
КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ» 

 

В ОНАХТ 24 - 27 вересня 2019 р. проходила Міжнародна науково-

практична конференція "Технології харчових продуктів і комбікормів  - 

2019". Формат конференції  - пленарні засідання, круглі столи, тренінгів та 

наукової постерної сесії. 

У рамках Міжнародної науково-практичної  конференції «Технології 

харчових продуктів і комбікормів» 25 вересня 2019 р. було проведено  

круглий стіл «Актуальні питання виробництва напоїв» (соки, фасовані води, 

підсолоджені напої, спеціальні продукти). Відповідальною за організацію 

цього заходу була кафедра Біоінженерії і води факультету Технологія вина та 

туристичного бізнесу.  

Відкрила науковий захід директор ННТІХП ім. Ломоносова М.В., п. 

Солоницька І.В. Зі вступним словом виступив також  модератор заходу 

професор, д-р.техн.наук Верхівкер Я.Г. 

 

 
 

Директор ННТІХП ім. Ломоносова М.В., п. Солоницька І.В. 

 

За програмою Круглого столу були представлені наступні доповіді: 

1. Cучасний стан сокового виробництва в Україні та його 

нормативне  забезпечення 
Доповідач - Кохан Світлана Василівна, начальник відділу 

стандартизації харчової продукції держспоспоживстандарту україни, 

секретар ТК-154 «Соки та соковмісні продукти». 

2. Нові підходи до виробництва сокових напоїв  

Доповідач - Безусов Анатолій Тимофійович, д-р.техн.наук, професор, 

Одеська національна академія харчових технологій 

3. Сучасні види споживчої тари для фасування напоїв та сокової 

продукції 



Доповідач - Мирошніченко Олена Михайлівна, канд.техн.наук, 

доцент, Одеська національна академія харчових технологій 

4. Водопідготовка для напоїв: нові виклики та шляхи їх подолання 

Доповідач - Коваленко Олена Олександрівна, д-р.техн.наук, 

ст.наук.співроб., Одеська національна академія харчових технологій  

5. Гігієнічні проблеми водної галузі як бази для виробництва соків 

та напоїв 

Доповідач - Стрікаленко Тетяна Василівна, д-р.мед.наук, професор, 

Одеська національна академія харчових технологій  

 

 

 
 

Модератор заходу професор, д-р.техн.наук Верхівкер Я.Г. 

 

 

 



 
 

Кохан Світлана Василівна, начальник відділу стандартизації харчової продукції 

держспоспоживстандарту україни, секретар ТК-154 «Соки та соковмісні продукти». 

 

 
 

Безусов Анатолій Тимофійович, д-р.техн.наук, професор, Одеська національна 

академія харчових технологій, м. Одеса, Україна 



 

 
Коваленко Олена Олександрівна, д-р.техн.наук, ст.наук.співроб., зав. кафедри 

біоінженерії і води, Одеська національна академія харчових технологій 
 

 
Стрікаленко Тетяна Василівна, д-р.мед.наук, професор, Одеська національна 

академія харчових технологій 

 

В дискусіях за темами доповідей прийняли участь представники 

промислових підприємств за актуальними питаннями виробництва сокової 



продукції та напоїв: Нікіпелова О.М., ДУ "Укр.НДІМРта К МОЗ України", м. 

Одеса; Коєва Х.О., ДУ "Укр.НДІМРта К МОЗ України", м. Одеса; Медведева 

С., ООО "Компания "Садовое кольцо", м. Дніпро (сокове виробництво);  

Тхир Н.В., головний технолог СП "Вітмарк-Украіна", м. Одеса; Якименко 

Н.В., СП "Вітмарк-Україна", м. Одеса; Неверова І.М., "Союз виробників 

сокової продукції України", м. Одеса; Павленко С.І., керівник відділу 

підприємства «БИОЛА»; представник підприємства з вироблення соків, 

газованих напоїв і мінерально-столових вод ЗАО "Ерлан", м. Київ. 

В роботі круглого столу, крім представників галузі, були присутні  

представники кафедр ОНАХТ: завідувач кафедрою технології ресторанного і 

оздоровчого харчування,  професор Тележенко Л.М., доц. Воєцька О.Є., 

кафедра технології комбікормів і біопалива; викладачі кафедри біоінженерії і 

води - доц. Нікітчіна Т.І., доц. Доценко Н.В., доц. Палвашова Г.І., доц. 

Афанасьєва Т.М., доц. Ляпіна О.В., доц. Берегова О.М. 

 

 

 

 
 

Учасники Круглого столу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Учасники Круглого столу 
 

 

 

 

 

 

 
 

Учасники Круглого столу 

 

 

 

 

Доцент кафедри біоінженерії і води, 

к.т.н., Мірошніченко О.М. 
 


