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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 

17 листопада 
 

9.30-10.00 Реєстрація та вітальна кава 

10.00-10.10 Представлення президії. Привітальне 
слово 

Володимир Іванович Лапа, голова 
Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів 

10.10-10.20 Привітальне слово Хольгер Тауш, директор Швейцарського 
бюро співробітництва в Україні 

10.20-10.25 Привітальне слово Микола Михайлович Кваша, директор 
Департаменту тваринництва Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України  

10.25-10.30 Привітальне слово Микола Анатолійович Мороз, директор 
Департаменту продовольства Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України 

10.30-10.35 Привітальне слово та ознайомлення з 
метою конференції 

Ігор Кравченко, керівник Швейцарсько-
українського проекту «Створення системи 
контролю за безпечністю харчових 
продуктів на основі оцінки ризиків у циклі 
виробництва та збуту молочних продуктів в 
Україні» (Проект з безпечності молока), 
САФОЗО 
Марко Ді Нарді, міжнародний провідний 
експерт, Проект з безпечності молока, 
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САФОЗО 

Сесія 1: Проблеми розвитку молочного бізнесу 
в Україні та на міжнародному рівні 

Модератор: Ігор Кравченко,  
Проект з безпечності молока, 
САФОЗО 

10.35-10.50 Ознайомлення з діяльністю 
Швейцарсько-українського проекту 
«Створення системи контролю за 
безпечністю харчових продуктів на 
основі оцінки ризиків у циклі 
виробництва та збуту молочних 
продуктів в Україні» 

Ігор Кравченко, керівник Проекту з 
безпечності молока, САФОЗО 

10.50-11.05 Ознайомлення з діяльністю проекту ЄС 
«Вдосконалення системи контролю 
безпечності харчових продуктів в 
Україні» 

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

11.05-11.20 Сприяння доступу до міжнародних 
ринків компаній молочної галузі в 
Україні 

Вікторія Тетьора, експерт з питань 
приватного сектора, Міжнародна 
фінансова корпорація (IFC) Групи світового 
банку  

11.20-11.40 Кава пауза 

11.40-11.55 Фальсифікація молочної продукції в 
Україні і важливість її контролю 

Оксана Давидович, виконавчий директор 
Молочного комітету, Європейська Бізнес 
Асоціація 

11.55-12.10 Діяльність проекту «Голландсько-
український молочний центр» та 
основні завдання для України як 
успішного молочного експортера  

Роман Пучко, координатор по Україні, 
Проект «Голландсько-український 
молочний центр» 

12.10-12.25 Регулярний лабораторний моніторинг 
сирого молока як перший крок на шляху 
до отримання високоякісної молочної 
продукції 

Катерина Парамонова, менеджер 
лабораторії, Канадсько-український проект 
«Розвиток молочного бізнесу в Україні» 

12.25-12.40 Епізоотичні загрози розвитку молочного 
бізнесу в Україні 

Ігор Присяжнюк, лікар ветеринарної 
медицини, Консультаційний Центр 
Асоціації виробників молока 

12.40-13.00 Панельна дискусія Модератор сесії та учасники конференції 

13.00-14.00 Обід 

Сесія 2 Виробництво молока та молочних 
продуктів в Україні, небезпечні 
фактори та ризики для споживачів 

Модератор: Микола Михайлович Кваша,   
Міністерства аграрної 
політики та продовольства 
України 

14.00-14.20 Виробництво молока та молочних 
продуктів в Україні: поточна ситуація, 

Ірина Висоцька, експерт, Проект з 
безпечності молока, САФОЗО 
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зацікавлені сторони та тенденції 

14.20-14.40 Небезпечні фактори у молоці – ситуація 
в Україні 

Вікторія Лець, експерт, Проект з 
безпечності молока, САФОЗО 

14.40-15.00 Споживання молока. Які ризики для 
споживачів? 

Алла Григоренко, начальник Управління 
державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства, 
Держпродспоживслужба 

15.00-15.20 Панельна дискусія Модератор сесії та учасники конференції 

15.20-15.40 Кава пауза 

Сесія 3 Виробництво органічного молока в 
Україні 

Модератор: Руслан Білик,  
Швейцарсько-український 
проект «Розвиток органічного 
ринку в Україні», FiBL 

15.40-16.00 Органічне виробництво молока в 
Україні й у світі: поточна ситуація, 
зацікавлені сторони і тенденції 

Олена Березовська, голова правління, 
Спілка виробників органічних 
сертифікованих продуктів «Органічна 
Україна» 

16.00-16.20 Динаміка ринку органічних молочних 
продуктів в Швейцарії та якість 
органічних молочних продуктів 

Регула Бікель, радник з питань молочного 
напрямку (переробка), Дослідний інститут 
органічного сільського господарства, FiBL 

16.20-16.40 Правове регулювання та контроль 
виробництва органічних молочних 
продуктів в Україні 

Руслан Білик, координатор молочного 
напрямку, Швейцарсько-український 
проект «Розвиток органічного ринку в 
Україні», FiBL 

16.40-17.00 Панельна дискусія Модератор сесії та учасники конференції 

17.00-18.00 Фуршет 

Кінець  
1-го дня 

 

   
   

18 листопада 
 

9.30-10.00 Реєстрація та вітальна кава 

Session 4 Вимоги нового харчового 
законодавства України 

Модератор: Віталій Башинський, 
Продовольча та 
сільськогосподарська 
організація ООН (ФAO) 

10.00-10.15 Головні функції і завдання 
новоствореної Державної служби 
України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів 

Оксана Борейко, заступник начальника 
Управління безпечності харчових продуктів 
та кормів – начальник відділу безпечності 
харчових продуктів Департаменту 
безпечності харчових продуктів та 
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ветеринарії, Держпродспоживслужба 

10.15-10.30 Гармонізація харчового законодавства 
України відповідно до європейських 
вимог: засвоєні уроки 

Катерина Онул, радник з харчового 
законодавства, Міжнародна фінансова 
корпорація (IFC) Групи світового банку 

10.30-10.45 Правові аспекти побудови ризик-
орієнтованої системи державного 
контролю харчових продуктів 

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

10.45-11.00 Нормативно-правова база регулювання 
офіційного контролю та інспектування 
на всіх етапах виробництва та збуту 
молочних продуктів в Україні 

Юрій Перегінець, заступник начальника 
відділу державної інспекції Управління 
державного контролю Департаменту 
безпечності харчових продуктів та 
ветеринарії, Держпродспоживслужба 

11.00-11.20 Кава пауза 

11.20-11.35 Підходи до гармонізації українського 
законодавства щодо безпечності 
молока 

Богдан Андрющенко, консультант, Проект 
з безпечності молока, САФОЗО 

11.35-12.00 Панельна дискусія Модератор сесії та учасники конференції 

Сесія 5 Ризик-орієнтоване інспектування як 
складова частина державного 
контролю за безпечністю харчових 
продуктів 

Модератор: Марко Ді Нарді  
Проект з безпечності молока, 
САФОЗО 

12.00-12.20 Діюча система інспектування 
(процедури) на всіх етапах виробництва 
та збуту молочних продуктів в Україні  

Микола Білоус, заступник директора 
Департаменту – начальник Управління 
державного контролю Департаменту 
безпечності харчових продуктів та 
ветеринарії, Держпродспоживслужба 

12.20-12.40 Традиційний проти ризик-орієнтованого 
підходу до інспектування: в чому 
різниця? 

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

12.40-13.00 Надійні системи контролю харчових 
продуктів – принципи і ключові 
елементи (включає ознайомлення з 
аналізом ризику) 

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

13.00-14.00 Обід 

14.00-14.20 Система НАССР та її застосування на всіх 
етапах виробництва молочних продуктів 
в Україні 

Юрій Оглашенний, експерт з НАССР та 
простежуваності, Проект ЄС 
«Вдосконалення системи контролю 
безпечності харчових продуктів в Україні» 

14.20-14.40 Державний аудит впроваджених систем 
НАССР на малих і середніх 

Віталій Башинський, експерт ФAO 
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підприємствах молочної промисловості 

14.40-15.00 Безпечність молока: роль та важливість 
лабораторних досліджень 

Юлія Новожицька, перший заступник 
директора з наукового забезпечення 
керівництва випробувальним центром, 
Державний науково-дослідний інститут з 
лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи 

15.00-15.20 Панельна дискусія Модератор сесії та учасники конференції 

15.20-15.40 Кава пауза 

Сесія 6 Найкращі практики під час 
виробництва та переробки молока  

Модератор: Джордж Пінто Ферейра,  
Проект з безпечності молока, 
САФОЗО 

15.40-16.00 Чи застосовують нині в Україні найкращі 
практики при виробництві молока?  

Юрій Сівов, міжнародний експерт 
молочного скотарства, технолог із годівлі, 
селекціонер, керівник департаменту 
розвитку, Консультаційний центр Асоціації 
виробників молока 

16.00-16.20 Впровадження найкращих практик на 
молочно-товарних фермах для 
покращення якості та безпечності 
молока 

Валентин Обштир, власник ТОВ «Старий 
Порицьк» 

16.20-16.40 Належне використання ветеринарних 
препаратів і період каренції: у контексті 
антимікробної резистентності (АМР) 

Джордж Пінто Ферейра, міжнародний 
провідний експерт, Проект з безпечності 
молока, САФОЗО 

16.40-17.00 Панельна дискусія Модератор сесії та учасники конференції 

 Підбиття підсумків  

Кінець  
2-го дня 

Закриття конференції 

 

  

 


