
Польовий 

Агро 

Консиліум День тижня Приймаюча компанія Activity Деталі Дня Поля та Круглого столу Ночівля, населений пункт

Населений пункт, де 

знаходяться поля

15.Чер Вівторок ПП "Агрофірма "Дзвони" День поля

• Знайомство з компанією. 

• Ознайомлення з етапами проєкту, що вже відбулись ( 1) вибір полів і 

культур; 2) відбір зразків ґрунту для тестування в лабораторії PerryAgLab у 

США; 3) отримання результатів та рекомендацій; 4) узгодження та 

обговорення з консультантами отриманих рекомендацій; 5) внесення 

добрив згідно з рекомендаціями Ніла Кінсі та консультантів; 6) проведення 

посівної). 

• Візити на поля. Обговорення стану культур, дослідження грунтового 

профілю. 

• Огляд господарства, техніки, внесених добрив.

Ночівля біля м.Львів "Бухта Вікінгів"*

*Зверніть увагу!  Учасники від інших компаній 

організовують своє проживання та харчування 

самостійно. У вказаних готелях зупиняються 

консультанти, назви готелів вказані для 

орієнтиру. 

с. Болотня 

(господарство і поле) 

та с. Глиняни, 

Перемишлянський 

район. 

16.Чер Середа ПП "Агрофірма "Дзвони" Круглий стіл

• Презентація консультантів.

• Обговорення особливостей проведення попередніх етапів проєкту. 

• Обговорення поточних питань. Вечірній переїзд у Рівненську обл., м.Сарни. 

Ночівля у м.Сарни, готель "Варшавський"

17.Чер Четвер

ТОВ "Рівненське Аграрне 

Підприємство" День поля День поля Ночівля у м. Сарни, готель "Варшавський"

с. Зарічне, Вараський 

район.

18.Чер П'ятниця 

ТОВ "Рівненське Аграрне 

Підприємство" Круглий стіл Круглий стіл

Вечірній переїзд на Київ. Ночівля у Києві, готель 

"Софіївський Посад"

19.Чер Субота Екскурсія по Києву

20.Чер Неділя

Переїзд у Кіровоградську 

область

Переїзд у Кіровоградську область 

м.Олександрія, готель "АУТ" (готель невеликий, 

інший можливий - "Сапфір"). Вечеря. 

Відпочинок.

21.Чер Понеділок Кернел (ТОВ «Колос») День поля День поля м.Олександрія, готель "АУТ". 

с. Косівка, 

Олександрійський 

район

22.Чер Вівторок Кернел (ТОВ «Колос») Круглий стіл Круглий стіл м.Олександрія, готель "АУТ". 

23.Чер Середа Переїзд у Черкаську область

Переїзд у Черкаську область. Вечеря. Ночівля у 

м.Корсунь-Шевченківський або м.Черкаси

24.Чер Четвер МХП (ТОВ «НВФ «Урожай») День поля День поля

Ночівля у м.Корсунь-Шевченківський або 

м.Черкаси

с. Озірна, с. Пішки, 

Звенигородський 

район

25.Чер П'ятниця МХП (ТОВ «НВФ «Урожай») Круглий стіл Круглий стіл

Вечірній переїзд на м.Київ. Виїзд не пізніше 

19:00

26.Чер Субота Київ. Виліт консультантів з України

https://travelite.com.ua/polovyj-agro-konsylium/
https://travelite.com.ua/polovyj-agro-konsylium/

