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Конференція  
« Інноваційна іригація. Чи наступить ера відродження » 

  

29 жовтня 2020 року 
11.00 

Міжнародний виставковий центр, 
Броварський проспект 15,   

павільйон № 2, вхід  2A, Конференц-зал № 7  
 

 

ПРОГРАМА  

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ І. Іригація в Україні та світі: на що робити ставку? 

Модератор:  Леонід Козаченко, президент ВГО «УАК» 

 
11:00– 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 
 
 Хто має бути власником водних 

ресурсів 
 Чи мають бути водні ресурси 

лише державними 
 Законодавчі ініціативи щодо 

зрошення земель 
 Ефективна організація зрошення 
 Інвестиційна привабливість 

поливних систем в умовах 
кліматичних змін 
 Роль територіальних  громад  у 

плануванні та будівництві систем 
зрошення 
 Як дрібний землевласник може 

стати  рівноправним учасником ринку 
 Як використати програму 

кредитування 5-7-9 

 Основні способи збереження 
води 

 
УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 
 
ВРУ, Комітет з питань  аграрної та 
земельної політики 
Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства  
Держводагентство України 
Інститут водних проблем та меліорації 
НААН 
Інститут економіки 
природокористування 
Інститут зрошуваного землеробства 
НААН 
Миколаївський НАУ ( як 
водокористувачі) 
Миронівський МХП (як водокористувачі) 
Представники агрохолдингів 
Представники профільних асоціацій 

 Підбиття підсумків  
 

 



 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ ІІ. Економіка використання водних ресурсів. 
 Впровадження інноваційних  систем зрошення, нових технологій обробітку  
ґрунту та живлення рослин 

Модератор: Сергій Савранський , Генеральний директор компанії «Нетафім» в 
Україні та Молдові 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 
 

 Практика успішного втілення 
рішень у зрошенні. Використання 
цифрових технологій для моніторингу 
стану поля, саду та  визначення 
потреби у поливі.  
 Технологічні особливості 
сучасного водокористування 
 Як старе обладнання у 
водопостачальника збільшує  
собівартість у водокористувача 
((виробника с/г продукції) 
 Збір та обробка даних для 
звітності відповідно до місцевих 
нормативних актів про використання 
води 
 Наявність доступних технологій  
для ощадного використання води 
 Точне зрошення:  змінна  
інтенсивності поливу на основі зміни 
швидкості або зміни сектору поливу. 
Використання системи PMDI (точне 
мобільне краплинне зрошення) 
 Можливість внесення добрив 
разом з поливом  
 Використання шланго-барабанних 
зрошувальних машин 

 
 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 
Представники агрохолдингів 
Представники профільних асоціацій 
 
1. Полив Сервіс  
2. Українська овочева компанія 
3. Ліндсей інтернешнл 
4. Компанія «Варіант Агро Буд» 
5.  Завод  Фрегат 
6. Машзавод техніка  
7. Ірігаційні системи 
8. Ірригатор 
9. Евкаліпт Р 
10.Амако (Компанія WESTERN 
IRRIGATION SYSTEMS) 
11.ПРАТ Епос (виробництво земснарядів , 
насосів, арматури, зрошувальні установки)) 
12.Астра  (Фронтальні дощувальні 
зрошувальні системи Valley®) 
13. NRG GRO   Системи зрошення полів 
ПІД КЛЮЧ  
14.Variant Agro Build 
15.ООО "Аграрада Украина" 
16.ТОВ "РЕЙН ТЕХНОЛОДЖІ" 
17.Предприятие «Дойче Аграртехник» 
18.Нетафим 
19.ПрАТ “Систем Солюшнс”(точний обмір 
полів)  

Підбиття підсумків  
 

 


