
Програма ХІV Міжнародної конференції «Птахівництво-2018» 
10-13 вересня 2018 року, Львівська обл.., м. Трускавець, вул. Городище, 8, КК «Ріксос Прикарпаття» 

 
Асоціація «Союз птахівників України» 

т./ф: +38 044 494 49 30 
моб. +38 066 722 98 74 

www.poultryukraine.com 
 

11 вересня 2018 року, вівторок 

7:30—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

Відкриття ХІV  Міжнародної конференції  «Птахівництво’2018» (Конференц-зал «СЕНАТОР») 

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

10:10 – 10:20 Стратегія реформ та державна підтримка аграрного сектору  Ковальова Олена Вікторівна – Заступник міністра аграрної політики та продовольства України 

10:20 - 10:30 
Законодавчі зміни в сфері регулювання діяльності галузі тваринництва та 
безпечності продуктів харчування  

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

10:30 - 10:40 
Сучасні підходи до законодавчого регулювання обігу ветеринарних препаратів, 
кормів і кормових добавок 

Коцюмбас Ігор Ярославович – Директор Державного науково-дослідного контрольного інституту 
ветеринарних препаратів та кормових добавок 

10:40 - 10:50 Стан і перспективи розвитку галузі птахівництва в Україні Карпенко Сергій Михайлович – Генеральний директор Асоціації «Союз птахівників України» 

10:50-11:00 Соконкуренція, практичний досвід торгової марки «Золоті яйця» Йозеф Вондроуш – директор ТОВ «Текро» (Україна) 

11:00-11:10 
У злагоді із сучасністю: багаторівневе підлогове обладнання відкриває нові 
можливості розвитку яєчного та м’ясного напрямків птахівництва 

Ворона Євген Анатолійович – Перший заступник Генерального директора ТОВ «ВО «ТЕХНА» 

11:10-11:20 Економічна доцільність власного виробництва комбікормів Водяник Антон, представник компанії «BUSCHHOFF  GmbH & Co» (Німеччина) 

11:20-11:30 Сучасні системи утримання курей-несучок відповідно до директив ЄС Недеря Олег – технічний консультант Представництва компанії «Біг Дачмен Інтернешнл ГмбХ» 

11:30-11:40 Контроль якості комбікормів в лабораторії і в процесі виробництва Машовець Микита Дмитрович – консультант ТОВ «СОК ТРЕЙД» 

11:40-11:55 Дотримання правил біобезпеки - збереження поголів’я! Шеляг Олександр - комерційний директор компанії «Альфа 77» 

11:55 -12:10 Успішне вирішення: НАТУРАЛЬНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ з пивних дріжджів 
Ворожбітов  Олег Володимирович - директор з розвитку й технічному супроводу ТОВ 
«АгроПлюсІнвест»; Ян Фрерікс - технічний менеджер компанії «Leiber» (Німеччина) 

12:10-12:25 
Сучасний підхід до діагностики мікотоксикозів птиці: гістологія, 
хроматографія, мас-спектрометрія 

Мартиненко Ольга Анатоліївна – Генеральний директор ТОВ ˮЕкспертний центр ˮБІОЛАЙТС“ 

12:25-12:40 Контроль  ветеринарних препаратів у продукції птахівництва Анар Рахметов - фахівець з технічних продажів ТОВ «ЄВРОФІНС АГРО ТЕСТІНГ УКРАЇНА» 

12:40-12:50 
Сертифікація птахівницьких холдингів, комбікормових заводів і 
постачальників кормових матеріалів по GMP +. Вплив сертифікованого корми 
на продуктивність птиці 

Мазур Григорій Владиславович - Генеральний директор MNC Group 

12:50-13:00 
Біовет С.А. Історія та філософія компанії. Алкермолд Натурал – природна 
альтернатива органічним кислотам. 

Веніамін Осипов, регіональний технічний менеджер компанії Біовет С.А. в Східній Європі 

13:00-14:00  

14:00-14:50 

Семінар ТОВ  «БІОМІН УКРАЇНА»  

«Здоровий кишечник птиці - ключ до успіху. Шляхи досягнення.» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Весельський Юрій - генеральний директор ТОВ "БІОМІН УКРАЇНА" 
Luis VALENZUELA - Product Manager «BIOMIN Holding GmbH» (Австрія) 

http://www.poultryukraine.com/
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14:00-14:50 

Семінар ТОВ «АТ БІОФАРМ»  
«Фосфомакс® - безкомпромісний контроль усіх критичних бактеріальних 
патогенів. Забудьте про резистентність!» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

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

14:55-15:45 
Семінар ТОВ «БІОХЕМ УКРАЇНА»  
 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

• «Фітази - основа застосування і ефективність. Якість вапняку і його вплив на перетравність 
фосфору» - Барт Хіллен (Bart Hillen) - технічний менеджер компанії «Danisco Animal Nutrition ССЕ»;  

• «Нове у використанні протеазних и НКП ферментів в годівлі птиці»- - Борисенко Костянтин - 
технічний менеджер компанії «Danisco Animal Nutrition ССЕ» 

14:55-15:45 

Семінар ТОВ «АТ БІОФАРМ»  
«Дрібниць не буває. Що лишається поза увагою, але значно впливає на 
ефективність превентивних програм у птахівництві.» 
Інтерактивна лекція-вікторина з призами від ТОВ «АТ БIОФАРМ»! 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

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

 
15:50-16:40 
 

Семінар ТОВ «ТЕКРО» (Чехія) 
«Диформіати - надійна стратегія для підвищення продуктивності та безпеки 
в птахівництві» 
 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Доктор Стеван Петрович, ветеринарний лікар, технічний консультант «ADDCON GmbH» 
(Німеччина) 

15:50-16:40 
Семінар ТОВ «ВЕТСИНТЕЗ»  
«Актив-3 - пробіотик сьогодення і майбутнього» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Подобєд Леонід Іларіонович – завідуючий  відділу годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських 
тварин і кормовиробництва Інституту тваринництва Української академії аграрних наук, доктор 
сільськогосподарських наук, професор 

16:45 – 17:25 

Семінар ПрАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» та компанії «Hendrix Genetics» 
«Особливості вирощування та утримання високопродуктивних кросів курей 
компанії  «Нendrix Genetics»» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

 Неміровський Ярослав – регіональний директор компанії «Hendrix Genetics» в країнах СНД; 
 Кольник Павло – керівник служби технічної підтримки компанії «Hendrix Genetics» в країнах Східної 
Європи, доктор  ветеринарних наук 

16:45 – 17:25 

Семінар ТОВ «СЕВА САНТЕ АНІМАЛЬ  УКРАЇНА»  
«Інфекційний бронхіт птиці – нові штами, новітні тенденції, контроль 
епізоотичної ситуації в Україні» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Олексій Мовенко - менеджер по роботі з ключовими клієнтами ТОВ «СЕВА САНТЕ АНІМАЛЬ  
УКРАЇНА» 

17:30 – 18:00 

Семінар компанії ТОВ «АЛІВІРА УКРАЇНА»  
«Сучасні рішення у технології вирощування птиці без використання  
антибіотиків»  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Dr. Saurabh Agarwal  - Генеральний директор компанії «ALIVIRA ANIMAL HEALTH LIMITED» (Індія) 

17:30 – 18:00 
Семінар компанії ТОВ «СИМЕДІКА УА»  
 «Методи боротьби та профілактики сальмонельозу» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Daniel Windhorst, лікар ветеринарної медицини, менеджер по роботі з ключовими клієнтами 
компанії «IDT Biologika» (Німеччина) 

18:30-19:30 Вечеря 

 

12 вересня 2018 року, середа 

7:30—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

9:30—10:20 

Семінар  компанії «КЕМІN»   
 «Лісофорт - це не тільки  засвоюваність жиру, але й покращене засвоєння 
поживних речовин» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Dr. Mauro Di Benedetto, доктор ветеринарних наук, керівник відділу технічної підтримки компанії 
«Kemin Agrifood Europe» (Бельгія) 
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9:30—10:20 

Семінар ТОВ  «АВІКО УКРАЇНА» 
«Ефективність та практичні схеми застосування ветеринарних препаратів 
компанії "АВІКО" у промисловому птахівництві» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Жейнова Наталія Миколаївна - консультант компанії "АВІКО" , кандидат ветеринарних наук  

10:25 - 10:50 

Семінар «INTER-EDINSTVO HOLDING»  
«Огляд ринку яйця Європи: новини яєчного птахівництва, зміна умов 
утримання і нові виклики в зв'язку з цим» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

 Джанет Кляйне Хольтхаус, магістр сільськогосподарських наук, технолог департаменту розробок 
і досліджень компанії «MIAVIT GmbH» (Німеччина)  

10:50 - 11:15 
Семінар «INTER-EDINSTVO HOLDING»  
«Оптимізація раціонів для бройлерів за рахунок використання валіна» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

П'єр Тіль - керівник департаменту птахівництва компанії «Ajinomoto Eurolysine» (Франція) 

10:25-11:15 
Семінар ТОВ  «ЕВРОВЕТ»  
«Інфекційний бронхіт курей. Епізоотична ситуація в світі.»  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Wojciech Hodorowicz -  доктор ветеринарної медицини, регіональний менеджер компанії  
«Phibro Animal Health SA» в країнах Центральної  і Східної Європи 

11:20-12:10 
Семінар компанії «BASF» (Німеччина) 
«Натуральні флавоноїди - як потенційні замінники вітаміну Е?» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Доктор Роберт Рюле - технічний фахівець компанії BASF СЕ (Німеччина) з питань годівлі  
Шастак Євгеній - технічний менеджер компанії БАСФ СЕ  (Німеччина),  доктор с/г наук   

11:20-12:10 

Семінар ТОВ «ЗОЕТІС УКРАЇНА» 
«E.Coli – як відповідати світовим стандартам без використання антибіотиків. 
Креативне рішення від Zoetis» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «C» 

Mohamed Salah, лікар ветеринарної медицини, спеціаліст з птахівництва (Єгипет)  

12:15-13:00 
Семінар компанії ТОВ «АРЕАЛ ДНЕПР» та компанії "Huvepharma" (Бельгія) 
«Контроль кокцидіозу - нові можливості» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Бен Дехаєк - лікар ветеринарної медицини, продукт-менеджер компанії "Huvepharma" (Бельгія) 

12:15-13:00 
Семінар компанії «ELANCO ANIMAL  HEALTH» (CША) 
 «HTS як інструмент контролю здоров`я  птиці!  Статистика по Україні.»  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Березан Ігор – технічний спеціаліст  компанії «ELANCO ANIMAL  HEALTH» 

13:00-14:00 Обідня  перерва 

14:05-14:55 

Семінар ТОВ «ТД «СВІТ-АГРО»  
«Ферментовані молочно-кислими бактеріями соєвий та ріпаковий шроти. 
Повноцінна годівля краща, ніж лікування!» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Скиба Борис Сергійович – директор ТОВ «Європейський протеїн Україна» 

14:05-14:55 
Семінар ТОВ «ПРОК-2005» 
«Проблеми клостридіозу у сільськогосподарської птиці та шляхи їх вирішення» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Клаус Салль, незалежний консультант (Данія) 

15:00-15:45 

Семінар ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОТРЕЙДХІМ»  
«DigestFast - інструмент для заощадження коштів та покращення засвоєння 
жирів», «Фітобіотики «Liptosa» - альтернатива антибіотикам у птахівництві» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Ewa Sujka - комерційний директор компанії «Liptosa» (Іспанія) 
Осіпенко Олег Павлович - заступник директора ТОВ «Компанія «Агротрейдхім», кандидат 
сільськогосподарських наук  

15:00-15:45 

Семінар «INTER-EDINSTVO HOLDING» 
«Використання рідких добавок у птахівництві та основні критерії вибору. 
Мистецтво  змішування визначає різницю: технічні та годувальні переваги.» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Томас Зівердінг (Thomas Sieverding) – керівник відділу розробок і продажів рідких продуктів компанії 
«MIAVIT GmbH» (Німеччина)  
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15:50-16:30 

Семінар компанії «AdiFeed» (Польща) 
 «Рецепт на здоровий результат виробництва в період обмеження 
застосування антибіотиків та кокцидіостатиків (практичні приклади з 
вибраних ринків)» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Paulina Abramowicz-Pindor - технічний консультант компанії «AdiFeed» (Польща), лікар 
ветеринарної медицини 
Василь Круківський – дистриб’ютор  компанії «AdiFeed» (Польща) в Україні, лікар ветеринарної 
медицини 

15:50-16:30 
Семінар ТОВ «Альфа-Вет» 
«СНВ. Стратегія вакцинації проти інфекційного бронхіту» 
 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Дронов Олексій – директор VAXXINOVA &EW NUTRITION (Німеччина), доктор ветеринарних наук 

16:35-17:15 
Семінар ТОВ «ВЕТСИНТЕЗ»   
«Складнощі в процесі діагностики респіраторних захворювань у бройлерів» 
 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

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

16:35-17:15 

Семінар «BIOSAFETY  CENTER» 

 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

• «Сучаснi можливостi Biosafety center щодо диференцiйної дiагностики вакцинних i польових 
штамiв інфекційних хвороб птиці» - Дмитро Масюк - директор BIOSAFETY CENTER, кандидат 
ветеринарних наук; Кокарев Андрій Вікторович- завідувач відділу імунохімічного та молекулярно-
генетичного аналізу BIOSAFETY CENTER; 

• «Контроль амінокислотного живлення птиці» -  Валентин Єфімов -  завідуючий відділом  
фізіології, біохімії та хіміко-токсикологічного аналізу BIOSAFETY CENTER, кандидат ветеринарних 
наук 

17:20-18:00 
Семінар ТОВ «БІОХЕМ УКРАЇНА»   
«Стабільність мікробіома, завдання майбутнього в птахівництві» 
 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Anna Karwacinska (Анна Карвачинська) - менеджер по продуктам компанії «Chr.Hansen» (Данія) 

17:20-18:00 
Семінар ТОВ «Хіпра Україна» 
 «Сучасні аспекти  контролю та профілактики сальмонельозу птахів» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Іващенко Ольга Андріївна - представник технічної підтримки компанії "Laboratorios HIPRA S.A." в 
країнах Східної Європи 

18:30-19:30 Вечеря 

 

13 вересня  2018 року, четвер 

7:30—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

9:30-10:10 

Семінар компанії «Торгівельна Група «ВБА»    
«Як за допомогою мотивації персоналу можна домогтися високої якості 
виробленої продукції» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Віталія Білоус, фахівець з внутрішніх комунікацій в компанії «Торгівельна Група «ВБА» 

9:30-10:10 
Семінар ТОВ «ДК ВЕТ»    
«Засоби боротьби проти інфекційного бронхіту птиці» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Вухіб Аєле - консультант ТОВ «ДК ВЕТ»,  доктор ветеринарної медицини 

10:15-10:55 
Семінар «INTER-EDINSTVO HOLDING» 
 «Функціональні премікси Provitan» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Бірук Юрій Олексійович - консультант з птахівництва  «INTER-EDINSTVO HOLDING» 

10:15-10:55 
Семінар ПП «ВЕТАГРО»   
«Вплив органічних кислот на здоров'я травної системи» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Rick van Oort - директор з продажу та маркетингу компанії «Кантерс» (Нідерланди) 
Богдань Зінь - технічний консультант компанії «Кантерс» (Нідерланди) 

11:00-11:40 
Семінар компанії «АДІССЕО» 
«Концепція отримання додаткового прибутку в птахівництві» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Молоскін Сергій Олександрович - науковий і технічний директор "Адіссео Євразія", кандидат 
біологічних наук 
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11:00-11:40 

Семінар «INTER-EDINSTVO HOLDING» і компанії «INNOVAD» (Бельгія) 
«Сальмонела, коллі, клостридії - не вбивати, а контролювати. Гени 
вірулентності і резистентність до антибіотиків.» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

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

11:45-12:25 
Семінар ТОВ «БРЕННТАГ УКРАЇНА» 
«Передовий досвід з європейських країн у безантибіотиковій годівлі птиці» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Mathieu Calmont, бізнес менеджер Західна Європа, компанія «Borregaard LignoTech» (Норвегія) 

11:45-12:25 

Семінар ТОВ «АЛЬФА ВЕТ» 
«Патоморфологічна діагностика хвороб птиці (провідні  патологоанатомічні 
зміни для діагностики в полі)» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

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

12:30-13:00 

Семінар компанії ТОВ «БІОПРИМ » 
«Птахівництво без антибіотиків. Якісний менеджмент на Вашій фермі - 
перший крок до ефективної відмови від антибіотиків!» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

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

12:30-13:00 

Семінар ТОВ «АГРІМАТКО УКРАЇНА» та компанії «Kela» (Бельгія) 
«Доцільність використання тилозину в лікуванні хронічних захворювань органів 
дихання у птиці та особливості підбору оптимальної дози для досягнення 
максимального результату в найкоротші терміни» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Доктор Філіп, технічний консультант компанії KELA (Бельгія) 

13:00-14:00 Обідня  перерва 

14:00-18:00 Вільний час 

18:00-21:00 
Розважальна програма, фуршет  (Конференц-зал «СЕНАТОР») 
В програмі: Lama, кавер-група  Leo City 

 

 14 вересня 2018 року, п’ятниця 

8:00—9:00 Сніданок 

9:00 -12:00 Від’їзд учасників 

 


