ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ВИСТАВКИ
І ЯРМАРКИ

ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ

Назва виставкового
заходу

Термін
проведення

ВЕЛИКИЙ
СЛОБОЖАНСЬКИЙ
ЯРМАРОК

ІІІ декада
вересня

Міжрегіональний ярмарок

Організатор

Департамент економіки
і міжнародних відносин
Харківської обласної державної
адміністрації

Офлайн

майдан Свободи 5
Держпром, 3 під’їзд, 8 поверх
м. Харків, Україна, 61022
тел.: (057) 705-10-17
факс: (057) 705-10-29

Спеціалізація

Товари
сільгоспвиробників,
ведучих підприємств,
а також майстрів
народних промислів

e-mail: uek@kharkivoda.gov.ua
e-mail: demv-torg@sp.kh.gov.ua

не визначено

СЛОБОЖАНСЬКЕ ГРОНО

вересень

Ярмарок

Громадська організація "Спілка
пасічників Харківської області"

Офлайн

майдан Свободи, 5, Держпром
7 під’їзд, 5 поверх
м. Харків, Україна, 61022
тел.: (057) 761-24-10
e-mail: xocp@ukr.net
www.xocp.kh.ua

Продукція
бджільництва,
винограду та
промислових товарів

м. Харків

проспект
Тракторобудівників 59/56
територія ТРК "Україна"

АГРОПОРТ / АGROPORT

жовтень

Офлайн

Міжнародний форум з
розвитку фермерства

ТОВ "Авіабренд"
пр-т Науки, 56, м. Харків, Україна
тел.: (057) 766-55-43
www.agroport.ua
Департамент агропромислового
розвитку Харківської обласної
державної адміністрації
майдан Свободи, 5
Держпром 7 під’їзд, 4 поверх

м. Харків

вул. Ромашкіна, 1
Міжнародний аеропорт
"Харків"

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

м. Харків, Україна, 61022
тел.: (057) 705-21-65

Конференції та семінари,
круглі столи і зустрічі бізнесу,
демопокази та змагання
сільськогосподарської техніки,
кооперація, тваринництво,
рослинництво, виробництво
органічної продукції та інших
напрямків

ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ

Назва виставкового
заходу

Термін
проведення

Організатор

СВЯТО
СЛОБОЖАНСЬКОГО
МЕДУ

серпень,
грудень

Громадська організація "Спілка
пасічників Харківської області"

Міжрегіональний ярмарок

майдан Свободи, 5, Держпром
7 під’їзд, 5 поверх
м. Харків, Україна, 61022

Офлайн

тел.: (057) 761-24-10

Спеціалізація

Майстри народних
промислів і
сільгоспвиробники

e-mail: xocp@ukr.net
www.xocp.kh.ua

м. Харків

територія парку прилегла
до Покровського монастиря

*У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні, поширення гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та веденими карантинними обмеженнями, терміни
проведення виставково-ярмаркових заходів у 2021 році можуть змінюватись.
Для уточнення необхідної інформації звертатися до Організаторів заходів.

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Публікація підготовлена на замовлення Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України за фінансової підтримки
уряду Німеччини в межах проєкту «Застосування та імплементація
Угоди про асоціацію ЄС – Україна у сфері торгівлі», який впроваджує
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
GIZ не несе відповідальності за зміст даної публікації.

www.me.gov.ua
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