
 

 

 

 

 

 

Круглий стіл 

Презентація візії та дорожньої карти впровадження 

Програми контролю сирого молока на національному рівні 

 
Дата:  19 серпня 2021 року 

Тривалість: 0.5 дня 

Місце: Зала «Event-hall», 2-й поверх простору «Peremoga», вул. Ярославів Вал, 15, м. Київ 

Відеоконференція: з використанням платформи ZOOM 

Аудиторія: представники Міністерства економіки України, Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), 

Посольства Швейцарії в Україні, учасники пілотного проєкту (обласні інспектори, 

лабораторії з дослідження молока, делегати з відбору зразків, виробники та переробники 

молока), представники бізнес-об’єднань приватного сектору та інші зацікавлені сторони. 

Цілі: представити візію та дорожню карту із запровадження програми контролю сирого 

молока на національному рівні 

 

Програма: 

Час  Порядок денний Спікер/Фасилітатор 

13:45 - 14:00 Неофіційний початок: підключення 

учасників до відео конференції – онлайн 

Вітальна кава – офлайн 

Фасилітатор: 

Ірина Висоцька, координатор 

компонента «Молочний сектор», QFTP  

 

14:00 – 14:30 Відкриття заходу 

 

 

 

Віктор Шуткевич, Заступник директора 

Швейцарського бюро співробітництва, 

Посольство Швейцарії в Україні 
 

Владислава Магалецька, Голова 

Держпродспоживслужби України 
 

Марко Ді Нарді, головний міжнародний 

експерт, SAFOSO AG 

14:30 – 14:40 Візія до Програми контролю сирого 

молока: короткий огляд ситуації, якої 

необхідно досягти у майбутньому 

Ірина Висоцька, координатор 

компонента «Молочний сектор», QFTP 

14:40 – 14:50 Дорожня карта як комплексний 

керівний інструмент для імплементації 

Програми контролю сирого молока на 

національному рівні  

Марко Ді Нарді, головний міжнародний 

експерт, SAFOSO AG 

14:50 – 15:45 Внесок та відповідальність ключових 

зацікавлених сторін у діяльностях 

визначених у дорожній карті: 

Нормативно-правова база 

Фасилітатор: 

Ірина Висоцька, координатор 

компонента «Молочний сектор», QFTP  

 



 

 

 

 

 

Підготовка Держпродспоживслужби до 

моніторингу 

Інтеграція Молочного модуля 

Лабораторії: відбір та дослідження 

зразків молока 

Асоціації виробників та переробників 

молока 

 

Наталія Щирова, Керівник експертної 

групи у сфері безпечності харчових 

продуктів, здоров‘я та благополуччя 

тварин, Міністерство Економіки України 
 

Борис Кобаль, Директор Департаменту 

безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини, 

Держпродспоживслужба України 
 

Анатолій Вовнюк, Заступник Голови з 

питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та цифровізації, 

Держпродспоживслужба України 
 

Тамара Козицька, завідувач науково-

дослідного відділу мікробіологічних 

досліджень, Державний науково-

дослідний інститут з лабораторної 

діагностики та ветеринарно-санітарної 

експертизи 

15:45 – 16:00 Сесія запитань та відповідей Всі учасники 

16:00 – 16:15 Закриття заходу Віктор Шуткевич, Заступник директора 

Швейцарського бюро співробітництва, 

Посольство Швейцарії в Україні 
 

Владислава Магалецька, Голова 

Держпродспоживслужби України 
 

Марко Ді Нарді, головний міжнародний 

експерт, SAFOSO AG 

 

Контакти: Олена Родніна, Моб.: +380674018699, Email: olena.rodnina@qftp.org 

                           Ольга Романишин, Моб.: +380952254433, Email: olga.romanyshyn@qftp.org  
 

 

 

 
Даний захід проводиться за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми 

«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що 

впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у 

партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія). 
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