
Інформація щодо міжнародних виставок 
“Qatar International Agricultural Exhibition” 

та “Qatar International Environmental Exhibition”
(22-26.03.2022, м. Доха, Держава Катар)

За   ін фо рм ац іє ю   М ін іс те рс тв а   за ко рд он ни х   сп ра в   Де рж ав и   Ка та р , 
у   пе рі од   з  22  по  26  бе р ез н я  2022   ро ку   в   м.   До ха   пр ой де   9- а   М іж на ро дн а  
 сі ль сь ко го сп од ар сь к а   ви ст ав к а   “ Qatar Intern ational Agricultural Exhibition ”  
(AgriteQ-2022).

О дн оч ас но   з   “ A grite Q - 2022 ”   ор га ні за то ра ми   за пл ан ов ан о   пр ов ес ти 
3- у   М іж на ро дн у   ви ст ав ку   з   на вк ол иш нь ог о   се ре до ви ща   “ Qatar   International  
Environmental Exhibition” (EnviroteQ-2022) (інформація про заходи додається).

До   уч ас ті   у   за зн ач ен их   за хо да х   за пр ош ую ть с я   пр ов ід ні   сп ец іа лі зо ва ні  
мі жн ар од ні   та   мі сц ев і   ко мп ан ії ,  що   пр ац юю ть   у   сф ер ах   сі ль сь ко го  
 го сп од ар ст ва ,  зр ош ув ан н я ,  тв ар ин ни цт ва ,  ри ба ль ст ва ,  за хи ст у  
 на вк ол иш нь ог о   се ре до ви ща   та   за йм аю ть с я   по ст ач ан н я м   рі зн ог о   ви ду  
новітніх технологій у цих галузях.

До да тк ов у   ін фо рм ац ію   ст ос ов но   ум ов   уч ас ті ,  по р я дк у   оф ор мл ен н я  
необхідних документів та координації дій можна отримати від організаторів: 

Контактна особа: Пані Гіфа Аль Отейбі

тел.: +97 433 787 813
e-mail: halotaibi@mme.gov.qa
 

___________________________________

Департамент економічного розвитку та

зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної

державної адміністрації

№ 05-05/03039 від 28.07.2021

mailto:halotaibi@mme.gov.qa

