
 

 
 

  

 

 
Створення системи контролю за безпечністю харчових 

продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та 
збуту молочних продуктів в Україні 

 
 

Програма другої річної міжнародної конференції 

«Створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі 

виробництва та збуту молочних продуктів в Україні» 

 
Дата проведення: 26-27 вересня, 2017 
 
Місце проведення: конференц зал “Леонардо Хол”, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, Київ 
 
Організатори: Швейцарсько-український проект «Створення системи контролю за безпечністю харчових 
продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні» (Проект з 
безпечності молока), Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів 
 
Мета: підвищення обізнаності зацікавлених сторін про систему контролю за безпечністю харчових 
продуктів на основі оцінки ризиків та важливість використання найкращих практик для виробництва 
безпечних молочних продуктів 
 
Учасники конференції: представники центрального апарату Мінагропроду України, 
Держпродспоживслужби України та обласних управлінь, науково-дослідних та навчальних установ, 
професійних громадських організацій, представники молочного бізнесу (виробники і переробники), 
міжнародних організацій та проектів міжнародної технічної допомоги 
 

26 Вересня 
 

9.30-10.00 Реєстрація та вітальна кава 

10.00-10.10 Вітальне слово Олена Ковальова, заступник Міністра 
аграрної політики та продовольства України 

10.10-10.20 Вітальне слово Володимир Лапа, голова Державної служби 
України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів 

10.20-10.30 Вітальне слово Хольгер Тауш, директор Швейцарського 
бюро співробітництва в Україні 

10.30-10.40 Вітальне слово Манон Шуперс, директор САФОЗО 
 

10.40-10.45 Вітальне слово та ознайомлення з 
метою конференції 

Марко Ді Нарді, міжнародний провідний 
експерт, Проект з безпечності молока, 
САФОЗО 
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10.45-11.10 Основні результати діяльності Проекту з 
безпечності молока 

Ігор Кравченко, керівник Проекту з 
безпечності молока, САФОЗО 
 

11.10-11.30 Кава пауза 

Сесія 1 

 

Вимоги нового харчового 
законодавства України 

Модератор: Ігор Кравченко,  
                        Проект з безпечності молока, 
                        САФОЗО 

11.30-11.50 Закон України «Про державний 
контроль, що здійснюється з метою 
перевірки відповідності законодавству 
про безпечність та якість харчових 
продуктів і кормів, здоров'я та 
благополуччя тварин»: ключові аспекти 
 

Яна Добідовська, заступник керівника, 
старший експерт з питань європейського 
законодавства, Проект ЄС «Вдосконалення 
системи контролю безпечності харчових 
продуктів в Україні» 
Євгеній Горовець, експерт з питань 
європейського та українського 
законодавства, 
Проект ЄС з безпечності харчових продуктів  

11.50-12.10 Практичні кроки 
Держпродспоживслужби щодо 
впровадження положень Закону 
України про державний контроль 
 

Борис Кобаль, директор Департаменту 
безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини 
Держпродспоживслужби 

12.10-12.30 Підходи до гармонізації законодавства 
України щодо безпечності молока:   
новий наказ по гігієні молока 
 

Богдан Андрющенко, консультант, Проект з 
безпечності молока, САФОЗО 

12.30-13.00 Панельна дискусія Модератор сесії та учасники конференції 

13.00-14.00 Обід 

Сесія 2 Ризико-орієнтована система контролю 
за безпечністю харчових продуктів  у 
циклі виробництва та збуту молочних 
продуктів в Україні 
  

Модератор: Марко Ді Нарді,  
Проект з безпечності молока, 
САФОЗО 

14.00-14.20 Категоризація підприємств за ступенем 
ризику – ключові принципи та елементи 
 

Тоні Віл, керівник Проекту ЄС 
«Вдосконалення системи контролю 
безпечності харчових продуктів в Україні», 
Міна Барова, експерт з питань ветеринарії 
та безпечності харчових продуктів, 
Проект ЄС з безпечності харчових продуктів 

14.20-14.40 Єдина інформаційна система 
управління даними 
Держпродспоживслужби 
 

Зоран Станкович, експерт з ІТ та управління 
базами даних, Проект ЄС «Вдосконалення 
системи контролю безпечності харчових 
продуктів в Україні»  



 

 
Створення системи контролю за безпечністю 
харчових продуктів на основі оцінки ризиків у 

циклі виробництва та збуту молочних продуктів 
в Україні 

 
 

 
3 

14.40-15.00 Нові підходи та переліки питань для 
інспектування на всіх етапах 
виробництва та переробки молока 
 

Марко Ді Нарді, міжнародний провідний 
експерт, Проект з безпечності молока, 
САФОЗО 

15.00-15.20 Кава пауза 

15.20-15.40 Важливість програми контролю сирого 
молока як складової державного 
контролю за безпечністю харчових 
продуктів 
 

Оксана Новохатня, начальник відділу 
моніторингу залишків ветеринарних 
препаратів та інших забруднювачів,  
Департамент безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини, 
Держпродспоживслужба  

15.40-16.00 Молочний модуль в єдиній 
інформаційній системі управління 
даними: важливість та можливості 

Вікторія Лець, експерт, Проект з безпечності 
молока, САФОЗО 

16.00-17.00 Панельна дискусія Модератор сесії та учасники конференції 
 

17.00-18.00 Фуршет 
 

   

27 Вересня 
 

9.00-9.30 Реєстрація та вітальна кава 

Сесія 3 Найкращі практики під час 
виробництва та переробки молока 

Модератор: Ірина Висоцька,  
                        Проект з безпечності молока, 
                        САФОЗО 

9.30-9.50 Що таке найкращі практики при 
виробництві молока і чому інспектори 
повинні знати про це? 
 

Наталія Щирова, заступник начальника 
управління безпечності харчових продуктів 
та ветеринарії Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській області 

9.50-10.10 Важливість впровадження найкращих 
практик від лану до столу: досвід 
виробника 
 

Сергій Дашко, власник ТОВ «Азорель» 

10.10-10.30 Підвищення безпечності та якості 
сирого молока - важлива частина 
співпраці молокопереробного 
підприємства з постачальниками 
сировини 

Сергій Косяченко, голова правління ПАТ 
“Баштанський сирзавод” 

10.30-10.45 Шляхи покращання безпечності та 
якості молока, яке виробляється в 
особистих селянських господарствах 
 

Ігор Кравченко, керівник Проекту з 
безпечності молока 
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10.45-11.00 Підвищення прибутковості сімейних 
ферм та молочних кооперативів через 
безпечність та якість молока 

Світлана Жаглова, менеджер відділу 
закупівлі молока ТОВ "Данон Дніпро", 
підприємство групи "Данон" в Україні 

11.00-11.30 Панельна дискусія Модератор сесії та учасники конференції 

11.30-11.50 Кава пауза 

Сесія 4 Антимікробна резистентність Модератор: Манон Шуперс,  
                        Проект з безпечності молока, 
                        САФОЗО 

11.50-12.10 Антимікробна резистентність: 
глобальний рівень та світовий план дій 

Манон Шуперс, директор САФОЗО 

12.10-12.30 Антимікробна резистентність у регіоні: 
основні діяльності в рамках концепції 
«Єдиного здоров’я» 

Ейпріл Джонсон, експерт з питань охорони 
здоров'я тварин, ветеринарна служба 
охорони здоров’я, ФAO  

12.30-12.50 Національна стратегія та план дій щодо 
боротьби зі стійкістю до антимікробних 
препартів 

Тетяна Глушкевич, завідувач 
бактеріологічною лабораторією,  ДУ «Центр 
громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я України»    

13.00-14.00 Обід 

14.00-14.20 Резистентність до антибіотиків основних 
патогенів, що викликають зоонози 
тварин 
 

Тетяна Гаркавенко, завідувач науково-
дослідним бактеріологічним відділом, 
Державний науково-дослідний інститут з 
лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи  

14.20-14.40 Моніторинг обігу та застосування 
антибіотиків у ветеринарній медицині 
як перший етап програми боротьби з 
резистентністю до антибіотиків в Україні  

Любов Зарума, науковий співробітник, к. 
фарм.н., Державний науково-дослідний 
контрольний інститут ветеринарних 
препаратів та кормових добавок 

14.40-15.00 Панельна дискусія Модератор сесії та учасники конференції 

15.00-15.30 Кава пауза 

 Підбиття підсумків  

 


