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ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
засідання Ради з питань виставкової діяльності
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 26 червня 2019 року
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Головуюча: Трофімцева Ольга Василівна - заступник Міністра аграрної політики та
продовольства Укра"іни з питань європейської інтеграції, голова Ради з питань виставкової
діяльності Мінагрополітики.
Членам Ради
О. Погребному (за згодою)
1.1. Взяти до відома звіт ТОВ «ТД «ПРОМФІНІНВЕСТ» про проведення
ХХХІ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2019».
Опрацювати питання запровадження нового формату представлення регюнальних
експозицій на ХХХІІ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2020».
Термін -липень 2019 року- квітень 2020 року
О. Жемойді
О. Романовському
А. Кінщаку
В. Гордині (за згодою)
Членам Ради
1.2. Відмітити позитивний досвід проведення спільного з Торгово-промисловою
палатою України Міжнародного аграрного форуму «Агро 4.0» в рамках Українського
експортного тижня-2019 та продовжити співпрацю відповідно до укладеного Меморандуму
між Мінагрополітики та ТПП України.
Термін - 2019 - 2020 роки
Членам Ради
О. Погребному (за згодою)
11. Враховуючи багаторічний досвід роботи у сфері організації виставок та за
результатами проведення ХХХІ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2019» надати
підтримку ТОВ «ТД «ПРОМФІНІНВЕСТ» в організації та проведенні ХХХІІ Міжнародної
агропромислової виставки «Агро-2020», а також щодо формування Концепції проведення
зазначеного заходу.
Термін - липень 2019 року - червень 2020 року
Я. Белову
В. Лапі
О. Альшановій
А. Кінщаку
Членам Ради
В. Пека ру (за згодою)
ІІІ. Сприяти виставковій компанії «Євроіндекс» в організації та проведенні першої
міжнародної спеціалізованої виставки-форуму «Fish Business Ukraine 2019», яка відбудеться
21-24 листопада 2019 року на базі Виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» с. Березівка,
Макарівський район, Київська область).
Термін -липень -листопад 2019 року
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С.Шупику
О. Жемойді
О. Альшановій
А. Кінщаку
Членам Ради
IV. Сприяти Херсонській обласній державній адм1юстрації в проведенні за участю
представників
структурних
підрозд1шв
з
питань
агропромислового
комплексу
облдержадміністрацій, галузевих формувань та об'єднань форуму «АГРОПОРТ Південь
Херсон 2019», що відбудеться 18-20 липня 2019 року на території міжнародного аеропорту
«Херсон», м. Херсон.
Направити запрошення структурним підрозділам з питань агропромислового комплексу
облдержадміністрацій і галузевим формуванням та об' єднанням щодо участі у форумі
«АГРОПОРТ Південь Херсон 2019».

Термін - до 20 липня 2019 року
О. Романовському
Б.С. Шаповалу
V. Опрацювати з ГС «Рада з питань експорту продовольства» питання запрошення
делегацш
країн-партнерів
до
участі
у
Міжнародній
продовольчш
виставці
«Ukrainian Food Ехро» (27-28 листопада 2019 року Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ).

Термін - 3 0 серпня 2019 року
В. Лапі
О. Жемойді
VI. Сприяти в межах компетенції вирішенню питань організації транспортування
виставкових зразюв учасників 46-го Конгресу Апімондії, 08-12 вересня 2019 року,
м. Монреаль, Канада.
Здійснити запит до канадської сторони щодо умов ввезення виставкових зразюв на
територію Канади.

Голова Ради

Секретар Ради

О. Трофімцева

Н. Тищук

