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«Щодо включення підприємств кліматичної галузі та штучного 

холодозабезпечення та їх працівників до переліку підприємств 

та осіб, що підтримують об’єкти критичної інфраструктури» 

 

 

 

 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 
 

 

         Висловлюємо наше сподівання на спільне ефективне подолання можливої економічної кризи, 

пов’язаної з виявленням світової пандемії коронавірусу COVID – 19 та спричиненим нею карантинним 

обмеженням діяльності  в Україні деяких підприємств та їх працівників. Головне зараз для всіх нас – 

це зберегти людей та втримати економіку від падіння. Ми підтримуємо зусилля уряду щодо 

припинення розповсюдження хвороби та пов’язані з цим заходи, але хочемо звернути увагу на 

наступне: 

     Ми є громадськими організаціями, які в основі своєї діяльності об’єднують юридичні компанії та 

фахівців нашого сектору економіки – учасників ринку кліматичної та холодильної, харчової та 

машинобудівельної галузі України.  

     Наші підприємства забезпечують стале та безперебійне функціонування і підтримку таких 

важливих секторів економіки як:  

- аграрний (збереження, виробництво та переробка овочів, фруктів, м’яса, молока, заморожених 

напівфабрикатів та продуктів, інших видів продуктів харчування…),  

- торгівлі продуктами та товарами першочергового значення (цілодобової підтримки функціонування 

об’єктів  мережевого ритейлу – гіпер та супермаркетів, окремих продуктових магазинів, сховищ, 

- фармакологічної галузі (забезпечення кліматичного режиму на об’єктах фармакологічної 

промисловості (заводи з виробництва ліків, аптеки, склади, тощо…), 

- транспортно-логістичний (забезпечення температурного режиму є невід’ємною складовою для 

доставки продуктів від виробника до місця переробки чи продажу), 

- інфраструктурні об’єкти особливої важливості – лікарні, лабораторії, госпіталі та інші об’єкти, що 

потребують сталого кліматичного та вентиляційного забезпечення, 

 - інші важливі галузі та сектори, де застосовуються кліматичні технології та штучний холод. 



 

 

     Компанії, що входять до наших організацій (а також і ті, що не входять але є учасниками ринку 

кліматичних технологій та штучного холодозабезпечення) потребують внесення до переліку 

підприємств, важливих для забезпечення функціонування об’єктів інфраструктури на рівні з 

енергетиками, лікарями, поліцією, комунальниками та ін. Також останні обмеження в постанові №255 

КМУ щодо вікового цензу до 60 років можуть негативно вплинути на функціонування деяких 

компаній нашої галузі, де фахівці з таким віком виконують роботу з обслуговування об’єктів або 

керівництво бригадами, підрозділами тощо… У зв’язку з дефіцитом технічних фахівців в нашій (і не 

тільки) галузі, відсутністю необхідної кількості молодих кваліфікованих кадрів, це питання також є 

надважливим не тільки для нас, а вважаємо що і для інших галузей економіки, що забезпечують 

життедіяльність країни та її інфраструктури.  

   Європейські організації, що є галузевими асоціаціями – такі, як EPEE, AREA, ASERCOM,   

французька асоціація постачальників холадагентів ADC3R, європейська організація підприємств 

індустрії опалення EHI, європейська асоціація теплових насосів (EHPA), група логістики з керованою 

температурною середою ECSLA та асоціація рефрижераторного транспорту Transfrigoroute 

International та інші, звернулися до європейських урядів своїх країн з пропозиціями аналогічними 

нашим. 

   Свої пропозиції ми також надавали через ТПП України у відповідь на їх запит. 

 

    У зв’язку з вище викладеними обставинами, просимо Вас  дати доручення Кабінету Міністрів та 

очільникам відповідних Міністерств щодо внесення змін в відповідні постанови (або видання нових 

документів) щодо внесення наших пропозицій стосовно обмеження діяльності підприємств  

 

Наші контактні дані для робочого листування та опрацювання пропозицій вказані в цьому листі. 
 

З повагою,  

 

Голова                              Президент                               Виконавчий директор             Президент 

ГС «Холодильна            ВГО «Союз                             «Національної                          «АУВМ  

Асоціація України»       холодильщиків України»    асоціації України                      та ЗП»    

                                                                                             з теплових насосів»                      

Анашкін С.В.                  Возний В.Ф.                            Гурський К.Є.                         Бартковський І.І. 
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