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І ЯРМАРКИ



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, 
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Назва виставкового 
заходу

Термін
проведення Організатор Спеціалізація 

05 червня

ФЕСТИВАЛЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
ІГРАШКИ ТА ГРИ

Фестиваль, виставка-ярмарок

УКРАЇНА ОЧИМА МИТЦІВ

Виставка-ярмарок

03 – 10 липня

24 серпня

Вироби майстрів
народного мистецтва

Вироби майстрів
народного мистецтва

ТРАДИЦІЇ, ЩО 
ОБ’ЄДНУЮТЬ   

Виставка-ярмарок 
у рамках проведення 
щорічного відкритого 
обласного фестивалю 
ЛУГАНЩИНА – ЦЕ УКРАЇНА

Луганський обласний центр 
народної творчості

проспект Центральний, 26
м. Сєвєродонецьк, Україна

 e-mail: narodna.tvorchist@gmail.com
 

Вироби майстрів
народного мистецтва

м. Сєвєродонецьк
площа Перемоги

м. Кремінна
район р. Красна

м. Кремінна
район р. Красна

ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ
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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, 
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Назва виставкового 
заходу

Термін
проведення Організатор Спеціалізація 

ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

13 – 14 серпня

визначається, 
інформація 
про дату 
проведення 
заходу буде 
оприлюднена 
на сайті 
організаторів: 
www.agroport.ua

СЛОБОЖАНСЬКИЙ СПАС   

Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс народної 
творчості аматорських 
колективів та виконавців 

АГРОПОРТ ПІВДЕННИЙ 
СХІД   

Аграрний форум

Луганський обласний центр 
народної творчості

проспект Центральний, 26
м. Сєвєродонецьк, Україна

 e-mail: narodna.tvorchist@gmail.com
 

Департамент агропромислового 
розвитку Луганської обласної 
державної адміністрації

Агропорт Україна

тел.: (38057) 766-55-43

e-mail: 2020@agroport.ua

Вироби майстрів
народного мистецтва

Cільськогосподарська
техніка, тваринництво,
рослинництво,
виробництво органічної
продукції, фінансові
послуги в агропромисловій
сфері тощо

м. Сватове

м. Сєвєродонецьк

О
ф

л
ай

н
В

и
зн

ач
ає

ть
ся

*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.



www.me.gov.ua
exportstrategy@me.gov.ua

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.




