
 
 

 
 

 

Обласний семінар 

«Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: 

нові вимоги та можливості» 

Дата: 09 вересня 2021 р. 

Місце: Донецька та Луганська області 

Відеоконференція: з використанням платформи ZOOM 

(підключення: https://us06web.zoom.us/j/89332736682) 

Аудиторія: фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів (Держпродспоживслужба), регіональної та міжрайонних державних 

лабораторій Держпродспоживслужби; представники господарств з виробництва молока, 

пунктів закупівлі та молокопереробних підприємств, інші зацікавлені сторони. 

Цілі: підвищення рівня обізнаності про впровадження нових вимог до якості та безпечності 

молока та потребу у безперервному моніторингу даних про результати дослідження молока. 

Програма: 

Час Порядок денний Доповідач/Фасилітатор 

0945-1000 Реєстрація учасників  

1000-1020 

 

 

 

Відкриття семінару 

  

  

Олександр Тузов, начальник  Головного 

управління Держпродспоживслужби у  

Донецькій області 

Ріта Холоденко, начальник 

Головного управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Борис Кобаль, директор Департаменту 

безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Держпродспоживслужби України 

Ігор Кравченко, місцевий керівник Програми, 

QFTP 

1030-1100 Нове харчове законодавство: державний 

контроль виробництва молока та 

введення його в обіг 

Ірина Висоцька, координатор компонента 

«Молочний сектор», QFTP  

1100-1110 

 

Концепція Пілотного проєкту 

«Програма контролю сирого молока» 

1110-1120 

 

Впровадження пілотного проєкту 

«Програма контролю сирого молока» в 

Донецькій області 

Олена Гальченко, головний спеціаліст відділу 

безпечності харчових продуктів управління 

безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Головного управління 

Держпродспоживслужби у  Донецькій області, 

координатор Пілотного проєкту  в  Донецькій 
області 

1120-1135 

 

Лабораторна складова рамках 

«Програми контролю сирого молока» 

 

Наталія Нікітіна, заступник директора 

Донецької регіональної державної лабораторії 

Держпродспоживслужби  

https://us06web.zoom.us/j/89332736682


 
 

 
 

 

 
Даний захід проводиться спільно з Головними управлінням Держпродспоживслужби у Донецькій 

та Луганській областях 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). 

1135-1145 

 

Впровадження пілотного проєкту 

«Програма контролю сирого молока» в 

Луганській області 

Катерина Обозная, начальник відділу 

безпечності харчових продуктів управління 

безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини   Головного управління   

Держпродспоживслужби у  Луганській області, 

координатор Пілотного проєкту в Луганській 

області 

1145-1245 

 

 

Результати досліджень молока: їх 

обробка та потік даних на ІТ-платформі 

«Молочний Модуль» 

Олена Гальченко,  адміністратор Молочного 

модуля в  Донецькій області 

Ірина Висоцька, координатор компонента 

«Молочний сектор», QFTP 

Олена Родніна, провідний фахівець  компонента 

«Молочний сектор», QFTP 

1245-1300 Запитання та відповіді Всі учасники 

1300 Підведення підсумків.  

Завершення 


