
 
 

 
 

 

Вебінар щодо результатів оцінки пілотного проєкту 

із запровадження «Програми контролю сирого молока 

на базі програмного забезпечення «Молочний модуль» 

Тривалість: 2 дні 

Дати:  17 (четвер) та 18 (п’ятниця) лютого 2022 р. 

Відеоконференція: із використанням платформи Zoom 

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

споживачів (Держпродспоживслужба), учасники пілотного проєкту (обласні інспектори, лабораторії з 

дослідження молока, делегати відбору зразків, виробники та переробники молока), інші зацікавлені 

Цілі: оцінка результатів другої фази Пілотного проєкту (з точки зору операторів ринку та 

компетентного органу), обговорення кращих практик запровадження, проблемних питань та засвоєних 

уроків, рекомендації щодо майбутніх удосконалень  

Програма 

 

День 1: 17 (четвер) лютого 2022 р. 
Час Порядок денний Спікер / Фасилітатор 

09:45 – 10:00 Неофіційний початок: приєднання учасників до відеоконференції 

10:00 – 10:30 Відкриття вебінару 

 

 

 

Владислава Магалецька, Голова 

Держпродспоживслужби України 

Ігор Кравченко, місцевий керівник 

Програми, QFTP  

Марко Ді Нарді, головний міжнародний 

експерт, SAFOSO AG 

10:30 – 10:45 Чому друга фаза Пілотного проєкту на 

стільки важлива: у фокусі цілі та вплив 

Анатолій Вовнюк, заступник Голови з 

питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та цифровізації, 

Держпродспоживслужба України 

 

Модератор: Ірина Висоцька, 

координаторка компонента «Молочний 

сектор», QFTP 

10:45 – 11:20 Ключові результати та проміжні 

досягнення  впровадження Пілотного 

проєкту: 

- Мапа Пілоту: ключові 

показники у розрізі областей  

 

 

 

Микола Білоус, заступник директора 

департаменту безпечності харчових 

продуктів, ветеринарної медицини та 

контролю у сфері органічного виробництва 

– начальник управління державного 

контролю, Держпродспоживслужба 

України 



 
 

 
 

- Оцінка результатів досліджень Оксана Новохатня, начальник відділу 

безпечності харчових продуктів, 

Держпродспоживслужба України 

11:20 – 11:40 Онлайн опитування учасників вебінару Всі учасники 

 

Модератор: Олена Родніна, провідний 

фахівець компонента «Молочний сектор», 

QFTP 

11:40 – 12:00 Перерва 

12:00 – 12:20 Удосконалення специфікації до 

«Молочного модуля»: результати 

опитування щодо відгуків користувачів  

Богдан Пустовіт, в. о. начальника відділу 

інформаційних технологій  управління 

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації 

Держпродспоживслужби України 

12:20 – 12:40 Головні висновки за результатами 

звітування  територіальних органів 

Держпродспоживслужби про 

впровадження Пілотного проєкту 

Оксана Новохатня, начальник відділу 

безпечності харчових продуктів, 

Держпродспоживслужби України 

 

12:40 Сесія запитань та відповідей 

 

Онлайн опитування учасників вебінару 

 

Модератор: Ірина Висоцька, 

координаторка компонента «Молочний 

сектор», QFTP 

13:00 Завершення дня 1 

 

День 2: 18 (п’ятниця) лютого 2022 р. 
Час Порядок денний Спікер / Фасилітатор 

09:45 – 10:00 Приєднання учасників до відеоконференції 

10:00 – 11:30 Дискусійний раунд I: Відбір, 

транспортування та дослідження 

зразків 

Основні виклики та обмеження чинної 

фази пілотного проєкту – як їх 

вирішити? 

 

Сесія запитань та відповідей 

Фасилітатор: Тетяна Гаркавенко, 

головний експерт компонента «Молочний 

сектор», QFTP 

Микола Білоус, заступник директора 

департаменту безпечності харчових 

продуктів, ветеринарної медицини та 

контролю у сфері органічного виробництва 

– начальник управління державного 

контролю, Держпродспоживслужба 

України 

Оксана Новохатня, начальник відділу 

безпечності харчових продуктів, 

Держпродспоживслужба України 

Наталія Курята, заступник директора-

керівник випробувального центру, 

ДНДІЛДВСЕ1, 

 
1 Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 



 
 

 
 

День 2: 18 (п’ятниця) лютого 2022 р. 
Час Порядок денний Спікер / Фасилітатор 

Алла Куршева, начальник лабораторії 

мікробіологічних досліджень харчових 

продуктів та кормів науково-дослідного 

бактеріологічного відділу, ДНДІЛДВСЕ1, 

Всі учасники 

11:30 – 11:50 Перерва  

11:50 – 12:20 Дискусійний раунд II: Акт відбору 

зразків та «Молочний модуль»: що 

потрібно вдосконалити? 

 
 

Сесія запитань та відповідей 

Фасилітатор: Ірина Висоцька, 

координаторка компонента «Молочний 

сектор», QFTP  

Наталія Курята, заступник директора-

керівник випробувального центру, 

ДНДІЛДВСЕ1, 

Алла Куршева, начальник лабораторії 

мікробіологічних досліджень харчових 

продуктів та кормів науково-дослідного 

бактеріологічного відділу, ДНДІЛДВСЕ1, 

Представники головний управлінь 

Держпродспоживслужби в областях, 

Всі учасники 

12:20 – 12:35 Наказ Держпродспоживслужби щодо 

впровадження дорожньої карти: 

наступні кроки 

Микола Білоус, заступник директора 

департаменту безпечності харчових 

продуктів, ветеринарної медицини та 

контролю у сфері органічного виробництва 

– начальник управління державного 

контролю, Держпродспоживслужба 

України 

Марко Ді Нарді, Головний міжнародний 

експерт, SAFOSO AG 

12:35 – 12:50 Сесія запитань та відповідей Всі учасники 

12:50 Завершення вебінару 

Підключення до відеоконференції можливе лише за попередньої реєстрації за наступним 

посиланням:  https://forms.gle/AoMX7A8pPTGhqqj18 

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

 

https://forms.gle/AoMX7A8pPTGhqqj18

