
ПРОГРАМА  
ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ ПО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА 

 
Дата проведення:  «25» травня 2021 року 

Місце проведення:  
 

ПрАТ «Кремінь» (Чернігівська область, Прилуцький район, 
смт Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, 95) 

Організатори: Департамент розвитку економіки та сільського господарства 
Чернігівської облдержадміністрації, 
Прилуцька райдержадміністрація 
 

Реєстрація учасників Форуму 25 травня з 9.30 до 10.00 в приміщенні селищної 
ради (Чернігівська область, Прилуцький район, смт Парафіївка, вул. Тараса 
Шевченка, 95). 
  

ПЛЕНАРНА ЧАСТИНА 
 

10.00-10.05 
 
 
10.05-10.10 
 
 
 
10.10-10.15 

Відкриття наради  
заступник голови облдержадміністрації – Савченко Олександр Павлович 
 
Вітальне слово 
голова Прилуцької районної державної адміністрації – Луценко Геннадій 
Петрович 
 
Вітальне слово 
директор господарства ПрАТ «Кремінь» - Сенчик Олександр 
Олександрович 
 

10.15-10.20 
 
 
10.20-10.40 
 
 
 
10.40-11.50 
 
 
 
 
 
10.55-11.10 
 
 
11.10-11.25 
 
 
 
11.25-11.40 
 
 
11.40-11.50 

Вітальне слово 
голова Парафіївської селищної ради – Петруша Галина Леонідівна 
 
Міфи про класичний сінаж   
представник компанії «Пьотінгер-Україна» - Мірненко Володимир 
Сергійович 
 
Мікробні препарати для кормовиробництва 
кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії пробіотиків інституту сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН - Кравченко Наталія 
Олександрівна 
 
Інноваційні підходи до  кормів 
регіональний представник компанії «Бізарт» - Лісний Андрій Дмитрович  
 
Шляхи покращення рентабельності молочного бізнесу 
Бренд менеджер компанії Афімілк Ізраїль – Пономаренко Володимир 
Павлович 
 
Техніка JCB agri в кормозаготівлі 
менеджер компанії СМL/констракшн машинері – Ренат Аскаров 
 
Сучасні підходи до годівлі молочного скотарства 
регіональний представник компанії «Йозера» - Шарій Сергій 
Володимирович 
 



11.50-12.00 
 
 
 
12.-12.10 
 
 
 
 
12.10-12.40 

Напрямки підтримки АПК в 2021 році 
заступник директора Департаменту розвитку економіки та сільського 
господарства облдержадміністрації – Крапивний Олег Вікторович 
 
 Переїзд від селищної ради до поля  

 
 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 
 
Демонстрація процесів скошування, ворушіння, валкування та 
підбирання зеленої маси бобових трав, а також  технології заготівля 
сінажу  в рулони  
Коментують: 
заступник директора ПрАТ «Кремінь» - Овчаренко Євгеній 
Володимирович, 
представник компанії «Пьотінгер» - Бородій Сергій Володимирович 

  
12.40-12.50 Переїзд від поля до сінажної траншеї  
  
12.50-13.10 
 

Ознайомлення з технологічним процесом консервування  зеленої маси на 
сінаж у траншеї та сучасною технікою для її трамбування  
Коментують: 
заступник директора ПрАТ «Кремінь» – Овчаренко Євгеній 
Володимирович,  
менеджер компанії СМL/констракшн машинері – Швидкий Денис 
Олександрович  
 

13.10-13.30 
 
 
 
 
 
 
13.30-13.50 
 
 
 
 
 
 
 
13.50-14.00 
 

Ознайомлення з технологією утримання, годівлі сухостійних корів, 
бичків на відгодівлі, огляд родильного відділення    
Коментують: 
заступник директора ПрАТ «Кремінь» –  Овчаренко Євгеній 
Володимирович, технолог з годівлі ПрАТ «Кремінь» - Шарудило Петро 
Михайлович  
 
Ознайомлення з технологією утримання, мікроклімату та годівлі 
молочних корів, роботою доїльного залу, системою ведення обліку, а 
також аспектами вирощування телят до 2 місяців  
Коментують: 
заступник директора ПрАТ «Кремінь» –  Овчаренко Євгеній 
Володимирович, технолог з годівлі ПрАТ «Кремінь» - Шарудило Петро 
Михайлович 
 
Переїзд від молочного комплексу до адмінбудівлі  

14.00-15.30 
 
15.30 
 

Резервний час 
 
Від’їзд учасників обласної наради 

 
Представник компанії Пьотінгер – Сергій Бородій – 067 326 92 02  


