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Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України 

01008,  
м. Київ,  

вул. М.Грушевського, 12/2 
Міністру Кубів С.І. 

 
Вих. № : 3//08/2019 
Від 06.08.2019 
 
«Про участь у виставкових заходах за кордоном  
та сприяння експортній діяльності» 

 
Шановний Степане Івановичу! 

 
             Маємо честь повідомити Вас про створення громадської організації «Громадська Спілка «Холодильна 
асоціація України»! 
          Ще наприкінці 2017 року, 17.11.17р, мало місце проведення «круглого столу» серед керівників та 
засновників компаній (близько 20 були присутніми на нараді), експертів та представників компаній-виробників 
з індустрії штучного холоду та холодозабезпечення, на який ми запросили також і представників від 
Міністерстваекології та природніх ресурсів України. Ми розуміємо, що цей напрямок існує та технологічно 
проник у практично всі галузяі економіки України, його підтримка і розвиток сприятиме розвитку економіки у 
цілому. Адже холодильні технології та виробництво холодильного обладнання є пріоритетом для сучасного 
світу у часи постійно зростаючого попиту на продукти харчування. 
          З метою координації спільних дій по об’єднанню наших фахівців та компаній у професійний осередок, ми 
прийняли рішення про створення ГС «Холодильна асоціація України»(скорочено ГС «ХАУ»)11.12.17 р., та вже 
протягом січня 2018 року вона була зареєстрована в ЕДРПОУ. Наш сайт www.ref.org.ua та сторінка у Фейсбуці 
https://www.facebook.com/gshau2018/   розповідають про поточну та проектну діяльність асоціації. Спілка тісно 
співпрацює з державними органами та партнерами на ринку і має за наміри об’єднати перш за все юридичних 
осіб ~ активних учасників ринку штучного холоду задля досягнення цілей: 
- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на 
міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг; 
- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження 
міжнародних(Монреальского протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по 
речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських 
нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її 
до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки; 
- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних 
стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових 
актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах. 
- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення 
безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у 
конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки; 

http://www.ref.org.ua/
https://www.facebook.com/gshau2018/


 
ЄДРПОУ: 41889095;    Банк: "РОЗРАХ.ЦЕНТР  "ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",  КИЇВ;   Р/р: 26006052668055;   МФО: 320649  Україна, 03113,  

м. Київ, вул. Дружківська, 10, оф. 417,  + 380 67 567 18 54; gshau2018@gmail.com  www.ref.org.ua 
 
- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих 
європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх 
сертифікації і підвищення кваліфікації; 
- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують 
досягнення цілей Спілки; 
-   сприяння учасникам спілки, що мають виробничі потужності та виробляють холодильне 
обладнання(торгівельне, технологічне, вентиляційне, теплообмінювальне тощо…) у виході їх на ринки 
Европи та інших країн з метою просування якісного українського виробника обладнання. 
     Нашими членами є такі потужні підприємства з виробництва холодильного обладнання як ТОВ «Модерн 
Експо», ТОВ «Айсберг», ТОВ «Аеростар», підприємства що мають власні розробки – «Астра», «РМС», 
«Еврокул», «Клімстар»  та ін.., тому основне наше завдання на часі сприяти виставковій діяльності наших 
членів та партнерів. Ми  встановили партнерські відносини та маємо партнерські угоди з такими виставковими 
заходами як «Промекспо», «Експоплаза», «Прем’єр Експо». Також, у 2018 році ми спільно з колегами 
допомогли нашим членам у колективній подорожі до всесвітньо відомої виставки холодильного обладнання 
«Chillventa» і в цьому заході взяли участь близько 80 наших колег!!! Ми отримали зворотне звернення від 
організаторів цієї виставки з запрошенням нашої асоціації та її членів до участі у виставці 2020 року на єдиному 
колективному стендові від України!!! Також наших колег – виробників торгівельно холодильного обладнання 
цікавить ще одна виставка – «Euroshop», що також постійно відвідується колегами та вони презентують там 
українського виробника! 
  
      Враховуючи спільність інтересів нашої спілки та очолюваного Вами міністерства у пошуку шляхів 
допомоги у розвитку холодильної галузі країни, презентації українського виробника на міжнародних 
експортних ринках, просимо розглянути питання можливих напрямків та форматів співпраці ГС «ХАУ» та 
Мінекономрозвитку щодо організації колективних стендів наших виробників обладнання на вище вказаних 
виставкових заходах Україні потрібна валюта, яка позитивно сприятиме зростанню та зміцненню економіки 
країни. 
Контактна особа, яка очолює в теперішній час ГС «ХАУ» - Анашкин Сергій Володимирович, Голова Спілки, 
тел..+38-067-567-18-54, ел. пошта gshau2018@gmail.com 
Будемо вдячні за плідну та активну взаємну співпрацю на користь нашій державі! 
 
З повагою,  
Голова Правління  
ГС «Холодильна асоціація України» 
 

    Анашкін С.В. 
 
 
 
 
Вик. Анашкін С.В. 
Тел.+38-067-567-18-54 
ел.пошта  gshau2018@gmail.com 
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