
ВИСТАВКА ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕПЛИЧНОГО 
ГОСПОДАРСТВА

В РАМКАХ: ПОСТ-МАТЕРІАЛИ

Виставка Тепличний Бізнес 2019 об’єднала 
комплекс рішень для вирощування овочевих
та ягідних культур, грибів, квітів в закритому 
ґрунті. Важлива бізнес-подія консолідувала 
24 компаній-учасниць на загальній 
виставковій площі 1000 кв.м. Представники 
галузі обговорили ключові питання розвитку 
ринку тепличних інновацій в Україні.

30 жовтня організатори виставки разом з 
Асоціацією Теплиці України та ТОВ «Інформа-
ційне агентство Інфоіндустрія» провели 
міжнародну конференцію 

«Ефективна теплиця – нові 
підходи, реальні прибутки»
У рамках заходу виступили: Віталій Прокопов 
(компанія «Green Agro»), Олександр Соколов 
(компанія «Біо Технологія»), Самвел Мкртчян 
(компанія «У Самвела»), Валерій Грищук 
(компанія «Жива Вода»), Анвар Елібаєв 
(компанія «Владам-Юг»), Марк Плечун 
(фермер), Ігор Дидів (кандидат с-г.н., доцент 
кафедри садівництва та овочівництва 
Львівського НА), Зіновія Елінська 
(агроексперт), Сергій Чепіга (компанія 
«Будтеплицагро»), Іван Тимощук (компанія 
«Белагро»), Сергій Міненко (компанія 
«ДГС-Україна»), Пантелей Касаяні («B2B Агро 
Україна») та інші.

Під час конференції були розглянуті 
актуальні питання:

• Кращі гібриди томатів для закритого ґрунту.
• Технологія вирощування в закритому ґрунті 

томатів. Практичний досвід.
• Інноваційна привабливість вирощування 

розсади різних овочевих культур в 
захищеному ґрунті.

• Особливості хвороб овочевих культур 
закритого ґрунту і інтегрована схема її захисту.

• Системи іригації, зрошення та внесення 
добрив: параметри контролю.  

• Тепличні проекти «під ключ».
• Проблеми будівництва та реконструкції 

теплиць в сучасних умовах.
• Біологічні засоби захисту рослин.
• Біоживлення рослин суспензією «Жива 

Хлорела»: наукові дослідження та практичний 
досвід.

• Вода в природі – основа в комплексу 
інноваційних технологій для активного 
довголіття, екології, довкілля, сільського 
господарства та інших галузей.

• Засоби і технології для тепличної галузі від 
голландських постачальників.

• Альтернативні підходи до опалення теплиць
• Проектування, установка, експлуатація 

автоматизованих конструкцій теплиць від 
італійської компанії «Idromeccanica Lucchini 
SpA».

• Сучасні технології вирощування салатів, 
пряних трав, розсади і рослин культур на 
культиваційних датських системах.

• Використання мінерального субстрату Belagro 
для гідропонного вирощування овочевих та 
квіткових культур в теплицях.

Коли: 29-31 жовтня 
Де: МВЦ, м. Київ

Учасники виставки:
B2B agro Ukraine, Green-Agro, KG Creenhouses, 
Perspekta, Агро Стар 2013, Аквілайн, Біонік 
Технолоджіс, Будтеплицагро, БудКом,  Грінтек, 
ДГС Україна, Інтер-Приват, Жива Хлорела,  
Світлотек Трейд, Феромон-Україна та інші.



ЗА ПІДТРИМКИ:
ОРГАНІЗАТОР: ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВКИ:

+380 44 490 64 69
E-mail: agro@kmkya.kiev.ua 
www.greenhouse-expo.kiev.ua

Своїми враженнями від виставки Тепличний Бізнес поділилися:

Команда міжнародної виставки Тепличний Бізнес висловлює подяку всім учасникам і відвідува-
чам у підготовці та проведенні заходу. Сподіваємось, що зустрічі, дискусії та отримана інформа-
ція з проблем та перспектив захищеного ґрунту будуть для Вас корисні та послужать стимулом 
для подальшого розвитку тепличного бізнесу України. 

Чекаємо Вас наступного року на виставці Тепличний Бізнес
в рамках ІнтерАгро 2020, 27-30 жовтня!

Евгеній Чернишенко, 
президент асоціації 
«Теплиці України»: 
«На сьогоднішній 

день залишилось 180 га 
промислових сучасних 

теплиць 4 та 5-го покоління.
Так сталося тому що не було державної 
підтримки цієї важливої галузі сільського 
господарства. Такі заходи, як Тепличний 
Бізнес дуже потрібні, тому що самий деше-
вий вид знань – це або відрядження або 
виставка. Це унікальний обмін досвідом 
професіоналів, які роблять цю справу і 
хочуть її вивести на міжнародний рівень».

Марія Мельниченко, 
директор компанії 
«Перспекта»: 

«Наша компанія вперше 
приймає участь у виставці 

Тепличний Бізнес. Ми дуже 
задоволені результатом. Людей 

багато. Тому інтерес до нашої компанії дуже 
великий».

Катерина Волянська, 
KG Greenhouses: 

«Такі івенти як Теплич-
ний Бізнес дуже корис-

ні і необхідні в Україні».

Зіновія Єлінська, 
агроексперт: 

«Головне, я бачу інтерес 
людей. Я часто виступаю 

на подібних форумах. І це 
дійсно дуже важливо, коли 

аудиторія зацікавлена та задає питання. Це 
цікава виставка, цікавий форум.
Я думаю, що дуже правильно проводити такі 
конференції та виставки для тепличників. 
Займаюсь консалтингом у сфері технологій 
вирощування в закритому ґрунті. Тому було 
цікаво все, що стосується новинок. Сьогодні на 
конференції всі надали багато корисної інфор-
мації. Я даю рекомендації, використовуючи ті 
знання, які я отримую саме на таких форумах».   


