
Українська  корпорація  по  виробництву м’яса на  промисловій  основі 

    
Департамент  агропромислового розвитку  Сумської  облдержадміністрації 

 

Програма  семінару 
 

Тема:  “Ефективне ведення молочної  галузі”. 
 

Час проведення:   10.00   26  квітня  2018 року. 

 

Місце проведення:   місто Суми, вул.. Першотравнева, 29  (зала-засідань) 

 

Організатор:  Корпорація «Тваринпром»,  Департамент агропромислового  

                          розвитку  Сумської  облдержадміністрації 

 

Контингент учасників: керівники та технологи господарств з виробництва  

                                           молока,  обслуговуючі фірми, науковці, преса  

                                           Всього – 100 чоловік 

 

Порядок  проведення 
 

    9.00 – 10.00        Реєстрація  учасників  та  отримання  матеріалів  семінару. 

  
1.  10.00 – 10.20        Відкриття семінару  

                                   “Концепція  розвитку  галузевих  асоціацій  на засадах   

                                    саморегулювання” (Корпорація «Тваринпром»). 

                                   Гнатюк Сергій Андрійович - Генеральний директор   

                                   Корпорації «Тваринпром» 

                                   Вітальне  слово 

                                   Подопригора  Микола  Анатолійович –  Заступник Голови                                                     

                                   Сумської облдержадміністрації 

 

2.  10.20 – 10.50       “Сучасний захист молочної продуктивності від втрат,  

                                  пов’язаних із зовнішніми та внутрішніми паразитами”. 

                                   Турчик  Андрій  –  ТОВ «Байєр» 

 

3.  10.50 – 11.20       “10  кроків  до  зниження  соматичних клітин у молоці”. 

                                   Вальчук  Олександр -  к.в.н.,  доцент НУБіП України 

                                   

4.  11.20 – 11.50       “Організація робіт під час силосуванняі”. 

                                   Болошенко Євген – технолог по заготівлі основних кормів 

                                   чеська компанія «Текро» 



 

5.  11.50 – 12.15       “Причина та наслідки неякісного силосу, сінажу. Шляхи  

                                   вирішення”. 

                                   Щур  Віктор – лікар ветеринарної медицини, консультант 

                                   чеська  компанія  «Текро» 

 

6.  12.15 – 12.35       “Комплексні стратегічні рішення при заготівлі силосу та  

                                   сінажу”. 

                                   Алексеєв Валерій – консультант німецької  

                                   компанії  «ADDCON» 

 

7.  12.35 – 13.05       “90-60-90…або як досягти ідеальної вгодованості корів”. 

                                   Блюсюк  Сергій – к. с/г наук, начальник відділу сервісу з  

                                   ВРХ  чеської компанії «Текро»  

 

8.  13.05 – 13.30       “Комплексний підхід для отримання якісного молока на  

                                   сучасній МТФ”. 

                                   Гуренко Валерій –  ТОВ «Агросистема ЛТД»   

 

9.  13.30 – 13.55       “Система вентиляції  та охолодження для профілактики  

                                   теплового стресу у корів”.  

                                   Тісейко Валерій – директор ТОВ «Агроклімат Україна»                              

 

10. 13.55 – 14.20      “Гідроізолеційні  матеріали у тваринницьких   

                                    приміщеннях”. 

                                    Черевко  Олег –  директор компанії «SANPOL»   

 

11.  14.20 – 14.35      “Електронна система моніторингу  ветеринарного  

                                    благополуччя в скотарстві”. 

                                    Вальчук Олександр – к.в.н.,  доцент НУБіП України 

 

12. 14.35 – 14.45       Відповіді  на  запитання. Підведення  підсумків семінару. 

 

 

13. 14.45 –                 Кава,  чай,  бутерброди 

 

 

 

Генеральний директор                                               

корпорації «Тваринпром»                                     С. А. Гнатюк      

 

Директор департаменту                                                     

агропромислового розвитку  

Сумської облдержадміністрації                            О.М. Маслак  


