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1)Створено та розроблено, підтримуються у актуальному стані наступні електронні ресурси та 

документи: 

- Забезпечена робота офіційного сайту ГС ХАУ: www.ref.org.ua  для презентації цілей та завдань 

спілки, новин з її діяльності та ін. Розміщено 5 публікацій новин, надруковані тексти та оформлені 

фото 

- Асоціація протягом 2020 року приймала участь у 14 заходах, серед яких 3 тренінги щодо 

просування питань експорту та застосування альтернативних холодагентів, 3 виставкових події, 5 

подій з розвитку професійної освіти, організовано та проведено 1 міжнародний вебінар  та 1 

форум. 

- Забезпечена робота сторінки ГС ХАУ у Фейсбук: https://www.facebook.com/gshau2018/ Розміщено 

117 публікацій постів, надруковані тексти та оформлені фото 

  Підготовлені та надіслані листи: 

- Всього – більш ніж  16 листів в офіційні органи влади: Державна регуляторна служба – 3 листи, 

Кабінет Міністрів України – 2 листи, до Мінекономрозвитку - 2 листи, до Міндовкілля - 5 лістів, до 

Мінфіну – 2 листи, до Мінцифри – 2 листи, до Мінюсту – 1 лист, до МОН – 1 лист, до Офісу реформ 

при КМУ – 2 листи, , щодо поточної діяльності до компаній – членів ГС ХАУ – 16 листів, поточне 

листування електронною поштою – щоденна обробка більш ніж 10 повідомлень по роботі асоціації 

(від ТПП України, від ФРУ, від закордонних колег та партнерів). 

- Опрацьовувалося Положення про акредитацію компаній та експертів, Положення про конкурс 

професійної майстерності. На жаль, ця робота не закінчена, потрібна допомога зацікавлених осіб – 

експертів та науковців, освітян. 

2)Підтримувались постійні контакти та встановлені зв’язки з: 

 Державними виконавчими органами влади: 

- Мінприроди; - Мінсоцполітики; - Міносвіти; - Мінцифри; - Мінекономрозвитку та торгівлі; - 

Державна служба зайнятості; - Офісом з просування експорту України;- Торгово-промислові палати 

та ін.. 

Міжнародними організаціями та структурами:  

- UNIDO; - ULEAD; - GIZ; - UNDP; - HEAT; - EPEE; - Фонд імені Фрідріха Ебберта; Nord Metall; Окремо 

підтримана асоціацією всесвітня ініціатива Green Cooling Initiative : https://www.green-cooling-

initiative.org/network/list-of-members?tx_solr%5Bfilter%5D%5B3%5D=memberGroup%3ANon-

http://www.ref.org.ua/
https://www.facebook.com/gshau2018/
https://www.green-cooling-initiative.org/network/list-of-members?tx_solr%5Bfilter%5D%5B3%5D=memberGroup%3ANon-Government+or+Multilateral+Organisation&tx_solr%5Bfilter%5D%5B4%5D=&tx_solr%5Bpage%5D=2&tx_solr%5Bq%5D
https://www.green-cooling-initiative.org/network/list-of-members?tx_solr%5Bfilter%5D%5B3%5D=memberGroup%3ANon-Government+or+Multilateral+Organisation&tx_solr%5Bfilter%5D%5B4%5D=&tx_solr%5Bpage%5D=2&tx_solr%5Bq%5D


Government+or+Multilateral+Organisation&tx_solr%5Bfilter%5D%5B4%5D=&tx_solr%5Bpage%5D=2&t

x_solr%5Bq%5D= де ми включені в перелік партнерів. 

Закладами освіти, що випускають фахівців в Україні:  

КРГ, ОНАХТ, ХПІ, ДМТ, ХДУХТ, НУХТ, Дрогобицький коледж та ін.. 

Закладами проф. освіти за кордоном: 

З Польщі, Німеччини, Білорусії, Болгарії 

 

 

Федераціями та організаціями роботодавців, підприємствами в Україні:  

Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровської області, Федерацією Роботодавців 

України, Союзом підприємців та промисловців України, іншими бізнес-об’єднаннями 

Асоціаціями в Україні: 

- Асоціацією виробників та інсталяторів теплових насосів України 

- Асоціацією виробників морозива та заморожених продуктів України 

- Асоціацією ягідників України 

- Асоціацією виробників органічних продуктів України 

Асоціаціями та організаціями за межами України: 

- Асоціаціями холодильних підприємств Литви, Білорусії, Польщі, Німеччини, Чехіії 

- Асоціацією європейських холодильних асоціацій AREA, американською асоціацією ASHRAE (до 

речі, є можливість стати їх асоційованим членом! 

- Асоціацією українсько-шведської співпраці 

- ТПП Чехії 

- Посольство України в Чехії 

- Торгівельний представник Китаю в Україні 

Організаторами виставкових заходів в Україні та за кордоном: 

- Організаторами виставки Евроєкспо (Промхолод 2019) 

- Організаторами виставки CHILL PRO Industrial Cooling (Акватерм 2019) 

- Організаторами виставки Chillventa (представник з Литви, в їх регіон входить Україна) 

- Організаторами виставки Euroshop (представництво в Україні) 

- Організаторами виставки MSV (Чехія) 

3)Організовано та проведено наради, взята участь у заходах: 

- тренінг з розвитку експортного потенціалу м. Дніпро (від ТПП Дніпра) 

- підсумкове зібрання членів асоціації за 2019 рік (м. Київ) 

- відвідування виставки Єврошоп 2020  

- тренінг від французських виробників альтернативних холодагентів (м. Киів) 

- олімпіада в ОНАХТ серед бакалаврів та магістрів 

- міжнародний вебінар з нагоди Всесвітнього Дня охолодження 

- зустріч та знайомство з керівництвом ФРУ 

- участь у виставці Акватерм 2020 

- участь у віртуальній виставці безпечних холодагентів 

- відвідування виставки Агроекспо 2020 

- участь у форумі IcyTech 2020  та ін. 

4)Розроблені макети та підготована роздаткова продукція для членів асоціації: 

Свідоцтва про членство, нагрудний значок, роздатковий матеріал, прапори асоціації та WRD 

5)Постійна участь у проекті ЕХАМ з впровадження дуальної професійної освіти. Методологія 

вивчена, проведене навчання у Німеччині, проведене опитування роботодавців, розпочато проект 

https://www.green-cooling-initiative.org/network/list-of-members?tx_solr%5Bfilter%5D%5B3%5D=memberGroup%3ANon-Government+or+Multilateral+Organisation&tx_solr%5Bfilter%5D%5B4%5D=&tx_solr%5Bpage%5D=2&tx_solr%5Bq%5D
https://www.green-cooling-initiative.org/network/list-of-members?tx_solr%5Bfilter%5D%5B3%5D=memberGroup%3ANon-Government+or+Multilateral+Organisation&tx_solr%5Bfilter%5D%5B4%5D=&tx_solr%5Bpage%5D=2&tx_solr%5Bq%5D


в окремому місті. Напрацювання потім будуть масштабовані а підприємства асоціації. Є досвід 

запровадження системи наставництва на підприємствах галузі. 

6)Кількість членів асоціаціі станом на 01.01.2021р. становить 27, за 2020 рік до асоціації вступили 6 

нових членів – 5 повноправних та 1 – асоційований. Наразі маємо: асоційованих членів -  8(4 заклади 

профосвіти – 2 коледжі (Дніпро та Дрогобич) та 2 ВНЗ (Одеса та Харків, проведені перемови щодо 

вступу НУХТ до асоціації)), 1 – ВГО «СХУ», 4 – представники відомих світових виробників Carell, 

Guntner Gmbh&Co.KG, Walraven, Воск Gmbh),  17 - організацій – ТОВ «Астра», ТОВ «Технохол», ТОВ 

«Єврокул», ТОВ «Стор холдинг», ТОВ «Клімстар», ТОВ «Балтикрефреджирейтинг», ТОВ 

«Альтернативні технології ПФ»,  ТОВ «Грін Фрост», ТОВ «Торговий дім «Аеростар», ТОВ «Вектор 

Люкс», ПрАТ НВП «Холод», ТОВ «Айсберг», ТОВ «РМСІ», ПП «Ламинар Україна», ТОВ «МС Холод», 

ТОВ «Хладотехніка», ТОВ «ЗиП Холод», та 5 фізосіб (Анашкін С.В., Хоменко О.В., Малий А.В., 

Хмельнюк М.Г., Желіба Ю.О.).  Зацікавленість вступом до асоціації виявила компанія Емерссон 

Україна та ін. 

7)Залишок на рахунку на 01.01.2020 року становить 20 302 грн. Отримано внесків(вступні та 

щоквартальні, від засновників та членів асоціації) в сумі 55 900 грн, витрачено 51863 грн., з яких 

10 432 грн  - відрядження на Єврошоп 2020 та 42 752 грн – поточна діяльність асоціації: 14 735 – 

проїзд, добові, проживання, зв’язок, 6 500 – оренда юридичної адреси, 5 250 – бухгалтерське 

обслуговування, 2 385 – хостінг сайту, оплата доменного імені, 1 320 – банківське обслуговування, 

12 562 – роздатковий матеріал(чашки, значки, флажки, свідоцтва про членство, флаги WRD та ГС 

«ХАУ», література та постери)… 

 

 

 

Голова Правління ГС «ХАУ»___________С.В. Анашкін 


