
 
 

 
 

 

Вебінар щодо результатів оцінки  

запровадження «Програми контролю сирого молока 

на базі програмного забезпечення «Молочний модуль» 

 

Тривалість: 2 дні 

Дати: 16-17 лютого 2023 р. 

Відеоконференція: із використанням платформи Zoom 

 

Аудиторія: Представники Міністерства аграрної політики України, Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), 

Посольства Швейцарії в Україні, бізнес-об’єднання виробників та переробників молока, 

зареєстровані користувачі «Молочного модуля» (обласні інспектори, лабораторії з дослідження 

молока, делегати відбору зразків, виробники молока) інші зацікавлені учасники  

 

Цілі: оцінка реалізації програми контролю сирого молока на базі програмного забезпечення 

«Молочний модуль» (з точки зору операторів ринку та компетентного органу), обговорення кращих 

практик запровадження, основних викликів та обмежень, рекомендації щодо майбутніх 

удосконалень  

 

Програма: 

День 1: 16 лютого (четвер)  
Час Порядок денний Спікер / Фасилітатор 

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

10:00 – 10:30 Відкриття вебінару 

 

 

 

Тарас Висоцький, перший заступник 

Міністра аграрної політики та 

продовольства України 

Ольга Шевченко, заступник Голови 

Держпродспоживслужби 

Віктор Шуткевич, заступник директора зі 

співробітництва Посольства Швейцарії 

Ігор Кравченко, Місцевий керівник 

Програми, QFTP  

Марко Ді Нарді, Головний міжнародний 

експерт, SAFOSO AG 

10:30 – 10:50 Важливість запровадження програми 

контролю сирого молока на 

національному рівні: цілі, законодавчі 

аспекти 

Ольга Шевченко, заступник Голови 

Держпродспоживслужби 

 

Модератор: Ірина Висоцька, 

координаторка компонента «Молочний 

сектор», QFTP 



 
 

 
 

10:50 – 11:10 Ключові результати та досягнення  

програми контролю сирого молока у 

2022 році: 

- Мапа України: ключові 

показники регіонального 

розподілу  

- Оцінка результатів досліджень 

Микола Білоус, заступник Директора 

департаменту – начальник управління 

державного контролю, 

Держпродспоживслужба 

 

 

Ольга Семенчук, заступник Директора 

департаменту - начальник управління 

безпечності харчових продуктів, кормів та 

контролю у сфері органічного 

виробництва, Держпродспоживслужба 

11:10 – 11:25 Удосконалення специфікації до 

Молочного модуля  

Богдан Пустовіт, головний спеціаліст 

відділу інформаційних технологій, 

Держпродспоживслужба 

11:25 – 11:35 Онлайн опитування учасників вебінару 

щодо повноти впровадження та 

проблем реалізації програми 

контролю сирого молока в умовах 

сьогодення  

Всі учасники 

 

Модератор: Олена Родніна, провідна 

фахівчиня компонента «Молочний 

сектор», QFTP 

11:35 – 11:45 Перерва 

11:45 – 12:00 Аналіз участі лабораторій 

Держпродспоживслужби у 

міжнародних раундах професійного 

тестування на визначення кількості 

соматичних клітин та загального 

бактеріологічного забруднення у 

сирому молоці 

Ольга Семенчук, заступник Директора 

департаменту - начальник управління 

безпечності харчових продуктів, кормів та 

контролю у сфері органічного 

виробництва, Держпродспоживслужба 

12:00 – 12:20 Референс-лабораторія по молоку:  

завдання, функції. Досвід європейських 

країн. 

Тетяна Гаркавенко, головна експертка 

компонента «Молочний сектор», QFTP 

12:20 – 12:40 Дискусійний раунд: результати 

опитування учасників вебінару щодо 

повноти впровадження та проблем 

реалізації програми контролю сирого 

молока в умовах сьогодення 

 

Фасилітатор: Ірина Висоцька, 

координаторка компонента «Молочний 

сектор», QFTP 

 

12:40 – 12:50 Підведення підсумків Марко Ді Нарді, головний міжнародний 

експерт, SAFOSO AG 

12:50 Завершення першого дня вебінару 

День 2: 17 лютого (п’ятниця)  

Час Порядок денний Спікер / Фасилітатор 
09:45 – 10:00 Неофіційний початок: приєднання учасників до відеоконференції 
10:00 – 10:40 Програма контролю сирого молока. 

Досвід європейських країн. 

Тетяна Гаркавенко, головна експертка 

компонента «Молочний сектор», QFTP 



 
 

 
 

Іван Паньків, директор Львівської 

Аграрної дорадчої служби 

10:40 – 11:10 Оцінка результатів впровадження 

дорожньої карти із запровадження 

програми контролю сирого молока на 

базі програмного забезпечення 

«Молочний модуль»: наступні кроки 

Микола Білоус, заступник Директора 

департаменту – начальник управління 

державного контролю, 

Держпродспоживслужба 

Марко Ді Нарді, Головний міжнародний 

експерт, SAFOSO AG 

11:10 – 12:00 Дискусійний раунд:  

Основні виклики та обмеження  

сьогодення щодо реалізації програми 

контролю сирого молока – як їх 

вирішити? 

 

Сесія запитань та відповідей 

Фасилітатор: Ірина Висоцька, 

координаторка компонента «Молочний 

сектор», QFTP 

Микола Білоус, заступник Директора 

департаменту – начальник управління 

державного контролю, 

Держпродспоживслужба 

Ольга Семенчук, заступник Директора 

департаменту - начальник управління 

безпечності харчових продуктів, кормів та 

контролю у сфері органічного 

виробництва, Держпродспоживслужба 

Всі учасники 

12:00-12:15 Підведення підсумків Марко Ді Нарді, головний міжнародний 

експерт, SAFOSO AG 

Микола Білоус, заступник Директора 

департаменту – начальник управління 

державного контролю, 

Держпродспоживслужба 

Ольга Семенчук, заступник Директора 

департаменту - начальник управління 

безпечності харчових продуктів, кормів та 

контролю у сфері органічного 

виробництва, Держпродспоживслужба 

12:15 Завершення вебінару 

Підключення до відеоконференції можливе лише за попередньої реєстрації за наступним 

посиланням:  https://forms.gle/mLwJhZc5B8RpEga26 

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).  

 


