
Програма ХVІ Міжнародної конференції «Птахівництво-2021» 
03 вересня 2021 року, Виставковий центр «AККО Інтернешнл”, м.Київ, проспект Перемоги, 40-Б 

 
Асоціація «Союз птахівників України» 

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

www.poultryukraine.com 

02 вересня 2021 року, четвер 

10:00-18:00 Заїзд учасників виставки, монтаж виставкових стендів 

03 вересня 2021 року, п’ятниця  

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

Відкриття ХVІ  Міжнародної конференції  «Птахівництво’2021» (Конференц-зал №1) 

9:30  - 10:20 Вітальне слово учасникам конференції 
Бакуменко Олександр Борисович – Голова Ради Директорів Асоціації «Союз птахівників України» 
Лещенко Роман Миколайович - Міністр аграрної політики та продовольства України 
Магалецька Владислава Валеріївна - Голова Держпродспоживслужби України 

Семінари компаній 

10:25-11:05 

Семінар ТОВ «БІОХЕМ УКРАЇНА»  
«НКП: в'язкість зерна і сервіс від компанії Danisco Animal Nutrition для 
отримання більшої вигоди (прома тест і RSD-60)» 
«Фітаза: якість вапняку, новітні дані досліджень. Короткий анонс останніх 
розробок» 
Конференц-зал «№2» 

Барт Хіллен - технічний спеціаліст компанії «Danisco Animal Nutrition» ( підрозділ компанії «IFF») 
(Данія) 

10:25-11:05 

Семінар ТОВ «АТ БІОФАРМ»  
«ФОСФОМАКС - нове покоління засобів для лікування бактеріальних інфекцій у 
птиці. Інтерактивний семінар.» 
Конференц-зал «№1» 

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

11:10-11:50 

Семінар ТОВ «Альфа-Вет» 
«Оптимізація роботи інтегрованого підприємства для отримання 
максимального виходу м’яса та прибутку» 
Конференц-зал «№2» 

Дамір Каран – технічний спеціаліст по птахівництву компанії «Zinpro International» (США) 

11:10-11:50 
Семінар компанії «БЕРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ» 
«Технології XXI віку у профілактиці захворювання хвороби Марека» 
 Конференц-зал «№1»   

Гінтарас Будгінас, лікар ветеринарної медицини, спеціаліст-консультант по птахівництву, Литва 

11:55 -12:35 

Семінар ТОВ  «АгроПлюсІнвест» 
«Як втримати високу продуктивність в птахівництві при дії стресових 
факторів» 
Конференц-зал «№2» 

Ворожбітов Олег Володимирович - директор з розвитку і технічного супроводу ТОВ 
«АгроПлюсІнвест» 

11:55 -12:35 

Семінар ТОВ «СЕВА САНТЕ АНІМАЛЬ  УКРАЇНА»  
«Ноу-хау у вакцинації курей-несучок та батьківських стад проти хвороби 
Гамборо з перших днів життя» 
Конференц-зал «№1»   

Олексій Мовенко, менеджер по роботі з ключовими клієнтами ТОВ "Сева Санте Анімаль Україна" 
(Франція) 

12:40 -13:00 
Семінар компанії «BUSCHHOFF  GmbH & Co» (Німеччина) 
«Новий рівень якості - власне комбікормове виробництво» 
Конференц-зал «№2» 

Водяник Антон – керівник проектів  компанії «BUSCHHOFF  GmbH & Co» (Німеччина) 
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12:40 -13:00 

Семінар компанії «VENCOMATIC GROUP» (Нідерланди)  
«Високотехнологічні рішення по утриманню курей-несучок, автоматизовані 
рішення для інкубаторіїв» 
Конференц-зал «№1»   

Пауло Еконімо – директор з продажів до країн СНД і Близького Сходу компанії «VENCOMATIC GROUP» 
(Нідерланди) 
Едвін Ваагс – менеджер з розвитку компанії «PRINZEN» (Нідерланди) 

13:00-14:00 Обідня перерва 

14:00-14:40 
Семінар компанії ТОВ «АГРОСЕПЛАЙ» 
 «Доцільність використання бета-маннанази в годівлі птиці»  
Конференц-зал «№2» 

Доктор Євген Шастак - керівник технічного сервісу Європа, Середній Схід і Африка - відділ годівлі 
тварин компанії «BASF» (Німеччина) 

14:00-14:40 
 Семінар компанії "ЕВОНІК" 
«Інформаційні технології для управління галуззю птахівництва» 
Конференц-зал №1 

Барило Віктор Артемович, регіональний менеджер з розвитку бізнесу компанії "Евонік"  

14:40-15:20 

Семінар компанії ТОВ «БІОПРИМ» 
«Скорочення використання AGP (Антибіотиків як стимуляторів росту). 
Джерела масляної кислоти для здоров'я кишківника» 
Конференц-зал «№2» 

Пан Хосе Ігнасіо Барраган - екс-президент WPSA (Всесвітня асоціація птахівників) 

14:40-15:20 

Семінар компанії «ELANCO ANIMAL  HEALTH» (CША) 
 «HTS - Система моніторингу здоров’я бройлерів. Загальні результати по 
Україні за 2020-2021 роки»  

Конференц-зал «№1»   

Березан Ігор - технічний консультант компанії «ELANCO ANIMAL  HEALTH» (CША) 

 
15:20-16:00 
 

Семінар компанії «V GROUP» 

«Нові практичні рішення для тотального контроля патогенної мікрофлори 

при промисловому вирощуванні птиці. Стимуляція росту та збільшення 
середньодобових приростів» 
 Конференц-зал «№2» 

Лохов Віталій – Генеральний директор компанії «V GROUP» (Німеччина) 

15:20-16:00 
Семінар ТОВ «ЮВІС» 
 «Грип птиці. Діагностичні рішення за допомогою продукції BioChek»  
Конференц-зал «№1»   

Александрів Людмила Степанівна - технічний консультант компанії “BioChek» (Нідерланди) 

16:00 – 16:40 
Семінар Представництва компанії «Біг Дачмен Інтернешнл ГмбХ» 
«Обладнання для утримання курей-несучок згідно норм ЄС в Україні»  

Конференц-зал «№2» 

Недеря Олег – технічний консультант Представництва компанії «Біг Дачмен Інтернешнл 
ГмбХ»(Німеччина) 

16:00 – 16:40 
Семінар компанії ТОВ «СИМЕДІКА УА»  
«Вплив профілактики бронхіту на захворюваність птиці грипом» 
 Конференц-зал «№1»   

Георгі Шомєв, менеджер по роботі з ключовими клієнтами, компанія «Zoetis» (США) 

16:40 – 17:20 
Семінар НВП «Вибір»  
 
Конференц-зал «№2»   

 Невидимі злодії - мікотоксини . Ефективне рішення проблеми через використання адсорбенту 
«Новазіл Плюс» (виробництво BASF , Німеччина)  - Степан Гринюк - технічний консультант 
компанії BASF (Німеччина);  

 «Фітобіотики -  модний тренд сучасності  чи необхідність сьогодення?  Витяжка чи відвар? 
Різниця є!»- Артур Палушевскі (Польща)- доктор ветеринарних наук, міжнародний консультант 

по птахівництву;   

16:40 – 17:20 

Семінар компанії ТОВ «ТД «Світ Агро» 
«Сферіони – нова фармацевтична форма вакцин MSD Animal Health для 
птахівництва» 
Конференц-зал «№1»   

Вдовиченко Віталій - технічний спеціаліст із птахівництва компанії «MSD Animal Health»  (США) 
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17:20– 18:00 
Семінар ПП «КРОНОС АГРО» 
 
 Конференц-зал «№2» 

 «Раціональне застосування антимікробних препаратів в рамках виробництва екопродукції» - 
Музика Віктор Павлович, доктор ветеринарних наук, заступник директора з наукової роботи 
ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок;  

 «Ефективні штами бактерій Bacillus у птахівництві: напрямки та методологія використання» 
- Марченков Федір Семенович,  кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової 
роботи ПП "Кронос Агро". 

17:20– 18:00 
Семінар ТОВ «БІО ФОРМУЛА» 
«Ефірна олія орегано: цілісний підхід до птахівництва» 
Конференц-зал «№1»   

Чадаш Караач (Cagdas Karaagac) – комерційний директор компанії «ROPAPHARM» (Нідерланди) 

18:30-20:00 Фуршет 

 


