аграрне життя: успіш-
но пройшли понад 20 ділових заходів, у яких взяло участь більше 100 доповідачів, на виставку завітали 12 400
професійних відвідувачів.
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Вступ. У церемонії урочистого відкриття
«AgroComplex 2019» (рис. 1) взяли участь: керівник
відділу питань продовольства, сільського господарст-
ва, захисту прав споживачів та охорони навколишньо-
го середовища при Посольстві Федеративної
Республіки Німеччина в Україні Герман Інтеманн; пер-
ший віце-президент Спілки пасічників України
Нагорнюк Віталій Іванович; президент Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників України Стрижак
Микола Іванович; голова Біоенергетичної асоціації
України Гелетуха Георгій Георгійович; засновник ком-
панії DroneUA, головний бізнес-партнер IT-Corner
2019, Яковенко Валерій Іванович; президент Асоціації
“Теплиці України” Чернишенко Євген Володимирович;
директор агропромислових виставок ТОВ “Київський
міжнародний контрактовий ярмарок” Висоцький
Сергій Дмитрович. Виставку традиційно відкрив голо-
ва правління ТОВ “Київський міжнародний контракто-
вий ярмарок” Володимир Андрійович Іванов. 

Виставка об’єднала провідних експертів ринку та
стала нетворкінг-майданчиком для бізнес-спілкування
як малих фермерських господарств, так і великих
агрохолдингів, щоб отримати професійну інформацію

для подальшого успішного господарювання.
Основна частина. Традиційно на виставці

«AgroComplex» було представлено широкий ряд сіль-
ськогосподарської техніки, технологій агровиробницт-
ва, техніки для виробництва кормів та тваринництва.  

Ґрунтообробну техніку широко представляло
Краснянське СП Агромаш (рис. 2).

Широкий асортимент обладнання для утримання
ВРХ представила вітчизняна фірма «Frait», а саме стій-
лове обладнання, системи напування тварин, вида-
лення гною, створення мікроклімату тощо.

Вперше на виставці компанія «Міні-Агро» – перший
національний оператор з продажу міні-тракторів –
експонувала енергетичні засоби запропоновані для
фермерських, особистих селянських господарств,
сімейних ферм тощо. Заслуговує на увагу, наприклад,
трактор «Булат» китайського виробництва, який харак-
теризується високими показниками потужності та
продуктивності (рис. 3).

Відома фірма «Tenderfoot» (Німеччина) представи-
ла сучасне обладнання для утримання свиней. Підлога

Рис. 1 – Церемонія відкриття виставки «AgroComplex 2019»

Рис. 2 – Краснянське СП Агромаш на виставці 
«AgroComplex 2019»
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станків для утримання свиней різних статевих та віко-
вих груп виготовлена з алюмінію, покритого оригіналь-
ним матеріалом – пластизолом.

Данська фірма «Beeders» також представила
обладнання для свинарства європейського рівня.

Вітчизняна фірма ТОВ «Скіолд Україна» представи-
ла широкий асортимент обладнання для свиноферм –
системи для годівлі свиней, годівниці «Skiold
Maximat», системи транспортерної годівлі, систему
дозування компонентів для комбікормів, станки для
утримання свиней, системи опалення, вентиляції, клі-
мат контролю.

Системи освітлення пташників вперше експонува-
ла вітчизняна група компаній «Світло Тек».

Вітчизняна фірма ТОВ «Мастер Мілк» вперше екс-
понувала модульний цех для виробництва сиру за
ціною 17000 Є (рис. 4).

До складу обладнання входять: ванна для фермен-
тації і пастеризації молока на 250 л; мішалка; короб
для завантаження сировини; блок-форми; стіл і візок
для блок-форм; стелажі; ванна для соління; сепара-
тор; вакуумний пакувальник.

У рамках «AgroComplex 2019» спеціалізована
виставка виробників обладнання для галузі бджіль-
ництва представили широкий спектр продукції таких

фірми як ТОВ «АВВ-100», «Beexpert», компанія
«BeeStar», «Konnerbee», «Paradise Honey» (Фінляндія),
«Апімопрес», «Бісіті», «Аріх», «Жало Стоп», «Парк +»,
«Меліса-93».

ТОВ «АВВ-100» пропонує сучасні медогонки різної
потужності (рис. 5), комплектувальні до медогонок,
пристрої для розтоплювання воску, димарі пасічні,
інвентар для розпечатування стільників, інвентар для
виведення бджолиних маток, додатковий інвентар
бджоляра, годівниці, напувалки, пилкозбирачі, решіт-
ки, швейні вироби тощо.

Обладнання «АВВ-10» забезпечує виготовлення
вощини високої якості на стрічкоутворювальній маши-
ні з ванною для очистки воску АИВ-100-2. Внаслідок
проходження воску через пресуваьну камеру він
ущільнюється і вирівнюється за всім зрізом воскової
стрічки. Це сприяє досягненню необхідної міцності,
пружності й твердості, що має важливе практичне зна-
чення під час постановки вощини у вулик у спекотну
пору року та під час відкачування меду. На виході з
камери для пресування, з використанням різних вста-
вок, можна отримати воскову стрічку шириною 100-
350 мм.

Професійне обладнання для бджільництва, виго-
товлене з харчової нержавіючої сталі AISI 304, експо-
нувала компанія «BeeStar» (рис. 6).

Рис. 6 – Автоматична лінія для відкачування меду

Рис. 3 – Міні-трактор «Булат»

Рис. 4 – Фрагмент модульного цеху для виробництва сиру

Рис. 5 – Медогонка



31

№ 1 (114) березень 2020 р.

Фірма «Аріх» акумулює досвід виробників продукції
і виготовляє сучасне обладнання для бджільництва, а
саме вулики за ціною від 540 грн до 720 грн, корпуси
на рамку ціною 260 грн, інший інвентар.

Вперше представлена на виставці фірма «Paradise
Honey» пропонує професійні лінії для бджільництва,
системи для відкачування меду, вулики з харчового,
зміцненого ППС (щільністю > 100 кг/м3), останні за
ціною 105 Є тощо.

Фірмою «LG Animal Nutrition» представлені аналі-
тичні матеріали щодо заготівлі високоякісного силосу.
Основні аспекти з наведеної проблематики: заздале-
гідь потрібно готуватись до робіт зі збирання урожаю
кукурудзи; ступінь подрібнення силосованої маси
(максимальна кількість часток розміром 10 мм) – 90 %;
утрамбувати, ущільнити, щоб видалити повітря з сило-
сованої маси (ущільненість – 220 кг СР/м3); герметич-
но покрити силосовану масу; силос повинен бути
закритим щонайменше протягом 3-х тижнів; аналіз
силосу є важливим для контролю повноцінності кор-
мового раціону для худоби; наведені технологічні
складові сприяють забезпеченню ефективності вико-
ристання заготовленого силосу.

У сфері аграрного будівництва Запорізька буді-
вельна компанія представила в інформаційних мате-
ріалах ангари власного виробництва для АПК.
Будівництво ангарів фахівці фірми здійснюють протя-
гом 20-25 днів, вартість матеріалів становить 830
грн/м2, монтажу – 450 грн/м2. Фірма «Optimagroup»
виготовляє надійні каркасні збірно-розбірні споруди, а
саме тваринницькі ангари, сховища, ангари для техні-
ки тощо (матеріали – тент, профіль). Ширина ангарів
становить від 10 м до 42 м. Тентова компанія
«ТентСтрой» спеціалізується на ремонті ангарів.
Компанія «Оскар Метал» виготовляє металоконструк-
ції різного призначення для аграрного комплексу краї-
ни. Сучасні залізобетонні конструкції для спорудження
тваринницьких об’єктів пропонує відоме в Україні ТДВ
«Об’єднання Дніпроенергобудпром». 

ТОВ «Сван Трейд» – офіційний ексклюзивний пред-
ставник білоруської компанії виробника металевих
виробів ООО «Юникс Трейд» в Україні. У фірмі виготов-
ляють продукцію європейської якості – це огорожі,
огорожі-жалюзі, ворота, зокрема для використання в
сільськогосподарському виробництві. Виробничо-
будівельна компанія «Валькірія» виготовляє сучасні
будівельні матеріали з пінополістиролу, які можуть
використовуватись під час будівництва об’єктів інфра-
структури тваринницьких ферм. У фірмі «Forward» у
співпраці з «Hormann» (Німеччина) виготовляють
сучасні ворота-ролети, які можуть бути використані
під час будівництва тваринницьких ферм. ТОВ «ОЛЛ
Інжиніринг», будівельна компанія з багаторічним
досвідом у сфері аграрного будівництва, здійснює
роботи за повним будівельним циклом. Компанія
«Arvit» виготовляє композитну полімерну арматуру та
сітку, ексклюзивні матеріали, які можуть бути викори-
стані в аграрному будівництві. Найкращі будівельні
матеріали виробництва «Passivehouse», які не мають
аналогів на ринку України, характеризуються високою
енергетичною ефективністю та екологічністю, з-поміж
іншого, актуальні для аграрного будівництва. Фірма
«Sanpol» запропонувала високоефективну пластикову

фанеру «Wonderwood», яка може використовуватись
під час будівництва аграрних об’єктів. 

Елементна база була представлена компанією
«Бондіолі і Павезі», яка пропонувала відвідувачам
виставки широкий асортимент комплектувальних,
зокрема: компоненти гідравліки, теплообмінники,
коробки передач, комплектувальні до обприскувачів
та багато іншого (рис. 7).

Висновок. Міжнародна виставка ефективних
рішень в агробізнесі «AgroComplex 2019» стала про-
фесійним майданчиком для аграріїв, про що свідчить
активна участь відвідувачів. За три дні виставку відві-
дало  12 400 професійних відвідувачів з усіх куточків
України і світу.

Аннотация. 29-31 октября 2019 в Международном
выставочном центре состоялось главное агрособы-
тие осени - Международная выставка эффективных
решений в агробизнесе «AgroComplex 2019».
Организатор – компания «Киевский международный
контрактовый ярмарок». В этой выставке приняли уча-
стие более 300 компаний из 11 стран, среди которых
была представлена национальная экспозиция
Германии, коллективные экспозиции Китая и Турции.
Выставочная площадь составила 17 140 кв. м. В тече-
ние трех дней в столице кипела насыщенная аграрная
жизнь: успешно прошли более 20 деловых мероприя-
тий в которых приняло участие более 100 докладчи-
ков, выставку посетили 12 400 профессиональных
посетителей.

Summary. On October 29-31, 2019, the International
Exhibition Center hosted the main agroevent of autumn –
the International Exhibition of Effective Solutions in
agribusiness “AgroComplex 2019”. The organizer is the
Kiev International Contract Fair. More than 300 compa-
nies from 11 countries took part in the exhibition, includ-
ing national expositions of Germany, collective exhibitions
of China and Turkey, among others. The exhibition area
was 17 140 square meters. During three days, a rich
agrarian life was raging in the capital: more than 20 busi-
ness events with more than 100 speakers took part,
12400 professional visitors came to the exhibition.

Рис. 7 – Експозиція компанії «Бондіолі і Павезі»
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