
Програма ХV Міжнародної конференції «Птахівництво-2019» 
16-20 вересня 2019 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 

16 вересня 2019 року, понеділок 

10:00-21:30 Заїзд учасників, реєстрація, розміщення на виставкових стендах 

18:30-19:30 Вечеря 

17 вересня 2019 року, вівторок 

7:30—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

Відкриття ХV  Міжнародної конференції  «Птахівництво’2019» (Конференц-зал «СЕНАТОР») 

10:00 – 10:10 Вітальне слово учасникам конференції  

10:10 – 10:20 Стратегія реформ та державна підтримка аграрного сектору  Трофімцева Ольга Володимирівна – В.о. 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 Варіанти рішення кокцидіозу Йозеф Вондроуш – директор ТОВ «Текро» (Україна) 

11:00-11:10 
Сертифікація птахівницьких холдингів, комбікормових заводів і 
постачальників кормових матеріалів по GMP +. Вплив сертифікованого корму 
на продуктивність птиці 

Мазур Григорій Владиславович - Генеральний директор MNC Group 

11:10-11:20 "30 років БІОТЕСТЛАБ: унікальний кейс розвитку біотехнологій" Собко Андрій Юрійович - Директор з розвитку ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 

11:20-11:30 Власний комбікормовий завод: необхідність чи примха? Водяник Антон, керівник проектів  компанії «BUSCHHOFF  GmbH & Co» (Німеччина) 

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

11:40-11:50 Переробка курячого посліду від Big Dutchman Недеря Олег – технічний консультант Представництва компанії «Біг Дачмен Інтернешнл ГмбХ» 

11:50 -12:00 
Світовий досвід використання продуктів «Baltic Probiotics». Принципи та 
механізми дії, основні якісні  параметри пробіотичних препаратів «Baltic 
Probiotics» 

Rimas Pranas Budrys  -  директор компанії «Baltic Probiotics» (Латвія) 

12:00 -12:10 Голландський досвід у птахівництві Мері Енн Бонгартс – технічний директор напрямку «Птиця» компанії «Агровет Продакшн» 

12:10 -12:20 Якість у Ваших руках Пашко Володимир Вікторович - директор ТОВ «Донау Лаб Україна» 

12:20 -12:30 
Анаеробна ферментація курячого посліду в біогазових комплексах - найбільш 
економічно та екологічно ефективний метод його утилізації 

Епштейн Юрій Михайлович - директор ТОВ ФІРМА “АККОРД-ЛТД” 

12:30 -12:40 
Білковий концентрат соняшнику вітчизняного виробництва - новий напрямок в 
забезпеченні птиці високопротеїновим білком 

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

http://www.poultryukraine.com/
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12:40 -12:50 Моніторинг пестицидів і ветеринарних препаратів у ЄС Дмитро Тесленко, фахівець з аналітичних послуг ТОВ «ЄВРОФІНС АГРО ТЕСТІНГ УКРАЇНА» 

12:50 -13:00 Ціна помилки: правильна біобезпека при вирощуванні птиці без антибіотиків Новохацька Марина Юріївна - представник компанії «Iskofita» 

13:00-14:00 Обідня перерва 

14:00-14:50 

Семінар ТОВ  «БІОМІН УКРАЇНА»  
«Чи є життя без антибіотиків? Продуктивність, виклики сьогодення, 

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

Пліньйо Барбаріно, доктор наук, керівник департаменту, G2P, компанія «BIOMIN Holding GmbH» 
(Австрія) 

14:00-14:50 

Семінар ТОВ «АТ БІОФАРМ»  
«Якщо Ви ветеринар - Вам до нас на семінар: "Має кожна вплив дрібниця на 
здоров'я с/г птиці» 
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» 

 Ефективність фітази та якість вапняку» - Барт Хіллен (Bart Hillen) - технічний менеджер 
компанії «Danisco Animal Nutrition ССЕ» (Данія) 

 «Технологічні властивості кормових ферментів - управління ефективністю» - Борисенко 
Костянтин - технічний менеджер компанії «Danisco Animal Nutrition ССЕ» (Данія) 

14:55-15:45 
Семінар ТОВ «АТ БІОФАРМ»  
«Альтернативні шляхи вирішення проблеми мікотоксикозів у птахівництві» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Андрійчук Андрій Віталійович, доцент кафедри мікробіології та вірусології Білоцерківського 
національного  аграрного університету, кандидат ветеринарних наук 

 
15:50-16:40 
 

Семінар ТОВ «ТЕКРО» (Чехія) 

«Де шукати панацею від кокцидіозу в птахівництві?» 

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

Карл Тіттл - інженер, компанія «ТЕКРО» (Чеська Республіка) 

15:50-16:40 
Семінар ТОВ «ВЕТСИНТЕЗ»  
«Як сформувати здоровий кишечник у птиці» 
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 «INTER-EDINSTVO HOLDING»  
«КреАміно - чисте джерело енергії для нарощування м'язової маси» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Фелікс Клос - директор з розвитку компанії «Alzchem» (Німеччина) в країнах Східної Європи  

16:45 – 17:25 

Семінар ТОВ «СЕВА САНТЕ АНІМАЛЬ  УКРАЇНА»  
«Ключові фактори успішного виробництва без антибіотиків та роль 
вакцинопрофілактики у даному новітньому тренді» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

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

17:30 – 18:00 

Семінар ТОВ «ВЕТФАКТОР» 

«Евант — нове рішення старої проблеми кокцидіозу бройлерів» 

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

Іващенко Ольга Андріївна – провідний спеціаліст з  технічної підтримки компанії "Laboratorios HIPRA 
S.A." (Іспанія) в країнах Східної Європи 

17:30 – 18:00 

Семінар ТОВ «Альфа-Вет» 
«Використання корисних бактерій – шлях до екологічного виробництва та 
захисту навколишнього середовища» 
 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Rimas Pranas Budrys  -  директор компанії «Baltic Probiotics» (Латвія) 

18:30-19:30 Вечеря 

 

18 вересня 2019 року, середа 

7:30—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 
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9:30—10:15 

Семінар компанії «Proteon Pharmaceuticals S. A.»  
«Інноваційна бактеріофагова кормова добавка в якості профілактики 
сальмонельозу в птахівництві» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Том Кук - Віце-Президент компанії «Proteon Pharmaceuticals S. A.» (Польща) 
Марек Римановський - ветеринарний експерт компанії «Proteon Pharmaceuticals S. A.» (Польща) 

9:30—10:15 

Семінар ТОВ  «АВІКО УКРАЇНА» 
«Ефективність та практичні схеми застосування ветеринарних препаратів 
«Ампіцилін Плюс порошок» та «Авікол-10% розчин» компанії "АВІКО" у 
промисловому птахівництві» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Хасбауі Хакім Ахмедович - консультант компанії "АВІКО", магістр ветеринарної медицини  

10:20 - 10:50 
Семінар «INTER-EDINSTVO HOLDING»  
«Сучасні тенденції в годівлі птиці» 
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»  
«Огляд світового ринку фітаз» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Kuang Yiwen – директор міжнародного напрямку компанії «SunHY Group Global» (Китай) 

10:20-11:15 

Семінар ТОВ  «ЕВРОВЕТ»  

«Жива вакцина проти ІБХ – - найвища нота сучасних біотехнологій»  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Алекс Старосельські  - Голова Представництва компанії  «Phibro Animal Health Corporation» (США) 
в країнах Центральної і Східної Європи 

11:20-12:10 
Семінар компанії «BASF» (Німеччина) 
«Стабільність різних формуляцій вітаміну А  в пелетованих кормах» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Доктор Роберт Рюле - технічний менеджер компанії BASF СЕ (Німеччина) з питань годівлі  

11:20-12:10 

Семінар ТОВ «ЗОЕТІС УКРАЇНА» 
«Інноваційний підхід в боротьбі з варіантними штамами інфекційного бронхіту 
птиці» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «C» 

Кісарі Габор -  лікар ветеринарної медицини, спеціаліст з птахівництва компанії «Zoetis» (США), 
Центральна та Східна Європа  

12:15-13:00 

Семінар компанії ТОВ «АРЕАЛ ДНЕПР» та компанії "Huvepharma" (Бельгія) 
«Засоби боротьби з кокцидіозом. Важливість використання якісних 
продуктів» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Maja Marien, доктор ветеринарної медицини, технічний менеджер компанії "Huvepharma" (Бельгія) 

12:15-13:00 
Семінар компанії «ELANCO ANIMAL  HEALTH» (CША) 
 «Чому вакцина «не спрацювала». Практичний досвід.»  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

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

13:00-14:00 Обідня  перерва 

14:05-14:55 

Семінар ТОВ «ТД «СВІТ-АГРО»  
«Профілактика сальмонельозу та кишкової палички за допомогою 
використання ферментованого ріпакового шроту EPU-400» 
«Використання ферментованого соєвого шроту (EPU-500) і ферментованого 
ріпакового шроту в раціонах бройлерів, індичок і курей-несучок. Польський 
досвід.» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Скиба Борис Сергійович – Генеральний директор ТОВ «Європейський протеїн Україна» 
Гарамась Ольга – менеджер з продажу та технічного супроводу ТОВ «Європейський протеїн 
Україна» 

14:05-14:55 

Семінар ТОВ «ЮВІС» 
«Сальмонельоз. Бюджетно - ефективна схема моніторингу статусу 
підприємства і продукції, що випускається» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Rogier van Otterlo, продакт-менеджер програми Food Safety компанії «BioChek» (Нідерланди) 

Отформатировано: Шрифт:

+Основной текст (Calibri), 9 пт,

курсив, Цвет шрифта:

Отформатировано: Шрифт:

+Основной текст (Calibri), 9 пт,

курсив, Цвет шрифта:
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15:00-15:45 

Семінар  компанії «АГРО ФОРВАРД УКРАЇНИ»   
 «Здоров’я кишківника птиці та його залежність від контролю  патогенного 
навантаження» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Dr. Susanne Kirwan - технічний спеціаліст компанії «KEMIN EUROPA N.V.» (Бельгія) 

15:00-15:45 

Семінар компанії ТОВ «БІОПРИМ » 
«Огляд ринку м’яса птиці в ЄС. Пріоритети споживачів. Виробничі проблеми на 
шляху досягнення мети та практичні аспекти їх вирішення» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Доктор  Хосе Ігнасіо Барраган (Іспанія) - технічний консультант ТОВ «БІОПРИМ» 

15:50-16:30 

ТОВ «АГРОСЕПЛАЙ» 
«Ефективні рішення для птахівництва з відповідальністю перед навколишнім 
середовищем та здоров'ям людей» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Martin Ivanov - технічний менеджер, компанія «Borregaard LignoTech» (Норвегія) 

15:50-16:30 
Семінар компанії ТОВ «СИМЕДІКА УА»  
 «Успішне застосування препарату Екзолт в Україні» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Вдовиченко Віталій, технічний менеджер з птахівництва, компанія MSD Animal Health 

16:35-17:15 
Семінар ТОВ «ВЕТСИНТЕЗ»   
«Проблеми нижніх кінцівок  у бройлерів та батьківського поголів’я» 
 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

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

16:35-17:15 

Семінар «BIOSAFETY  CENTER» 
«Діагностика та контроль вакцинації птиці: ексклюзивно від BIOSAFETY 
CENTER та ID.VET (Франція)»  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Дмитро Масюк - директор BIOSAFETY CENTER, кандидат ветеринарних наук;  
Стефані Лесью, провідний фахівець компанії ID.VET, керівник відділу діагностики хвороб птиці 

17:20-18:00 

Семінар ТОВ «СОК ТРЕЙД»   
«Безпечність кормів. Кількісне визначення мікотоксинів: лише водна 
екстракція. Обладнання Neogen Corporation.» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Машовець Микита Дмитрович – консультант ТОВ «СОК ТРЕЙД» 

17:20-18:00 
Семінар ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 
 «Полімун Сальмо – новий інструмент програми СальмоСТОП» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Килименко Валерія Валеріївна - керівник відділу впровадження ветеринарних препаратів                                             
ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 

18:30-19:30 Вечеря 

 

19 вересня  2019 року, четвер 

7:30—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

9:30-10:10 
Семінар ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОТРЕЙДХІМ»  
«Фітобіотики Liptosa Expert - комплексні природні рішення для здоров’я птиці» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Осіпенко Олег Павлович – начальник відділу маркетингу ТОВ «Компанія «Агротрейдхім», кандидат 
сільськогосподарських наук 

9:30-10:10 
Семінар компанії «БІОЛАЙТС»    
«Інновації в діагностиці хвороб птиці. Вам потрібно це знати!» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Мартиненко Ольга Анатоліївна – Генеральний директор ТОВ ˮЕкспертний центр ˮБІОЛАЙТС“ 
Андрійчук Василина - керівник ветеринарного відділу ТОВ ˮЕкспертний центр ˮБІОЛАЙТС“ 

10:15-10:55 
Семінар ТОВ «Lesaffre Ukraine»   
«Як не помилитися з вибором продукту в програмі Antibiotic free?»  
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Вікторія Недвига - менеджер відділу Phileo ТОВ «Lesaffre Ukraine» , кандидат ветеринарних наук 

10:15-10:55 
Семінар ПП «ВЕТАГРО»   
«Важливість здоров'я травної системи у промисловому птахівництві» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Богдан Зінь, технічний консультант компанії «Кантерс» (Нідерланди) 
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11:00-11:40 

Семінар ТОВ «БІОХЕМ УКРАЇНА»   
«Стратегії для вирішення проблеми некротичного ентериту при вирощуванні 
бройлерів. «Ніяких антибіотиків коли-небудь» (NAE) / «без антибіотиків 
завжди» (NBF)» 
 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Олександр Вернер, генеральний директор компанії Biochem (Німеччина) в країнах Східної Європи  

11:00-11:40 

Семінар ПрАТ «Компанія «ЕНЗИМ» 
«Використання спеціальних  дріжджів  сахароміцетів  в якості фактора 
зниження  степені  антибіотичного навантаження у птахівництві» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

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

11:45-12:25 

Семінар ТОВ «ФЕРМЕНТ» (Республіка Білорусь)   
«Оптимізація рецептів комбікормів на основі кукурудзи і соняшникового 
шроту з використанням мультиензимних комплексів «Фекорд» і «Фітазим»» 
 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Архіпов Іван Миколайович – Заступник директора по науці ТОВ «ФЕРМЕНТ» (Республіка Білорусь) 

11:45-12:25 
Семінар ТОВ «АЛЬФА ВЕТ»  
«Патрозтин птиці - інтерпретація результатів» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

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

12:30-13:00  

Семінар компанії «HUVEPHARMA»   
 «Особливості та вклад біобезпеки в контексті боротьби з кокцидіозом та 
криптоспоридіозом» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 

Jean-Charles BAGLIONE – Директор з розвитку напрямку біозахисту компанії «Huvepharma» (Бельгія) 

12:30-13:00 
Семінар ТОВ «ФІД ФОРМУЛА» і компанії «DOSTOFARM GmbH» 
«Бройлер без антибіотиків» 
Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С»  

Alexander Slyusar – комерційний директор компанії «DOSTOFARM GmbH» (Німеччина) 

13:00-14:00 Обідня  перерва 

14:00-18:00 Вільний час 

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

 
 20 вересня 2019 року, п’ятниця 

8:00—9:00 Сніданок 

9:00 -12:00 Від’їзд учасників 

 


