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Міністерство захисту довкілля  

та природних ресурсів України 

03035, м. Київ, вул. Митрополита  

Василя Липківського, 35 

Міністру Абрамовському Р.Р. 

 

 

 
Вих. № : 01//07/2021 

Від 27.07.2021 

 
      «Щодо запрошення представників Міндовкілля 

до участі  в загальних зборах ГС «Холодильна асоціація України»  

 

 

 

Шановний Романе Романовичу! 
         

    Наша асоціація існує вже 3 роки! Ми запрошуємо Вас на загальні збори асоціації, які мають 

відбутися за адресою м. Київ, проспект Романа Шухевича 7 (Генерала Ватутина), парк Дружби 

Народів (з’їзд з Московського мосту). 

   Ми плануємо прозвітувати про нашу роботу у 2020 році, прийняти до лав асоціації нових 

асоційованих та діючих членів та провести розмови у колі друзів про перспективи розвитку 

ринку, законодавчі завдання та ін. 

   Ми провели опитування наших колег щодо питань, які вони б хотіли почути. Матеріали 

опитування на нашій сторінці у Фейсбуці. Топ-1 питання – спілкування з представниками 

Міндовкілля з приводу чого очікувати галузі та які питання можуть стосуватися нас у 

майбутньому з приводу запровадження у дію Закону про поводження з ОРР та ФПГ. Також 

колег цікавлять питання сертифікації та навчання фахівців.  

 До останнього часу діяли певні карантинні обмеження але зараз ситуація стабілізувалася, тож 

захід має відбутися. 

     

    Нам дуже важливо отримати з перших джерел інформацію про світові екологічні тренди, 

законодавчі та нормативні питання, які перспективи та які зміни чекають на галузь та її 

представників.  
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    Тому ми запрошуємо до участі в наших зборах представника від Міндовкілля. Будемо щиро 

Вам вдячні за візит на наш захід та надання нам можливості щодо спілкування з 

представниками профільного міністерства з важливих для галузі питань.  

 

    Прошу повідомити до 29.07.2021 року про участь представника від Міндовкілля (ПІБ, посада) 

в запропонованій зустрічі з представниками галузі за телефоном +380675671854 та 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 
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