
 

 Місце проведення конференції 

готель «Супутник»**** 

(м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116) 

 

Вартість проживання  

(при бронюванні ключове слово – 

конференція ветпрепаратів – знижка 20 %) 

Ціни наведені включно з туристичним 

збором та вже зі знижкою 20 %: 

 «Люкс» двомісний      1760 грн 

«Люкс» одномісний   1560 грн 

«Напівлюкс» двомісний                  1440 грн 

«Напівлюкс» одномісний   1240 грн 

Комфорт двомісний   1120 грн 

Комфорт одномісний    920 грн  

У вартість проживання включений сніданок.  
 

 

            Проїзд до готелю «Супутник»: 
 

Від залізничного вокзалу до готелю – 

маршрутні таксі № 32 та № 10. 

 

Проїзд від готелю «Супутник» до центру міста 

– трамваї № 3 та № 5. 
           

Адміністрація готелю „Супутник” 

 +38 (032) 230-40-66 

 +38 (032) 224-43-90 

www.suputnyk.com.ua 

 

 

До 10 вересня 2021 року просимо 

підтвердити свою участь у конференції, 

 а також надіслати тему доповіді  

 

Інформацію надсилати 

листом, факсом, телефонами, е-mail 

 

 

Адреса і контактні телефони  

оргкомітету: 

     Україна, 79019, м. Львів, 

  вул. Донецька, 11 

     Fax:  (032) 252-27-78 

 

     (032) 252-33-72 – приймальня; 

          (032) 252-11-71 – заст. директора; 

     (032) 252-83-33  – учений секретар 

 

моб.  +38 067 674 6888 – заст. директора 

Інституту з питань науки Музика Віктор 

Павлович 

моб.  +38 067 674 6887 – заст. директора 

Інституту по зовнішньоекономічних зв’язках 

та міжнародній науковій інтеграції Косенко 

Юрій Михайлович  

моб.  +38 096 451 1706 – учений секретар 

Брезвин Оксана Марківна 

моб.  +38 067 674 6880 – головний редактор 

Чайковська Олександра Іллівна 

           

       е-mail: director@scivp.lviv.ua 

                viktormuzyka@gmail.com 
         yuri.kosenko@gmail.com 

brezvun@gmail.com 
        alexandra.dndki@gmail.com  

         

 

    Статті будуть опубліковані у НТБ ДНДКІ 

ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту 

біології тварин (Вип. 22, № 2), який входить до 

Переліку фахових видань у галузі 

ветеринарних та сільськогосподарських наук 

(категорія «Б»). 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

КОНТРОЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ  

ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК 
 

 
 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
на  

ІХ Міжнародну науково-практичну 

конференцію 

„ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ: 

РОЗРОБКА, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  

ТА ЗАСТОСУВАННЯ”, 
 

яка відбудеться в рамках 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДНИКІВ 

http://www.conference.ura.ngo 

 
Вересень 19-22, 2021  

Львів 
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Вельмишановний (а) 

_______________________________ ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
 

ІХ Міжнародній науково-практичній 

конференції „Ветеринарні препарати: 

розробка, контроль якості та 

застосування”, 
 

19-22 вересня 2021 р. 
 

 

ОРГАНІЗАТОРИ: 
 

Держпродспоживслужба України 
 

Національна академія аграрних наук 

України 
 

Державний науково-дослідний контрольний 

інститут ветеринарних препаратів  

та кормових добавок 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

І. Я. Коцюмбас, д. вет. н., професор, академік 

НААН, директор Інституту – голова 

оргкомітету 

В. П. Музика, д. вет. н., заступник директора – 

заступник голови оргкомітету 

О. М. Брезвин, д. вет. н., професор, учений 

секретар – секретар оргкомітету 

Ю. М. Косенко, д. б. н., заступник директора 

Т. Р. Левицький, к. с.-г. н., заступник 

директора 

Д. В. Янович, д. с.-г. н., заступник директора 

О. І. Чайковська, к. б. н., головний редактор 
 

 

Учасники конференції 

 

 Провідні та молоді вчені академічної, 

галузевої та вузівської науки в галузі 

ветеринарної медицини та тваринництва. 

 Керівники, спеціалісти та 

дистриб’ютори установ і підприємств, які 

розробляють, контролюють, виготовляють, 

зберігають та реалізують ветеринарні 

препарати, корми і кормові добавки, продукцію 

тваринництва, в т. ч. птахівництва. 

 Зарубіжні провідні науковці та 

спеціалісти.  

 

Регламент виступів – до 20 хв. 

(+ 10 хв запитання-відповіді) 
 

Доповіді просимо готувати із використанням 

мультимедійного проектора. 

 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська, польська. 
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Понеділок, 20 вересня 

 

  8.00 – 14.00 – реєстрація учасників 

14.00 – відкриття конференції 

14.15 – нове у законодавстві України щодо 

ветеринарних препаратів та кормових добавок: 

 Закон України «Про ветеринарну 

медицину»;  

 Закон України «Про безпечність та 

гігієну кормів». 

В обговоренні беруть участь 

представники Міністерства економіки України, 

Держпродспоживслужби України, 

Національної академії аграрних наук України, 

Європейської бізнес асоціації, Української 

асоціації виробників і дистриб’юторів 

ветеринарних препаратів і кормових добавок, 

ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 

ДНКІБШМ. 

 

Вівторок, 21 вересня 

 

 9.30 – пленарне засідання.  

Наукові доповіді провідних вчених України та 

зарубіжжя. 

11.30 – перерва на каву  

12.00 – продовження пленарного засідання 

13.30 – перерва на обід 

14.30 – продовження пленарного засідання 

18.30 – дружня вечеря 

 

Середа, 22 вересня  

 

 9.30 – заслуховування наукових доповідей 

молодих науковців.  

Стендові доповіді. 

Підсумкове пленарне засідання. 

Прийняття резолюції конференції 

 

 

Детальніше з програмою конференції можна 

буде ознайомитися на сайті Інституту 

http://www.scivp.lviv.ua/ після 10 вересня 2021 р. 

http://www.scivp.lviv.ua/

