Шановні птахівники!
Пропонуємо взяти участь у виставці-ярмарку
домашньої і декоративної птиці,
яка відбудеться 26-27 серпня 2016 року
на базі спеціалізованого виставкового комплексу
ПрАТ НВО «Прогрес»
Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН України
за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, буд. 10.
Запрошуються власники домашньої і декоративної птиці різних видів
(кури, гуси, качки, індики, цесарки, перепела, фазани, страуси, голуби
тощо) та всі хто працює в галузі птахівництва (кормовиробництво,
ветеринарія, обладнання тощо).
Під час виставки-ярмарку співробітниками Державної дослідної станції
птахівництва НААН буде проведено ряд навчальних семінарів з питань годівлі,
ветеринарії та утримання птиці, які зможуть відвідати всі бажаючі.
Умови участі:
• Попередня реєстрація, наявність ветеринарного свідоцтва (для власників
птиці).
• Власники птиці самостійно забезпечують перевезення птиці, клітки для
утримання та корми (для прибирання майданчика після виставки буде
взиматися внесок у розмірі 20 грн.).
ОРГАНІЗАТОР ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ:
•
•
•
•

Національна академія аграрних наук України
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН
За підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України

Звототній звязок:
Державна дослідна станція птахівництва НААН
с. Бірки,Зміївський р.-н.,
Харківська обл., Україна, 63421,
Тел.: 05747-78-000, факс: (05747) 78-470
Контактна особа: Хвостик Віктор Павлович, e-mail: lab29@rambler.ru,
моб.: 0989344397.
Офіційний сайт: www.avianua.com/ua

Місце проведення виставки-ярмарку
Спеціалізований виставковий комплекс
ПрАТ НВО «Прогрес»
Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН України,
м. Черкаси
Автозупинка

Навіс №1
Навіс №2

Навіс №3

До складу виставкового комплексу, які будуть задіяні у виставці
(виділено червоним кольором), входять 3 споруди з накриттям:

Навіс № 1 має довжину біля 20 м та передбачає
виставкову площу перед та позаду конструкцій
для ВРХ (з одного боку є газон, який при
необхідності також можливо використати).

Навіс №2 має довжину біля 10 м.

Навіс №3 має довжину біля 20 м.

Арена

Площа перед спорудами біля 300 м2.

Тротуари (доріжки) з асфальтним покриттям.

Тротуари розраховані для безперешкодного під'їзду та проїзду по території
легкового транспорту (та мікроавтобусів) що робить їх також зручними для
виставкового обладнання.
Для демонстрації експонатів виставки передбачається БЕЗКОШТОВНЕ надання
площі 4-6 м2.
На території виставкового комплексу є автостоянка, конференц-зал у навчальнорекреаційному комплексі ПрАТ НВО «Прогрес» на 100-120 чоловік, який може
бути використано для проведення наради, зібрання або семінарів, готель на 60
койко-місць.

Схема під'їзду
(Від мосту через річку Дніпро до виставкового комплексу ПрАТ НВО
«Прогрес» - місце проведення виставки-ярмарку домашньої птиці, м. Черкаси

Міст через
р. Дніпро
Виставкаяр
марок

За необхідності є можливість розміщення учасників заходу
у готелі з 25 серпня.

Програма виставки-ярмарку «Домашня птиця»
Місце проведення - Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН України.
Час проведення - 26-27 серпня 2016 року.
26 серпня
1

10 00 – 10 10

Урочисте відкриття виставки - віце-президент
НААН, академік Михайло Іванович Бащенко

2

10 10 – 10 20

Привітання учасників та відвідувачів виставки голова Черкаської обласної державної
адміністрації, Юрій Олегович Ткаченко

3

10 20 – 10 30

Привітання учасників та відвідувачів виставки: в.о.
директора
Черкаської
дослідної
станції
біоресурсів НААН, Олександра Васильовича Бойка
та директора Державної дослідної станції
птахівництва НААН, Олександра Володимировича
Терещенка

10 30 – 18 00

Робота виставки.

4

11 00 – 12 00

Семінар-навчання - Різнобарвний ринок
сільськогосподарської птиці в Україні, як зробити
вірний вибір (огляд ринку генетичних ресурсів
сільськогосподарської птиці для фермерських та
присадибних господарств населення) ? - д.с.-г.н.,
Хвостик Віктор Павлович

5

12 00 – 13 30

Семінар-навчання - Умови утримання птиці як
запорука отримання прибутку (аналіз наявних
технологій виробництва продукції птахівництва в
присадибних господарствах) - к.с-г. н., Рябініна
Олена Вікторівна

6

13 30 – 15 00

Семінар-навчання - Повноцінна годівля - гарантія
високої
продуктивності
(годівля
сільськогосподарської птиці повнораціонними
кормами та контроль за їх якістю) - Гавілей Олена
Василівна та Горбенко Захар Георгійович

7

15 00 – 16 00

Семінар-навчання - Підвищення репродуктивних
якостей птиці: заплідненість яєць птиці: проблеми
та шляхи їх вирішення; шлях до отримання високої
виводимості яєць птиці (від яйця до молодняка),
к.с-г.н., Артеменко Олексій Борисович
27 серпня

10 00 – 18 00

Робота виставки.

10 00 – 10 30

Нагородження учасників-виставки.

8

10 30 – 11 30

Семінар-навчання - Сучасні тенденції отримання
нової продукції птахівництва - примусова
відгодівля водоплавної птиці (інтенсивні технології
спрямованої відгодівлі водоплавної птиці для
отримання великої жирної печінки та продукції,
збагаченої біологічно-активними речовинами) - к.сг. н., Рябініна Олена Вікторівна

9

10 30 – 12 00

Семінар-навчання - Ветеринарне благополуччя
фермерських та присадибних господарств найбільш поширені захворювання
сільськогосподарської птиці та їх профілактика к.в.н., Музика Наталія Миколаївна

10

14 00 – 15 00

Проведення загальних зборів учасників та
відвідувачів виставки. Підведення підсумків та
нагородження учасників.

17 00

Закриття виставки, від’їзд учасників

Виставка-ярмарок
«Домашня птиця»
(м. Черкаси, 26-27 серпня 2016 року)
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВКА УЧАСНИКА
ПІБ ______________________________________________________
Організація _______________________________________________
Контактний телефон ________________________________________
E-mail ____________________________________________________
Поштова адреса ____________________________________________
Необхідна виставкова площа, м2 ______________________________
Назва (або перелік) виставкових експонатів ____________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Контактна особа:
Хвостик Віктор Павлович, e-mail: lab29@rambler.ru, моб.: 0989344397
Просимо заповнити форму та відправити на електронну адресу

