
 

 

 

 

 

 

Вебінар щодо проміжних результатів пілотного проєкту 

«Програма контролю сирого молока» 
Тривалість: 2 дні 

Дати:  11 (четвер) та 12 (п’ятниця) червня 2020 р. 

Відео конференція: на платформі Cisco Webex 

Аудиторія: представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

(Мінекономіки), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(Держпродспоживслужба), Посольства Швейцарії, учасники Пілотного проєкту (обласні інспектори, 

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

Цілі: підведення проміжних підсумків впровадження Пілотного проєкту з запровадження програми 

контролю сирого молока, перші засвоєні уроки (з точки зору операторів ринку та компетентного органу), 

обговорення проблемних питань і потенційних шляхів їх вирішення, напрямів подальшого розвитку  

Програма: 

День 1: 11 червня  

Час Порядок денний Доповідач/Фасилітатор 

13:30 – 14:00 Неофіційний початок: приєднання учасників до відеоконференції 

14:00 – 14:30 Відкриття Вебінару 

 

 

 

Сергій Глущенко, заступник Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України 

Ольга Шевченко, в. о. Голови 

Держпродспоживслужби України 

Віктор Шуткевич, заступник директора 

Швейцарського бюро співробітництва в Україні, 

Посольство Швейцарії в Україні  

Ігор Кравченко, місцевий керівник Програми, Quality 

FOOD Trade Program 

Марко Ді Нарді, провідний міжнародний експерт, 

SAFOSO 

14:30 – 14:50 Пілотний проєкт: чому 

необхідно впроваджувати? 

Ірина Висоцька, координатор компоненту «Молочний 

сектор», Quality FOOD Trade Program 

14:50 – 15:30 Контроль сирого молока у 

Швейцарії сьогодні 

Ізабель Лечнер, провідний міжнародний експерт, 

SAFOSO 

15:30 – 16:00 Проміжні результати 

впровадження Пілотного 

проєкту 

Борис Кобаль, директор Департаменту безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Держпродспоживслужби 

16:00 – 16:30 Питання і відповіді  

16:30 Завершення дня 1  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

День 2: 12 червня  

Час Порядок денний Доповідач/Фасилітатор 

13:30 – 14:00 Приєднання учасників до відеоконференції 

14:00 – 15:15 Дискусійний раунд І:  

Основні виклики та обмежуючі 

фактори поточного Пілотного 

проєкту – як їх подолати? 

Фасилітатор: Ірина Висоцька 

Учасники дискусії: 

Микола Мороз, генеральний директор директорату 

безпечності харчових продуктів Мінекономіки 

Борис Кобаль, директор Департаменту безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Держпродспоживслужби  

Ольга Семенчук, заступник директора Департаменту 

безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини – начальник управління безпечності 

харчових продуктів та кормів Держпродспоживслужби 

Микола Білоус, заступник директора Департаменту 

безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини – начальник управління державного 

контролю Держпродспоживслужби  

Тетяна Гаркавенко, заступник директора з наукового 

забезпечення керівництва випробувальним центром 

ДНДІЛДВСЕ1 

Всі учасники 

15:15 – 15:30 Перерва (підключення учасників дискусії) 

15:30 – 16:15 Дискусійний раунд ІІ:  

Що необхідно зробити для того, 

щоб залучити більшу кількість 

операторів ринку до участі в 

пілотному проєкті? 

Фасилітатор: Ірина Висоцька 

Учасники дискусії: 

представники ГУ Держпродспоживслужби в пілотних 

областях (очікується підтвердження) 

Всі учасники 

16:15 – 16:30 Перерва (опитування на платформі Cisco Webex) 

16:30– 17:00 Дискусійний раунд ІІІ:  

Шлях вперед  

 

Фасилітатор: Ірина Висоцька 

Всі учасники 

17:00 – 17:30 Висновки та наступні кроки Марко Ді Нарді 

Ізабель Лечнер 

17:30 Завершення  

 

Підключення до вебінару лише за попередньою реєстрацією:  

https://forms.gle/vf9rAR9xv2kSrQmZ9 

 

 

 
1 Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарної експертизи 

https://forms.gle/vf9rAR9xv2kSrQmZ9


 

 

 

 

 

 

Контакти: 

 

Олена Родніна 

Експерт компоненту «Молочний сектор» 

Моб.: +38 067 4018699 

Email: olena.rodnina@qftp.org 

Ірина Висоцька 

Координатор компоненту «Молочний сектор» 

Моб.: +38 066 9284918 +38 096 7659682 

Email: iryna.vysotska@qftp.org  

 

Про Quality FOOD Trade Program 

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).  

Загальна мета Програми – зростання торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному 

секторах на внутрішньому та експортному ринках шляхом досягнення двох цілей:  

Ціль 1: підвищення якості та безпечності продукції в органічному та молочному секторах. В діяльності 

Програми застосовуватиметься програмний підхід для розвитку потенціалу з метою удосконалення 

нормативно правової бази та покращення бізнес-середовища в органічному та молочному секторах, що, в свою 

чергу, сприятиме підвищенню якості та безпечності продукції в цілому. Значна увага приділятиметься 

інтеграції ризик-орієнтованих концепцій в процедурах управління ризиками та інспектування. 

Ціль 2: підвищення торговельного потенціалу на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції з вищою 

доданою вартістю відповідно в органічному та молочному секторах. Напрями діяльності здебільшого 

здійснюватимуться на мезо- та мікрорівнях, підтримуючи зацікавлені сторони в секторах, насамперед через 

надавачів послуг, з метою розвитку внутрішнього та експортного ринків. Органічна платформа із залученням 

багатьох зацікавлених сторін відіграватиме ключову роль для нарощування потенціалу, таким чином 

сприяючи розвитку органічного ринку та торгівлі. В молочному секторі впровадження національної програми 

контролю сирого молока є пріоритетним задля забезпечення якості та безпечності молока в цілому як 

передумови для виходу на нові ринки з вищою доданою вартістю. 

mailto:igor.kravchenko@qftp.org
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