ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСТЬ

ВИСТАВКИ
І ЯРМАРКИ

ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСТЬ

Назва виставкового
заходу

Термін
проведення

ЯРМАРКА
МОЖЛИВОСТЕЙ
ДЛЯ МОЛОДІ

28 січня

Організатор

Черкаський обласний молодіжний
ресурсний центр
вул. Хрещатик, 193
м. Черкаси, Україна, 18000

Ярмарок

тел.: (0685) 82-43-86

Офлайн

е-mail: mrc.ck.ua@gmail.com
www.mrc.ck.ua

м. Черкаси

бул. Шевченка, 185
приміщення малої
сесійної зали Будинку рад

AGROSHOW UKRAINE

16 – 19 травня

Спеціалізація

Метою заходу є сприяння
соціальним змінам і
забезпечення сталого
розвитку шляхом розбудови
мережі молодих лідерів,
надання їм знань та навичок,
що сприятимуть побудові
відносин між людьми на
засадах рівності, поваги до
різноманіття та вміння вести
безконфліктний діалог

ТОВ "Біейч"
вул. Б. Вишневецького, 36/1
м. Черкаси, Україна

Міжнародний
агропромисловий експо-фест

тел.: (093) 060-31-06
е-mail: agroshow.ua@gmail.com
www.agroshow.com.ua
Департамент агропромислового
розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації

м. Черкаси

територія
КП "Аеропорт Черкаси"

вул. Смілянська, 131
м. Черкаси, Україна

Сільськогосподарське
обладнання, посівний
матеріал, агрохімія та
добрива, інноваційні
агротехнології, мінітехніка,
обладнання для
сільськогосподарських
господарств, ландшафтний
дизайн та садові центри

тел.: (0472) 36-07-60
е-mail: reform2010@apkck.gov.ua

ВИСТАВКА ТВОРІВ
МІСЦЕВИХ АВТОРІВ

24 серпня

Управління комунікацій Черкаської
обласної державної адміністрації
бульвар Шевченка, 185
м. Черкаси, Україна

Виставка
Онлайн

тел.: (0472) 33-01-11

м. Черкаси

бульвар Шевченка, 185

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Книговидання

ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСТЬ

Назва виставкового
заходу

Термін
проведення

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ
ФЕРМИ

IV квартал
травня

Виставка-ярмарок

Організатор

Спеціалізація

Всеукраїнська Аграрна Рада
Асоціація виробників молока
тел.: (067) 236-39-66
www.farmday.com.ua

Молочне скотарство

с. Хрущівка

СТОВ "Перемога"

*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
exportstrategy@me.gov.ua

