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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//10/2020 

Від 01.09.2020 

 
«Щодо надання інформації про відповіді на листи  

від ГС «Холодильна асоціація України»  

 

 

 

 

Шановний Романе Романовичу! 
 

 

        Громадська Спілка «Холодильна асоціація України»(ГС «ХАУ») у відповідності до Закону 

України просить Вас надати відповідь на запит на інформацію наступного змісту: 

 

1) Яким чином відбувається реєстрація звернень від громадських організацій(відповідальна особа, 

відділ, Положення про діловодство та ін.), та додати всі документи(внутрішнього користування 

– накази, положення, розпорядження, інструкції, регламенти…), що стосуються організації 

роботи з зверненнями у Міністерстві? 

2) Яким чином відбувається комунікація з Міністерством через електронні звернення(вказати хто є 

відповідальним за наказом; хто, коли та в який час реєструє ці звернення та в якому вигляді 

надає на них відповідь)? 

3) Вхідні реєстраційні номери листів від ГС «Холодильна асоціація України» та інформацію про 

виконавців, вихідні номери листів – відповідей на наші запити у таблиці: 

4)  

№ 

з/п 

Назва листа від ГС 

«ХАУ» 

Вих. номер 

листа за 

обліком ГС 

«ХАУ» 

Дата 

надсилання 

листа до 

Міністерства 

Вх.  номер 

листа за 

обліком 

Міністерс

тва 

Відповід

альний 

за 

надання 

відповіді 

від 

Міністер

ства 

Дата 

відпові

ді 

Вих. 

номер 

листа – 

відповіді 

від 

Міністе

рства 

1 «Про співпрацю та 

інформаційну діяльність» 

1/01/114 13.11.2017     
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2 «Про зауваження щодо 

проекту Закону про ОРР 

та ФПГ» 

б/н 28.12.2017     

3 «Про результати зустрічі 

з бізнесом при 

головуванні заступника 

міністра М.Кузьо 

б/н 31.01.2018     

4 «Про співпрацю» 1/02 19.02.2018     

5 «Про неотримання 

відповідей на запит» 

б/н 21.03.2018     

6 «Щодо отримання 
інформації про наявність 

в Україні ОРР та ФПГ які 

мають бути включені до 
проекту «Закон про ОРР 

та ФПГ»  

б/н 27.03.2018     

7 «Зауваження щодо 

проекту Закону про ОРР 
та ФПГ» 

1/02/07/2018 02.07.2018     

8 «Запрошення на засідання 

Правління ГС «ХАУ» 

2/02/07/2018 02.07.2018     

9 «Щодо заключення 
Меморандуму та 

партнерства у проекті» 

1/03/2019 14.03.2019 7829/11-19    

10 «Щодо зауважень за 

матеріалами круглого 
столу» 

2/03/2019 14.03.2019 7831/11-19    

11 «Про участь у проекті 

«НЕАТ»-ГС «ХАУ» 

1/07/2019 24.07.2019     

12 «Щодо громадського 

обговорення проекту 

Постанови КМУ «Про 

питання сертифікації для 
провадження діяльності з 

контрольованими 

речовинами», за 
інформацією з сайту 

Міндовкілля від 

02.07.2020" 

1/27/2020 27/07/2020     

13 «Щодо громадського 
обговорення проекту 

Постанови КМУ «Деякі 

8/27/2020 27.07.2020     
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питання регулювання 

діяльності у сфері 

збереження озонового 

шару», за інформацією з 
сайту «Міндовкілля від 

03.07.2020» 

        

 

 

5) Копії всіх відповідей на листи від ГС «Холодильна асоціація України» 

 

 

    Прошу надати повну та змістовну відповідь (скановані документи) на цей лист у встановлені 

Законом терміни на електронну адресу gshau2018@gmail.com та на поштову адресу: м. 

Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37, Анашкіну Сергію Володимировичу. 

 

Додаток: Копії листів від громадськості та ГС «ХАУ» на Міністерство – 13 од. 
      
 

 

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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