
28.02 - 01.03.2022    І     ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 

День 1 Програма заходу 

Секція: Українська молочна галузь: виклики і стратегії  

8.00-9.30  Реєстрація учасників. Вітальна кава. Відвідування спеціалізованої виставки 

9.30-9.50 Офіційне відкриття конгресу   
Представник Міністерства аграрної політики та продовольства України 
Андрій Дикун, президент АВМ, голова ГС ВАР 
Оксана Вароді, регіональний керівник консультаційних програм IFC в регіоні Європа та Центральна Азія,  
департамент промисловості, агробізнесу та послуг 

10.00-10.15 Світовий молочний ринок і українська перспектива: стан, виклики, перспективи  Ганна Лавренюк, генеральний директор АВМ  

10.15-11.00  Дискусійний раунд  
«Референтна модель молочної ферми»  
Модератор: Ганна Лавренюк, генеральний директор АВМ 

 Як правильно управляти МТФ та рахувати молочний бізнес? 

 Продуктивність:  
   +50% урожайності кормових культур 
   +30% надоїв 
   + ? прибутковості 

Анна Клименко, керівник консультаційних 
програм IFC в агробізнесі в Україні, департа-
мент промисловості, агробізнесу та послуг  
Катерина Дудка, консультант з питань  
управління фермою проекту IFC «Розвиток 
молочної галузі в Україні»  
Представники агробізнесу: 
ТЗОВ «Прогрес» (Волинська обл.) 
ТОВ «ТД Долинське» (Херсонська обл.) 
ТОВ «Красногірське» (Черкаська обл.) 

11.00-12.00 Дискусійний раунд  
«Енергетична незалежність України»  
Модератор: Ганна Лавренюк, генеральний директор АВМ  

 Гній ВРХ—гарантія енергетичної незалежності МТФ 

 1 корова = 300 м3 газу = +500$ прибутку в рік 

 Міжнародна зелена угода—до чого готуватись молочному бізнесу? 

 Практичний досвід українських і американських підприємств  

12.00-13.00 Дискусійний раунд  
«Державний контроль безпечності молока»  
Модератор: Ганна Лавренюк, генеральний директор АВМ  

 1 січня 2024—виключно гатунок молока—екстра та обов’язковий державний лабораторний моніторинг. А ми готові? 

 Молоко із залишками антибіотиків. Що з ним робити?  

13.00-14.30  Обід. Відвідування спеціалізованої виставки. Нагородження переможців конкурсів та рейтингів 

14.30-17.00 Дискусійний раунд  
«Антикризовий пакет для молочної галузі»  
Модератор: Андрій Дикун, президент АВМ, голова ГС ВАР 

 Зупинити нечесний імпорт молочної продукції 

 Припинити свавілля мереж 
- 120 днів відстрочки платежів постачальнику 
- нав’язані «додаткові послуги» + 60% до вартості товару  

 Забезпечити доступні молочні продукти 
- Знизити ПДВ від поля до полиці 

 Зберегти землі для МТФ 
- право купувати с/г землі в перехідний період ЗУ «Про обіг сільськогосподарських 
земель» 
- МТФ—користувачі Фонду гарантування кредитів у сільському господарстві 

 Надати екстрену державну підтримку молочній галузі 
- дотація на 1 кг молока 
- компенсація вартості будівництва не постфактум, а наперед 
- гарантувати 1% аграрного ВВП (2022 рік = 10 млрд грн) на розвиток тваринництва 

 Повернути безкоштовне молоко школярам 
- акциз на солодкі газовані напої—фінансування Національної програми «Шкільне 
молоко» 

 Стратегія розвитку галузі 2030—чергова утопія чи реальний план дій? 

Андрій Дикун, президент АВМ, голова ГС 
ВАР 
Михайло Соколов, заступник голови ГС 
«Всеукраїнська Аграрна Рада» 
Представники Міністерства аграрної політики 
та продовольства України 
Тарас Висоцький*, заступник  
Міністра розвитку економіки, торгівлі та  
сільського господарства України  
Олена Дадус*, заступник директора  
Департаменту аграрної політики та сільського 
господарства 
Депутати ВРУ 

17.00 Вечірній фуршет .Відвідування спеціалізованої виставки 



28.02 - 01.03.2022    І     ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 

День 1 Програма заходу 

Секція: Управління МТФ і технологія виробництва молока  
 
Модератори:  
Олена Мельник, головний редактор журналу «Молоко і ферма» 
Олександр Назарко, керівник департаменту управління активами МТФ (КЦ АВМ), директор ТОВ «Global Agro Financе»   

8.00-9.30  Реєстрація учасників. Вітальна кава. Відвідування спеціалізованої виставки 

9.30-9.50  Офіційне відкриття конгресу  
Представник Міністерства аграрної політики та продовольства України  

Андрій Дикун, президент АВМ, голова ГС ВАР 
Оксана Вароді, регіональний керівник консультаційних програм IFC в регіоні Європа та Центральна Азія, департамент промисловості, агробізнесу 
та послуг 

Тематичне обговорення «Сучасна МТФ: технологічність, інноваційність та ефективність»  
Модератор: Олександр Назарко, керівник департаменту управління активами МТФ (КЦ АВМ), директор ТОВ «Global Agro Financе»  

10.10-10.40 Інший погляд на автоматизоване доїння Олексій Антонов, продукт-менеджер автоматизованих доїльних систем, 
ТОВ «ГЕА Україна» 

10.40-11.00 Технології ефективного управління стадом Аннека Талсма, Alta Genetics (США) 

11.00-11.40 Тема уточнюється Джузеппе Вольта, представник Рота Гуідо  

Тематичне обговорення «Стратегії годівлі і кормовиробництва» 
Модератор: Олександр Назарко, керівник департаменту управління активами МТФ (КЦ АВМ), директор ТОВ «Global Agro Financе»  

11.40-12.00 Резерви у здоров’ї та годівлі дійних корів Хью Макконахі, науково-технічний фахівець корпорації Zinpro з питань 

годівлі ВРХ у Європі, Північній Африці та на Близькому Сході  

12.00-12.20 Тема уточнюється  

12.20-12.30 Знайомство з виробництвом, потужністю та перевагами техніки для 
годівлі 

Костянтин Шиллінг, компанія BvL (Німеччина) 

12.30-13.00 Діагностика процесу годівлі на молочній фермі. Типові неефективності 
та оптимальні рішення  

Геннадій Бондаренко, консультант IFC з годівлі молочної худоби; 
Артем Арутюнов, головний нутріционіст КЦ АВМ, керівник проектів по 
управлінню МТФ (ТОВ «Global Agro Finance»); 
Віктор Харкавлюк, консультант КЦ АВМ з питань годівлі та утримання 
ВРХ; 
Денис Тимченко, консультант-технолог КЦ АВМ, експерт з управління 
МТФ (ТОВ «Global Agro Finance»)  

13.00-14.30 Обід. Відвідування спеціалізованої виставки. Нагородження переможців конкурсів та рейтингів   

14.30-14.50 Хрестовий похід за структурність раціону Володимир Мірненко, бренд-менеджер «Пьоттінгер Україна» 

14.50-15.10 Перегони за найкращою якістю сінажу. Як їх виграти та чи варто будь-
якою ціною?  

Валерій Алексєєв, незалежний експерт із кормозаготівлі 

15.10-15.30 5 міфів про кукурудзяний силос  Євгеній Кришталь, представник ТОВ «Лімагрейн Україна» 

15.30-16.00 Кукурудзяний силос – від планування до заготівлі. Досвід 2021 року Микола Волкогон, старший агроном-консультант IFC  

16.00-16.10 Знайомство з виробництвом та продукцією лінійки кормозаготівельної 
техніки 

Володимир Марков, компанія KRONE (Німеччина) 

16.10-17.00 Круглий стіл «Тенденції у годівлі корів та кормовиробництві в 
Україні на найближче десятиріччя. Стратегічне бачення» 

Геннадій Бондаренко, консультант IFC з годівлі молочної худоби;  
Артем Арутюнов, головний нутріционіст КЦ АВМ, керівник проектів по 
управлінню МТФ (ТОВ «Global Agro Finance»); 
Микола Волкогон, старший агроном-консультант IFC; 
Федір Рошка, генеральний директор ТОВ «Молоко Вітчизни» (Сумська 
обл.); 
Олександр Назарко, керівник департаменту управління активами МТФ 
(КЦ АВМ), директор ТОВ «Global Agro Financе»                       

17.00 Вечірній фуршет .Відвідування спеціалізованої виставки   



28.02 - 01.03.2022    І     ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 

День 1 Програма заходу 

Національна ветеринарна конференція  
 

Модератор: Валерій Лотоцький, директор з розвитку департаменту ветеринарії КЦ АВМ  

8.00-9.30  Реєстрація учасників. Вітальна кава. Відвідування спеціалізованої виставки  

9.30-10:00 Офіційне відкриття конгресу  
Представник Міністерства аграрної політики та продовольства України  
Андрій Дикун, президент АВМ, голова ГС ВАР 
Оксана Вароді, регіональний керівник консультаційних програм IFC в регіоні Європа та Центральна Азія, департамент про-
мисловості,  
агробізнесу та послуг  

10.00-10.30 Відкриття секції  

Тематичне обговорення «Шляхи зменшення використання антибіотиків у молочному скотарстві»  

10.30-11.00 Антибіотикорезистентність: як уникнути в молочному скотарстві  Віталій Башинський, експерт Продовольчої та сільськогос-
подарської організації ООН (FAO) 

11.00-11.40 Збереження здоров’я тварин та боротьба з антибіотикорезисте-
нтністю через обмеження утворення біоплівок мікроорганізмами  

Мартен ван дер Хейден, директор відділу досліджень і 
розробки продукції в AHV International  

11.40-12.00 Вирощування ремонтного молодняка: профілактика, а не  
лікування захворювань  

Владислав Ханєєв, експерт зі здоров’я ВРХ КЦ АВМ,  
експерт IFC  

12.00-12.20 Зменшення використання антибіотиків для лікування корів у 
післяродовий період. Досвід ТОВ «Торговий дім „Долинське“», 
Херсонська обл.  

Сергій Вирвикишка, заступник керівника ферми ТОВ 
«Торговий дім „Долинське“» (Херсонська обл.), консультант
-ветеринар КЦ АВМ 

12.20-12.40 Правильне використання антибіотиків на молочній фермі  Андрій Білан, директор лабораторії Uman Labs  

Тематичне обговорення «Біохімічні дослідження як інструмент діагностики та контролю захворювань на молочнй фермі» 

12.40-13.00 Біохімічний аналіз крові тварин. Інформативність та  
інтерпретація результатів 

Вікторія Кучерявенко, директор лабораторії 
«СмартБіоЛаб» 

13.00-14.30 Обід. Відвідування спеціалізованої виставки. Нагородження переможців конкурсів та рейтингів  

Тематичне обговорення «Біобезпека молочної ферми: системний підхід до покращення статусу здоров’я стада» 

14.30-15.30 Вплив хвороби Ку-лихоманка на молочну ферму — ситуація в 
Європі  

Рафаель Гаттео, професор кафедри здоров’я сільськогос-
подарських тварин у Нантсько-Атлантичному національно-
му коледжі ветеринарної медицини (Франція)  

15.30-16.00 Тема уточнюється Віталій Болотін, канд. вет. наук, завідувач лабораторії 
вивчення хламідіозів тварин ННЦ «Інститут експеримента-
льної і клінічної ветеринарної медицини»  

16.00-16.30 Гіповітаміноз високопродуктивних корів  Володимир Сахнюк, д-р вет. наук, професор Білоцерківсь-

кого національного аграрного університету 

16.30-16.50 Алгоритм дій за субклінічного метриту. Чи так необхідні санації 
матки?  

Валерій Лотоцький, директор з розвитку департаменту 
ветеринарії КЦ АВМ  

16.50-17.00 Запитання-відповіді  

17.00 Вечірній фуршет .Відвідування спеціалізованої виставки  



28.02 - 01.03.2022    І     ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 

Секція: Управління МТФ і технологія виробництва молока  
 
Модератор: Валерій Лотоцький, директор з розвитку департаменту ветеринарії КЦ АВМ 

09.00-10.00  Зустріч учасників. Вітальна кава. Відвідування спеціалізованої виставки   

10.00-10.10 Початок роботи секції 

10.10-10.50 Умови ефективної мотивації персоналу: практика впровадження 
комплексного підходу до управління мотивацією  
(на прикладі ТОВ «Красногірське», Черкаська обл.)   

Катерина Дудка, консультант з питань управління фермою 
в проекті IFC «Розвиток молочної галузі в Україні»  
Представник МТФ 

Тематичне обговорення «Роль комфорту і безстресового середовища в умовах зміни клімату і росту продуктивності» 
Модератор: Андрій Попов, експерт з управління комфортом та інфраструктурою проекту IFC «Розвиток молочної галузі в Україні» 

10.50-11.10 Відеотур молочнотоварним комплексом СТОВ «Промінь»,  
Миколаївська обл.  

Сергій Ясевін, директор СТОВ «Промінь» (Миколаївська 
обл. ) 

11.10-11.30 Діагностика умов утримання та комфорту тварин на МТФ 
«Україна».  
Найпоширеніші неефективності та оптимальні рішення   

Андрій Попов, експерт IFC з управління комфортом та 
інфраструктурою;  
Анатолій Шиш, фахівець IFC з управління комфортом та 
інфраструктурою 
Представник МТФ 

11.30-12.10 Для чого потрібне вентилювання: значення і переваги правильної 
системи вентиляції 

Мікель Кьєргард, представник SECCO в Європі (Данія) 

12.10-12.30 Як створити комфортні умови на прив’язі. Досвід ТОВ «Молоко 
Вітчизни», Сумська обл. 

Олександр Лисенко, ТОВ «Молоко Вітчизни» (Сумська 
обл.) 

12.30-12.50 Безстресове поводження з тваринами Андрій Попов, експерт IFC з управління комфортом та 
інфраструктурою;  
Анатолій Шиш, фахівець IFC з управління комфортом та 
інфраструктурою 

12.50-13.10 Приклад інвестиційного проєкту «Сімейні молочні ферми»:  
4 роки успішного бізнесу 

Михайло Корилкевич, засновник проєкту «Сімейні молочні 
ферми»  

Тематичне обговорення «Потрібна прибуткова корова? Селекційно-генетична робота і сучасні генетичні інструменти в дії» 
Модератор: Валерій Лотоцький, керівник з розвитку КЦ АВМ 

13.10-13.50 Досвід роботи українських підприємств  

13.50-14.00 Запитання-відповіді. Підведення підсумків роботи   

14.00 Обід. Відвідування спеціалізованої виставки   

День 2 

Програма заходу 


