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Міністерство захисту довкілля  

та природних ресурсів України 

03035, м. Київ, вул. Митрополита  

Василя Липківського, 35 

Міністру Абрамовському Р.Р. 

 

 

 
Вих. № : 1//24/2020 

Від 24.09.2020 

 

 

 
«Щодо включення представника від ГС «Холодильна асоціація України»  

в робочу групу з розробки національної стратегії адаптації до зміни клімату 

 до 2030 року» 

 

 

 

Шановний Романе Романовичу! 
 
 
 
 

        На Фейсбук сторінці Міністерства захисту довкілля ми ознайомились з наступною інформацією: 

 

 

       «Міндовкілля запрошує стейкхолдерів до роботи над національною стратегією адаптації до зміни 

клімату до 2030 року . Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки 

проекту EU4Climate ініціює створення робочої групи з розробки національної стратегії адаптації до 

зміни клімату до 2030 року. З метою координації зусиль та вироблення ефективного стратегічного 

документа, запрошуємо всіх потенційних стейкхолдерів долучитися до зазначеної роботи. 

Зокрема, очікуємо від всіх зацікавлених сторін кандидатури для включення до складу робочої 

групи. Відповідну інформацію (ПІБ, посада, контактні дані особи) необхідно надіслати на 

електронну адресу platonovaantonina@gmail.com до 1 жовтня 2020 року. …» 

 

     Просимо включити до складу вищезгаданої робочої групи від ГС «Холодильна асоціація України» 

Анашкіна Сергія Володимировича, Голову Правління ГС «ХАУ», тел. +38-067-567-18-54, електронна 

адреса робоча gshau2018@gmail.com . 
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    Сподіваємось що спільна робота над Стратегією допоможе нам виконати умови міжнародних 

нормативних актів, враховуючи загальноукраїнські інтереси та інтереси профільних секторів нашої 

галузі. 

          

    Прошу повідомити щодо врахування нашоъ пропозиційъ у встановлені Законом терміни на 

електронну адресу gshau2018@gmail.com та на поштову адресу: м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 

37, Анашкіну Сергію Володимировичу. 
      

З повагою,  

Голова  

ГС «Холодильна асоціація  

України» 

Анашкін С.В.                            
 
Вик. Анашкін С.В. 

тел.+38-067-567-18-54 

gshau2018@gmail.com 

www.ref.org.ua 
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