
Програма ХІІ Міжнародної конференції «Птахівництво-2016» 

 
13-15 вересня 2016 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 
 
 

13 вересня 2016 року, вівторок 

8:00—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

Відкриття ХІІ  Міжнародної конференції  «Птахівництво’2016» (Конференц-зал «СЕНАТОР») 

09:30-09:45 Стратегія реформ в аграрному секторі економіки України Кутовий Тарас Вікторович – Міністр аграрної політики і продовольства України 

09:45-10:00 
Першочергові завдання Держпродспоживслужби України в сфері ветеринарної 

медицини галузі птахівництва і безпеки її продукції 

Лапа Володимир Іванович – Голова Державної служби України з питань безпечності продуктів 

харчування і захисту прав споживачів 

10:00-10:15 Стан і перспективи розвитку галузі птахівництва в Україні Карпенко Сергій Михайлович – Генеральний директор Асоціації «Союз птахівників України» 

10:15-10:30 Сучасні підходи до законодавчого регулювання обігу кормів і кормових добавок 
Косенко Юрій Михайлович – Заступник директора  Державного науково-дослідного контрольного 

інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, доктор біологічних наук 

10:30-10:40 
Вітальне слово учасникам конференції від Генерального спонсора - компанії 

ТОВ «АТ Біофарм»» 
Боровко Олександр Миколайович - заступник Генерального директора ТОВ "АТ Біофарм" 

10:40 -10:50 
Прибутковість в птахівництві. Ефективні стратегії від Генерального 

спонсора - компанії ТОВ «Біомін Україна» 
Лохов Віталій Володимирович – Генеральний директор ТОВ  «Біомін Україна» (Україна) 

10:50 -11:00 
Вітальне слово учасникам конференції від Генерального спонсора - компанії 

ТОВ «Авіко-Україна»» 
Фахурі Амджад  - директор ТОВ «Авіко-Україна» 

11:00-11:15 Світовий ринок вітамінів і преміксів - що відбувається? Гінтарас Грігісас – директор по експорту  компанії «MIAVIT GmbH» (Німеччина)  

11:15-11:30 
Рішення компанії Бюлер у виробництві кормів для українського ринку. Сервісна 

підтримка замовника. 
Невмержицький Іван – регіональний представник Бюлер АГ в Україні 

11:30-11:45 Лабораторна діагностика у птахівництві Ліхобіцький Ігор Валерійович -  керівник ветеринарного напрямку ТОВ «Лабораторний Світ» 

11:45-12:00 Застосування НІР технології для забезпечення якості кормів Пашко Володимир Вікторович – директор компанії  «Донау Лаб Україна» 

12:00–12:15 
Сучасні аналітичні методи контролю амінокислотного, вітамінного, 

катіонного і аніонного складу кормів, кормових добавок і преміксів  

Машовець Микита Дмитрович – Регіональний директор Групи компаній «LUMEX Instruments» 

(Канада) 

12:15–12:30 Системи інтелектуального аналізу даних для сучасних птахофабрик Барило Віктор Артемович – директор з розвитку бізнесу компанії «Porphyrio N.V.» в Україні 

12:30–12:45 Ефективне використання відходів птахівництва           Івченко Андрій Петрович – директор ТОВ «Сяйвір» 

12:45–13:00 Мікробіологічний контроль умов виробництва і продукції 
Захарченко Ірина Віленівна  – керівник галузевої групи «Сільське господарство» ТОВ 

«Хімлаборреактив» 

13:00-14:00 Обідня  перерва 

14:00-15:00 
Семінар ТОВ  «БІОМІН УКРАЇНА»  

«Здоров'я кишечника птиці - запорука прибутковості» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 
Мартен Де Гусем – міжнародний експерт з птахівництва компанії «BIOMIN GmbH» (Австрія) 

http://www.poultryukraine.com/
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14:00-15:00 
Семінар ТОВ «АТ БІОФАРМ»  

«Стратегія успіху боротьби з бактеріальною резистентністю» 

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» і компанії «DuPont» (США) 

«Використання карбогідразних ферментів та фітази – оптимальне рішення 

для сучасних раціонів птиці» 

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

Адвахов Віктор – технічний спеціаліст компанії «DuPont» (США) 

15:05-16:05 
Семінар ТОВ «АТ БІОФАРМ»  

«Збудуємо програму ротації разом! Семінар-вікторина.»   

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)   
«Інфекційний риніт птиці – прихована загроза для птахівництва. Взаємодія з 

іншими хворобами, влив збудника на імунну систему. Профілактика 

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

 

Доктор  Арістотелес Мало Вергара, керівник технічного відділу по птахівництву країн Європи, 

Америки та Азії компанії «Берінгер Інгельхайм» (Німеччина)   
 

16:10-17:10 
Семінар ТОВ «ВЕТСИНТЕЗ»  

«Практичний досвід профілактики кокцидіозу» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

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

17:15 – 18:00 
Семінар компанії «Cargill AT & Enterprise Inc.»  

 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «А+В» 
 Adriaan Smulders - технічний консультант з питань годівлі птиці компанії «Cargill AT&Enterprise Inc.»  

17:15 – 18:00 
Семінар ТОВ «СЕВА САНТЕ АНІМАЛЬ  УКРАЇНА»  

«Комплексне рішення проти Інфекційного бронхіту птиці»  

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦИЯ «С» 

Мартінас Генас - експерт з птахівництва компанії «Сeva Sante Animal» (Франція)  

19:00-20:00 Вечеря 

 

14 вересня 2016 року, середа 

8:00—9:00 Сніданок 

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

9:00—10:00 

Семінар ТОВ «ТЕКРО» (Чехія) 

 «Застосування принципів біобезпеки в умовах інтенсивного ведення 

птахівництва» 

 «Основні етіологічні чинники та патогенетичні механізми розвитку 

орнітобактеріозу птиці» 

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

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

9:00—10:00 

Семінар ТОВ  «АВІКО УКРАЇНА» 

««Мукотріл», «Ампіцилін плюс» - нові ефективні, протимікробні препарати 

фірми «АVICO»  і їх використання в птахівництві» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Луценко Валентина Іванівна  - науковий консультант ТОВ «АВІКО УКРАЇНА», кандидат 

ветеринарних наук 

10:05-10:35 
Семінар ГК  «ЄДІНСТВО» і компанії «MIAVIT GmbH» (Німеччина)  

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

«Інструменти менеджменту щодо поліпшення продуктивності курей-несучок» -  

Джанет Оулд-Алі, лікар ветеринарної медицини,  напрямок птахівництва департаменту розробок і 

розвитку  компанії «MIAVIT GmbH» (Німеччина)  

10:35-11:05 
Семінар ГК  «ЄДІНСТВО» і компанії «LOHMANN SUNHY APPLIED 

BIOTECHNOLOGY Co., Ltd» (Китай)  

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

«Потенційний ефект від застосування ферментів в якості альтернативи антибіотиків для 

поліпшення стану здоров'я птиці» - Жанг Вей, кандидат біологічних наук, генеральний директор 

компанії «Lohmann Sunhy Applied Biotechnology Co., Ltd» (Китай)  
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10:05-11:05 
Семінар ТОВ  «ЕВРОВЕТ» та ABIC Biological Laboratories Ltd. (Ізраїль) 
 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

  «Вакцина Tabic МВ – міфи і реальність застосування в промисловому птахівництві» - Уді Ашаш 

- Директор відділу по глобальної  технічної підтримки (обслуговування) компанії ABIC Biological 

Laboratories Ltd. (Ізраїль), доктор ветеринарної медицини 

 «Вплив Stafac 110 (США) на рентабельність виробництва в птахівництві» -  Алекс Старосєльські  

- директор відділу маркетингу і продажів в країнах Центральної та Східної Європи та СНД компанії  

ABIC Biological Laboratories Ltd. (Ізраїль) 

11:10-11:55 
Семінар компанії «BASF» (Німеччина) 

«Презентація нового продукту BASF - гібридної фітази «Натуфос Е»» 

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

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

11:10-11:55 

Семінар ТОВ «ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ» 

«Вплив якості води на виробничі показники. Критична точка в системі 

біобезпеки.» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Herman van Iersel - технічний консультант компанії «IntraCare» (Нідерланди) 

12:00-13:00 
Семінар ТОВ «ТД «СВІТ-АГРО»  

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

 «Вплив ферментованого протеїну на продуктивність та здоровя тварин» - Jens Legarth-

 спеціаліст з годівлі та експерт з ферментації  компанії  «European Protein» (Данія) 

 «Аромабіотики»  - Johan Verhaat (Йохан Верхат) – менеджер з продажів компанії «Health4U» 

(Бельгія) 

12:00-13:00 

Семінар компанії «ELANCO ANIMAL  HEALTH» (CША) 

 «Контроль та моніторинг сальмонельозу на підприємстві в  рамках цілісного 

підходу до профілактики інфекції» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Ioannis Mavromatis, доктор наук та технічний консультант компанії «Elanco Animal Health» 

(CША) 

13:00-14:00 Обідня  перерва 

14:00-15:00 
Семінар ТОВ «АРЕАЛ ДНЕПР» 

«Керована сила ферментів компанії  «Нuvepharmа»» 

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

Редкозубов Олег - продукт-менеджер по кормовим добавкам компанії «Нuvepharmа» (Болгарія) 

14:00-15:00 
Семінар ТОВ «ФІРМА «ТРИПЛЕКС»  

 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

 «Мікоплазмоз - ефективна профілактика» - Ремігіюс Баршаускас – технічний консультант 

компанії «Merial» (Франція) 

 «Застосування продуктів компанії «Іnnovad»  в період формування вакцинального імунітету» -  

Віргіс Слаусгалвіс  - лікар  ветеринарної медицини,  технічний консультант компанії «INNOVAD»  

(Бельгія) 

15:05-16.05 
Семінар компанії “БРЕННТАГ УКРАЇНА”  

 «Фактори, які впливають на ефективність фітази у раціонах для птиці» 

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

Dimcho Djouvinov, технічний консультант, Компанія «AB Vista» (Англія) 

15:05-16.05 

Семінар «БЕРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ» (Німеччина)   
«Переваги використання комбінованих інактивованих вакцин компанії 

Берінгер Інгельхайм» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Доктор Арістотелес Мало Вергара, керівник технічного відділу по птахівництву країн Європи, 

Америки та Азії компанії «Берінгер Інгельхайм» (Німеччина) 

16:10-17:00 

Семінар ГК “АГРОВЕТ АТЛАНТИК”  

«Підвищення прибутковості виробництва продукції птахівництва: Нові 

рішення без антибіотиків.» 

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

Harry Vahl - технічний директор по напрямку "Бройлери" ГК «АгроВет Атлантик» 

 

Mary-Ann Bongarts - технічний директор по напрямку "Яєчна птиця" ГК «АгроВет Атлантик» 

16:10-17:00 

Семінар ТОВ «БІОХЕМ УКРАЇНА»  

«Виникнення захворювань Clostridium perfringens в птахівництві – 

забезпечення безпеки від некротичних ентеритів, викликаних клостридіями» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Danko Vujošević (Данко Вуйошевич) - технічний спеціаліст компанії  «Biochem», доктор 

ветеринарних наук  

17:05-18:00 
Семинар  компанії «Sonac - Darling Ingredients»  (Нідерланди) 

 «Білки тваринного походження у раціонах сучасного птахівництва» 

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

Тарас Решетюк - менеджер з продажів та розвитку нових ринків компанії «Sonac - Darling 

Ingredients»  (Нідерланди) 
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17:05-18:00 

Семінар ТОВ «ЮВІС» 

«Важливість і актуальність проведення ІФА моніторингу за допомогою тест-

наборів BioChek для контролю епізоотичної ситуації» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Лебединець Наталія Володимирівна - менеджер ТОВ «Ювіс» з питань аплікаційної підтримки 

клієнтів 

19:00-20:00 Вечеря 

 

15  вересня  2016 року, четвер 

8:00—9:00 Завтрак  

Час доповіді Тема доповіді Доповідач 

9:00-9:45 

Семінар ПП «ВЕТАГРО»   

«Інтесті-Флора» - оптимальний засіб для заміщення антибіотиків у 

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

Антал ван Акуої - технічний консультант компанії «Кантерс» (Нідерланди) 

9:00-9:45 

Семінар ТОВ «ЛАБОРАТОРНИЙ СВІТ»  

«Інноваційна діагностика ID-VET: широкий спектр ІФА-наборів  для птиці  і 

технічна підтримка»  

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Marina Gaimard , Biotech Engineer, Avian R&D Department , «ID Vet»(Франція) 

9:50-10:35 

Семінар ТОВ «ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ»  

«Ефективність використання валіна в рецептах для птиці як лімітуючої 

кислоти» 

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

Людовік Мао – технічний спеціаліст компанії «Ajinomoto Group» (Японія) 

9:50-11:25 

Семінар ТОВ «ЗОЕТІС УКРАЇНА» 

«Креативний підхід в боротьбі з варіантними штамами інфекційного бронхіту 

птиці» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «C» 

Штуф Ронсманс - лікар ветеринарної медицини, доктор ветеринарних наук, незалежний консультант, 

«Dierenartsenpraktijk Galluvet» (Бельгія)   

10:40- 11:25 
Семінар ТОВ «ФІРМА «ТРИПЛЕКС» і компанії «INNOVAD» (Бельгія) 

«Управління здоров'ям кишечника в кризові періоди життя птиці» 

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

Віргіс Слаусгалвіс  - лікар  ветеринарної медицини,  технічний консультант компанії «INNOVAD»  

(Бельгія) 

11:30-12:15 
Семінар ТОВ «KРKA УКРАЇНА» (Словенія) 

«Міфи та факти про дезінфікуючі засоби. Що випускається з уваги?» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Недвига Вікторія Дмитрівна, менеджер з розвитку ветеринарних препаратів ТОВ «КРКА УКРАЇНА», 

кандидат ветеринарних наук 

11:30-12:15 

Семінар ТОВ «ФІРМА «ТРИПЛЕКС» і компанії «LALLEMAND» (Франція) 

«Дріжджові пробіотики - надійний захист від сальмонельозу і колібактеріозу 

птиці» 

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

Косяненко Сергій Михайлович – технічний консультант компанії «Lallemand» (Франція) 

12:20-13:00 
Семінар BIOSAFETY  CENTER / ПП «БІОС 2014» 

 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

 «Організація лабораторної діагностики хвороб птиці в умовах промислового виробництва» - 

Масюк Дмитро Миколайович, директор НДЦ біобезбеки та екологічного контролю ресурсів АПК 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, кандитат ветеринарних 

наук, доцент 

 «Сучасні уявлення про діагностику та профілактику мікотоксикозів. Оцінка ефективності 

сорбентів» - Єфімов Валентин Геннадійович, завідувач відділу фізіології, біохімії та хіміко-

токсикологічного аналізу НДЦ  біобезбеки та екологічного контролю ресурсів АПК 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, кандидат ветеринарних 

наук, доцент 

12:20-13:00 
Семінар компанії «ELANCO ANIMAL  HEALTH» (CША) 

«Хеміселл» - принцип дії та суттєві відмінності від існуючих ферментів»  

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

 

Urszula Serwa, технічний консультант компанії «Elanco Animal Health» (США) 

 

http://triplex.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=254%3Adrozhevye-produkty-lallemand&catid=30%3Anews&Itemid=871&lang=ru
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13:00-14:00 Обідня  перерва 

14:00-14:45 
Семінар заводу NOVACORE  

 «Сучасні рішення в годівлі птиці» 

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

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

Ковтун Костянтин Михайлович - комерційний директор заводу з виробництва преміксів NOVACORE 

14:00-14:45 
Семінар компанії «Th. BUSCHHOFF GmbH & Co» 

«Економічне обґрунтування виготовлення кормів у господарстві» 

 Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Демчак Микола Васильович - директор представництва компанії «BUSCHHOFF  GmbH & Co» 

(Німеччина) 

14:50-15:35 

Семінар компанії «GD Animal Health» (Нідерланди) 

"Клінічні та економічні аспекти мікоплазми у птахівництві. Методи 

боротьби та профілактики.» 

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

Віл Ландман (Wil Landman) - доктор ветеринарної медицини, дипломований спеціаліст Європейської 

колегії ветеринарних наук з птахівництва (ECPVS) 

14:50-15:35 
Семінар ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»  
«Мікробіологічний контроль умов виробництва і продукції» 

Конференц-зал «СЕНАТОР»  СЕКЦІЯ «С» 

Бородіна Тетяна Валеріївна – куратор напрямку «Мікробіологія» ТОВ «Хімлаборреактив» 

15:40-16:25 
Семінар компанії ««Nutrition Consulting & Service»»   

«NCS: ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ!» 

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

Подпорін Олександр – керуючий партнер компанії «NCS LLC» 

16:30-18:00 Вільний час 

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

В програмі: юморист Олександр Скічко, шоу-балет Las Chikas, ілюзіоніст Юрій Мончак, кавер-група  Elton Clapton 

 

16 вересня 2016 року, п’ятниця 

8:00—9:00 Сніданок 

9:00 -12:00 Від’їзд учасників 

 

 


