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19 вереснѐ 2017 року, вівторок 

8:00—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

Відкриттѐ ХІІІ  Міжнародної конференції  «Птахівництво’2017» (Конференц-зал «СЕНАТОР») 

9:30 – 10:00 Вітальне слово учасникам конференції 
Бакуменко Олександр Борисович – народний депутат України,  Заступник Голови Комітету з 
питань аграрної політики та земельних відносин  

10:00-10:10 Стратегіѐ реформ в аграрному секторі економіки України 
Мартиняк Максим Петрович – Перший Заступник міністра аграрної політики і продовольства 
України 

10:10-10:20 
Першочергові завданнѐ Держпродспоживслужби України в сфері ветеринарної 
медицини галузі птахівництва і безпеки її продукції 

Лапа Володимир Іванович – Голова Державної служби України з питань безпечності продуктів 
харчуваннѐ і захисту прав споживачів 

10:20-10:30 Стан і перспективи розвитку галузі птахівництва в Україні Карпенко Сергій Михайлович – Генеральний директор Асоціації «Сояз птахівників України» 

10:30 -10:45 Сучасні підходи до законодавчого регуляваннѐ обігу кормів і кормових добавок 
Косенко Юрій Михайлович – Заступник директора  Державного науково-дослідного контрольного 
інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, доктор біологічних наук 

10:45- 10:55 
Проект «Мароко - ворота у Північну Африку» ѐк розвиток експортного 
потенціалу українських виробників 

Доктор Гасім Салах - експерт ЗЕД ХОАПП "Харківптахопром" по ринках Північної Африки та 
Ближнього Сходу 

10:55 -11:05 Натуральна годівлѐ, відмова від антибактеріальних стимулѐторів росту Лохов Віталій Володимирович – Генеральний директор ТОВ  «Біомін Україна» (Україна) 

11:05 -11:15 Світовий ринок вітамінів і преміксів - що відбуваютьсѐ? Гінтарас Грігісас – директор по експорту  компанії «MIAVIT GmbH» (Німеччина)  ок час!!!!!!!! 

11:15-11:25 
Перспективи використаннѐ кокцидіостатиків та вакцин проти кокцидіозу у 
сучасному птахівництві  

Березан Ігор Васильович - технічний спеціаліст компанії «Elanco Animal Health» (CША) 

11:25-11:35 Virkon S  - інструмент біологічної безпеки в сучасному птахівництві 
Chris Cassan - технічний менеджер з дезінфекції компанії «LANXESS»  по країнам Європи, Близького 
Сходу і Африки  

11:35-11:45 Продукціѐ компанії «Andres Pintaluba s.a.» 
Шендрик Ірина - директор з розвитку бізнесу в країнах Східної Європи компанії Andres Pintaluba s.a. 
(Іспаніѐ) 

11:45-11:55 Сучасні ензими DSM в годівлі промислової несучки Mariusz Pinkas - менеджер по продуктам компанії DSM (Польща) 

11:55-12:10 10 000 доз в одному флаконі, нові технології і досѐгненнѐ «Біотестлаб» Собко Юрій Анатолійович – засновник, науковий консультант ТОВ «Біотестлаб» 

12:10- 12:20 Кормовиробництво в птахівництві: няанси, що викликаять полеміку 
Демчак Микола Васильович - директор представництва компанії «BUSCHHOFF  GmbH & Co» 
(Німеччина) 

12:20–12:30 Продукціѐ компанії «BioРoint» (Польша) Артур Палушевскі – представник  компанії «BioРoint» (Польша) 

12:30–12:40 
Практичний досвід впровадженнѐ програми Insight та переваги її 
використаннѐ 

Барило Віктор Артемович – директор з розвитку бізнесу компанії «Porphyrio N.V.» в Україні 

12:40–12:50 
Особливості світлодіодного енергозберігаячого освітленнѐ 
і його широкомасштабне впровадженнѐ в різних галузѐх народного 
господарства 

Сіѐнко Дмитро Анатолійович – начальник відділу маркетингу ПАТ «НВП «РАДІЙ» 

http://www.poultryukraine.com/
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12:50–13:00 Контроль харчової цінності кормів та інгредіюнтів Пашко Володимир Вікторович – директор компанії  «Донау Лаб Україна» 

13:00-14:00 Обіднѐ  перерва 

14:00-15:00 

Семінар ТОВ  «БІОМІН УКРАЇНА»  

«Глобалізаціѐ, виклики та зміни у птахівництві» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Марк Карімі - спеціаліст із годівлі птиці компанії BIOMIN GmbH, магістр 
сільськогосподарських наук та прикладного птахівництва 

14:00-15:00 

Семінар ТОВ «АТ БІОФАРМ»  

«1+1≠2. Чому бактерії не визнаять арифметику.» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Сахацький Іван Миколайович - заступник Генерального директора з маркетингу та збуту                            
ТОВ «АТ Біофарм», кандидат ветеринарних наук 

15:05-16:05 

Семінар ТОВ «БІОХЕМ УКРАЇНА»  
«Кормові ферменти DuPont: наукові знаннѐ та практичне застосуваннѐ 
фітазоя Акстра PHY і НКП-ферментів» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Барт Хіллен (Bart Hillen) - технічний менеджер компанії Danisco Animal Nutrition  
Борисенко Костѐнтин - технічний менеджер компанії Danisco Animal Nutrition 

15:05-16:05 

Семінар ТОВ «АТ БІОФАРМ»  

«Біоенрадин
®
 та Біонон

®
: це все, що потрібно знати щодо профілактики 

некротичного ентериту.  Вікторина длѐ відвідувачів!!!»   
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Сахацький Іван Миколайович - заступник Генерального директора з маркетингу та збуту                            
ТОВ «АТ Біофарм», кандидат ветеринарних наук 

 
16:10-17:10 
 

Семінар компанії «БЕРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ» (Німеччина)   
«Акуальніть інфекційного риніту птиці  в Україні, поширеність захворяваннѐ 

та особливості діагностики» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Пінчук Наталіѐ - старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології і контролю якості 
бактеріальних препаратів Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів 
мікроорганізмів ,  кандидат ветеринарних наук  

16:10-17:10 
Семінар ТОВ «ВЕТСИНТЕЗ»  
«Escherichia coli  в птиці» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Доктор Імре Хорват-Папп - технічний консультант ТОВ «ВЕТСИНТЕЗ» 

17:15 – 18:00 
Семінар ТОВ «ТЕКРО»  
«Роль пробіотиків у годівлі птиці” 
 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

 Ольга Щебентовська, кандидат ветеринарних наук, консультант Сервісного центру компанії 
«Текро» 

17:15 – 18:00 
Семінар ТОВ «СЕВА САНТЕ АНІМАЛЬ  УКРАЇНА»  
«Сучасні методи профілактики інфекційного бронхіту птиці»  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Фернандо Лозано - експерт в галузі ветеринарного сервісу компанії «Сeva Sante Animal» (Франціѐ)  

19:00-20:00 Вечерѐ 

 

20 вереснѐ 2017 року, середа 

8:00—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

9:00—10:00 

Семінар  компанії «Sonac - Darling Ingredients»  (Нідерланди)  
 «Особливі тваринні протеїни длѐ свійської птиці: плазма крові та 
гемоглобін» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Лауренс Херес - дипломований ветеринарний лікар компанії «Sonac-Darling Ingredients»  (Нідерланди) 

9:00—10:00 

Семінар ТОВ  «АВІКО УКРАЇНА» 
«Антибактеріальні і біологічно активні препарати корпорації «АВІКО» в 
комплексі вирішеннѐ проблем з ентеритами і порушеннѐм обміну речовин в 
птахівництві» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Мулѐк Сергій Володимирович  - консультант лабораторії «R|D Avico», кандидат ветеринарних наук  
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10:35-11:05 
Семінар ГК  «ЄДІНСТВО» і компанії «MIAVIT GmbH» (Німеччина)  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

«Проблематика пошкоджень та погіршеннѐ ѐкості тушки бройлера: розділеннѐ кормових 
причин, причин утриманнѐ,  відлову та забоя за видами пошкоджень» -  
Джанет Оулд-Алі, лікар ветеринарної медицини, провідний спеціаліст департаменту розробок і 
досліджень  компанії «MIAVIT GmbH» (Німеччина)  

10:05-11:05 
Семінар ТОВ  «ЕВРОВЕТ» та ABIC Biological Laboratories Ltd. (Ізраїль) 
«Новітні знаннѐ з ІБК у світі. Методи профілактики»  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Семененко Олена Владиславівна - головний консультант з питань профілактики хвороб птиці  ТОВ 
«ЕВРОВЕТ» 

11:10-12:05 
Семінар компанії «BASF» (Німеччина) 
«Ефективний контроль сальмонели у птахівництві» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Доктор Роберт Ряле - технічний фахівець компанії BASF (Німеччина) з питань годівлі  

11:10-12:05 

Семінар ТОВ «ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ» 
«Контроль росту мікроорганізмів. Класифікаціѐ та спосіб дії дезінфікуячих 
речовин» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Геращенко Надіѐ – керівник ветеринарного відділу ТОВ «Інтер-Запоріжжѐ» 

12:10-13:00 

Семінар ТОВ «ТД «СВІТ-АГРО» та компанії  «CJ» (Південна Кореѐ) 
«Фізіологічна функціѐ амінокислот у моногастричних тварин: 
L-Аргенін. Економічний ефект від його вживаннѐ.» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Пітер Хонг  -  технічний консультант компанії CJ (Сіджу) (Південна  Кореѐ) 

12:10-13:00 
Семінар компанії «ELANCO ANIMAL  HEALTH» (CША) 
 «Хвороба Гамборо – сучасні методи лікуваннѐ»  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Лойка Лариса - незалежний консультант  

13:00-14:00 Обіднѐ  перерва 

14:00-14:55 
Семінар ТОВ «АРЕАЛ ДНЕПР»  
«Хостазім Комбі і Хостазім КомбіФос - Ви починаюте і виграюте!» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Карел Бірман - глобальний директор  по кормовим добавкам компанії «Нuvepharmа» (Бельгіѐ) 

Лоді  Ноллет - продукт-менеджер по кормовим добавкам компанії «Нuvepharmа» (Бельгіѐ)  

14:00-14:55 
Семінар ТОВ «ФІРМА «ТРИПЛЕКС» та компанії «Merial» (Франціѐ) 
«Інфекційний бронхіт - надійний захист і профілактика» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Ремігіяс Баршаускас – технічний консультант компанії «Merial» (Франціѐ) 

15:00-15.40 
Семінар ГК  «ЄДІНСТВО» і компанії «SUNHY APPLIED BIOTECHNOLOGY Co., Ltd» 
(Китай)  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

«Стратегії застосуваннѐ альтернатив антибіотиків і стимулѐторів росту в годівлі птиці» - 
Жанг Вей, кандидат біологічних наук, технічний директор компанії «Sunhy Group Global» (Китай)  

15:00-15.40 

Семінар «BIOSAFETY  CENTER» 

 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

 «Інноваційна лабораторна діагностика BIOSAFETY CENTER в птахівництві. Діагностика 
векторних вакцин від компанії ID vet. (ELISA)» – Stephanie Lesceu, Avian Product Manager ID.Vet 
(Франція), Дмитро Масяк - директор BIOSAFETY CENTER, кандидат ветеринарних наук  

 «Лабораторний контроль мікотоксикозів у птахівництві» -  Валентин Єфімов -  завідуючий 
відділом  фізіології, біохімії та хіміко-токсикологічного аналізу BIOSAFETY CENTER  

15:45-16:25 
Семінар ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОХІМТРЕЙД»  
«Якісні фітобіотіки  -  сучасний поглѐд» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Подобюд Леонід Іларіонович – завідуючий  лабораторії технології в тваринництві Інституту 
тваринництва Української академії аграрних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор 
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15:45-16:30 

Семінар ТОВ «Альфа-Вет» 
«Хвороба Гамборо при вирощуванні ремонтного молоднѐку курей-несучок» 
«Жовтковий перитоніт курей несучок. Програма розносу «кальцитоміѐ» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Лойко Лариса – головний лікар ветеринарної медицини ЗАТ «Консул» (Республіка Білорусь) 

16:30-17:10 
Семінар ТОВ «БІОХЕМ УКРАЇНА»  
«Профілактика кишкових захворявань у птиці» 
 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Вернер Олександр - регіональний директор компанії  Biochem в країнах Східної Європи 

16:30-17:10 
Семінар ТОВ «ХОГ СЛАТ УКРАЇНА» 
«Особливості різних видів вентилѐції пташників: американський досвід» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Майк Сірз (Mike Sears) - менеджер міжнародного відділу продажів компанії «HOG SLAT, Inc. & Georgia 
Poultry Company» (США) 

17:15-18:00 

Семінар компанії «БІОПРИМ » 
«Успішний контроль кокцидіозу та бактеріальних інфекцій в птахівництві - 
практичний підхід» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Гжегож Даймакс – ветеринарний лікар, консультант з птахівництва в країнах Центральної Європи 
та Близького Сходу, член Всесвітньої ветеринарної асоціації птахівництва (WVPA) (Польща) 

17:15-18:00 
Семінар ТОВ «Ветфактор ЛТД», ТОВ «Хіпра Україна» 
 «Пневмовірус і в чому його підступність» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Іващенко Ольга Андріївна - представник технічної підтримки в країнах СНД компанії «Хіпра 
Україна» 

19:00-20:00 Вечеря 

 

21 вереснѐ  2017 року, четвер 

8:00—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

9:00-9:45 

Семінар ПП «ВЕТАГРО»   
«Ефективні кроки до зменшеннѐ використаннѐ антибіотиків. Досвід України 
та Європи.» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Вера Бавінк - менеджер із ветеринарної та технічної підтримки компанії «Кантерс» (Нідерланди) 

9:00-10:35 

Семінар ТОВ «ЗОЕТІС УКРАЇНА» 
«Реальна ефективна альтернатива антибіотикам: виробництво м'ѐса 
бройлера та ѐюць без Е.Coli з  вакциноя від «Zoetis»» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «C» 

Gabor Kisari (Габор Кісарі) – лікар ветеринарної медицини, технічний спеціаліст з птахівництва 
компанії  Zoetis (США) в країнах Центральної та Східної Європи 

9:50-10:35 
Семінар  ТОВ «ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ»  
«Червоний кліщ - велика проблема, але легке рішеннѐ!» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Арно Сигвальд – директор компанії «НутриСтар» (Франціѐ)  

10:40-11:25 

Семінар «БЕРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ» (Німеччина)   
«Переваги  застосуваннѐ вакцини Волька НХ ІБ СЗН та досвід використаннѐ 
вакцини на птахофабриці» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Андрій Верецун - технічний спеціаліст компанії «Берінгер Інгельхайм» (Німеччина)  

10:40- 11:25 
Семінар ТОВ «ФІРМА «ТРИПЛЕКС» і компанії «INNOVAD» (Бельгіѐ) 
«ЕСЦЕНТ Р - ѐк спосіб вирішеннѐ інтоксикації організму птиці» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Колесніков Віталій Сергійович -  технічний консультант компанії «INNOVAD»  (Бельгіѐ) 

11:30-12:15 

Семінар ТОВ «KРKA УКРАЇНА» (Словеніѐ) 
«Вирощуваннѐ промислової птиці без антибіотиків. МІФ чи недалеке 
майбутню?» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Недвига Вікторіѐ Дмитрівна, менеджер з розвитку ветеринарних препаратів ТОВ «КРКА УКРАЇНА», 
кандидат ветеринарних наук 
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11:30-12:15 
Семінар ТОВ «ФІРМА «ТРИПЛЕКС» і компанії «LALLEMAND» (Франціѐ) 
«Пробіотики. Диференціаціѐ, спосіб дії, альтернатива антибіотикам» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

 
Косѐненко Сергій Михайлович – технічний консультант компанії «Lallemand» (Франціѐ) 
 

12:20-13:00 
Семінар ТОВ «ХСХ Хемі» та компанії «Imerys» (США) 
«Celite 610» - борьба с насекомыми и эктопаразитами в птицеводстве» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Lia Deligianni - Global Business Development Manager, Agriculture, «Imerys» (USA) 

12:20-13:00 

Семінар заводу NOVACORE  
 «Проблеми мікотоксикозів птиці та шлѐхи їх вирішеннѐ за допомогоя 
продуктів виробницва заводу NOVACORE» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Бірук Юрій Олексійович - консультант з годівлі с/г тварин заводу з виробництва преміксів 
NOVACORE 

13:00-14:00 Обіднѐ  перерва 

14:00-14:45 
Семінар ТОВ «АГРОСЕПЛАЙ» 
Деѐкі питаннѐ про гранулѐція. Засоби длѐ гранулѐції компанії «Borregaard» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 
Мартін Іванов (Martin Ivanov) - технічний менеджер з продажів компанії «Borregaard» (Норвегіѐ) 

14:00-14:45 
Семінар ТОВ «АЛЬФА-КОРМ» 
 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

 «Використаннѐ продуктів компанії Chemopharma в годівлі птиці» - Баланчук Іван Миколайович,  
консультант з годівлі тварин ТОВ «Альфа-Корм» кандидат сільськогосподарських наук; 

 «Рослинні аналоги синтетичних амінокислот» - Подобюд Леонід Іларіонович – завідуючий  
лабораторії технології в тваринництві Інституту тваринництва Української академії аграрних 
наук, доктор сільськогосподарських наук, професор. 

14:50-15:35 
Семінар компанії ««Nutrition Consulting & Service»»   
«НЕМАЯ ПРАВДА» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Олександр Слясар - лікар ветеринарної медицини компанії «Dostofarm GmbH» (Німеччина) 

14:50-15:35 

Семінар ТОВ «ЮВІС» 
«Діагностичний моніторинг. Інформативність діагностичних досліджень в 
ІФА BioChek» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Черніков Олексій Олексійович - менеджер по роботі з клієнтами компанії «BioChek» в Східній Європі 

15:40-16:25 

Семінар компанії ТОВ «СГП «МБС»   
«Організаціѐ вирощуваннѐ продукції птахівництва длѐ продажу за кордоном 
без антибіотиків, кокцидіостатиків та підкислявачів» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Переста Михайло Михайлович - лікар ветеринарної медицини ТОВ «СГП «МБС» 
Мулѐк Сергій Володимирович  - консультант ТОВ «СГП «МБС» , кандидат ветеринарних наук 

16:30-18:00 Вільний час 

19:00-22:00 Розважальна програма, фуршет  (Конференц-зал «СЕНАТОР») 

 
16 вереснѐ 2016 року, п’ѐтницѐ 

8:00—9:00 Сніданок 

9:00 -12:00 Від’їзд учасників 

 

http://triplex.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=254%3Adrozhevye-produkty-lallemand&catid=30%3Anews&Itemid=871&lang=ru

