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Прес-анонс 

 

Головна подія осені - перший український конопляний ярмарок 

 

 

12-14 жовтня у Києві відбудеться унікальна для нашої країни подія - перший український 

ярмарок конопляних товарів. 30 вітчизняних компаній представлять різноманітний 

асортимент з цієї сировини, а запрошені спікери поділяться досвідом щодо найновіших 

досліджень, декриміналізації медичних конопель та промислового масштабу 

вирощування. 

 

Захід відбудеться за підтримки Української Конопляної Асоціації та Інституту луб'яних 

культур Національної академії аграрних наук України. 

 

Ярмарок і конференція пройдуть у сучасному виставковому центрі за адресою м. Київ, пр. 

Перемоги, 40-Б. Для комфорту учасників та гостей діятиме фуд-корт і зона для 

відпочинку. 

 

Конопляний ринок розвивається швидкими темпами в усьому світі, а в цьому році канабіс 

навіть став однією з тем Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Ідея конопляного 

ярмарку полягає у щорічному ознайомленні аудиторії з широким асортиментом 

українських виробників - понад 150 видами товарів, до складу яких входить канабіс. Наш 

захід надасть суспільству можливість дізнатися про безпечне вирощування та 

використання цієї рослини. Окрім виставкового майданчику, протягом трьох днів 

проходитиме конференція, під час якої перед гостями виступлять 27 вчених, медиків, 

юристів та освітян з інформацією про сучасне дослідження канабіноїдів, декриміналізацію 

конопель, медичний канабіс, а також коноплярство як галузь сільського господарства. 

 

Вартість онлайн-квитків - лише за 100 гривень за день: https://cannafair.info/ 

 

 

 

Юлія Дмитренко, організатор 

contact@cannafair.info 

+38 099 777 11 37 
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Пресс-анонс 

 

Главное событие осени - первая украинская ярмарка конопли 

 

 

12-14 октября в Киеве состоится уникальное для нашей страны событие - первая 

украинская ярмарка конопляных продуктов. 30 отечественных компаний представят 

широкий ассортимент конопляного сырья, а приглашенные спикеры поделятся опытом 

новейших исследований, декриминализации медицинских конопли и промышленного 

масштаба её выращивания. 

 

Мероприятия состоится при поддержке Украинской Конопляной Ассоциации и Института 

лубяных культур Национальной академии аграрных наук Украины. 

 

Ярмарка и конференция пройдут в современном выставочном центре по адресу г. Киев, 

пр. Победы, 40-Б.  Для комфорта участников и гостей будет действовать фуд-корт и зона 

для отдыха. 

 

Конопляный рынок быстро развивается во всем мире, а в этом году каннабис даже стал 

одной из тем Всемирного экономического форума в Давосе. Идея конопляной ярмарки 

заключается в ежегодном знакомстве аудитории с широким ассортиментом украинских 

производителей - более 150 наименований товаров, в состав которых входит каннабис. 

Наше мероприятие даст украинскому обществу возможность ознакомиться с безопасным 

выращиванием и использованием этого растения. Помимо выставочной площадки 

пройдет трехдневная конференция, в ходе которой перед гостями выступят 27 ученых, 

медиков, юристов и педагогов с информацией о современном исследовании 

каннабиоидов, медицинском каннабисе и коноплеводстве как отрасли сельского 

хозяйства. 

 

Стоимость онлайн-билета - всего 100 гривен за день: https://cannafair.info/ 

 

 

 

Юлия Дмитренко, организатор 

contact@cannafair.info 

+38 099 777 11 37 
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