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Вих. № : 2//01/2021 

Від 04.01.2021 

 

 
«Щодо залучення фахівців та експертів 

ГС «Холодильна асоціація України» для 

розробки ТЗ щодо збереження та транс- 

портування вакцини проти COVID - 19»  

 

 

 

Шановний Максиме Володимировичу! 
 
 

 

        Громадська Спілка «Холодильна асоціація України» створена майже 3 роки тому, наш сайт за 

посиланням: www.ref.org.ua , сторінка у Фейсбуці: https://www.facebook.com/gshau2018 .   

       Ми як асоціація відчуваємо соціальну відповідальність та пропонуємо свої можливості щодо 

створення робочої групи спільно з фахівцями з МОЗ задля розробки холодильного обладнання, що 

дозволить зберігати та транспортувати вакцину проти COVID-19. 

       Серед нас є науковці провідних профільних інститутів та академій, дослідники та інженери всіх 

необхідних для цієї роботи категорій з українських провідних підприємств галузі, у тому числі з 

досвідом міжнародної співпраці. Також в наших лавах є українські виробники обладнання що 

застосовується для холодильних технологій. Ми бажаємо розвивати українське виробництво та 

сприяти економічній безпеці та розвитку держави.  

 

       Пропонуємо створити робочу групу за участі фахівців МОЗ та наших колег з холодильної галузі 

для розробки та виробництва українського обладнання для зберігання та транспортування вакцини 

проти вірусу. Це пов’язане з необхідною її доставкою практично до кожного населеного пункту країни 

для вакцинації населення. По наявним в нас оперативним даним, наші фахівці знають як виконати це 

завдання та створити зразки обладнання, яке не поступатиметься закордонним зразкам, а, можливо, і 

перевищить їх по характеристикам та матиме не велику собівартість виготовлення.  

 

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 

 

 

       Робоча група може опрацювати питання розробки технічного завдання(ТЗ) та ми можемо 

розпочати роботу з цього питання найближчим часом.  

        

       Про Ваше рішення та про можливість створення такої робочої групи, а також контактну особу від 

МОЗ з цього питання, просимо повідомити нас листом за електронною адресою gshau2018@gmail.com  
   
 

 

З повагою,  

Голова  

ГС «Холодильна асоціація  

України» 

Анашкін С.В. 

 

 

 
 

 
  

Вик. Анашкін С.В. 
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