
Спілка молочних підприємств України 
вих. № 99 від 04.05.2018 р. 
 
Керівникам підприємств – учасників Спілки 
 

Шановні колеги! 
 

Надсилаємо, для обговорення, Концепцію розвитку галузевих  асоціацій на засадах 
саморегулювання, яка була сформована на робочих засіданнях  групи з реалізації проекту ГО  
«Аналітичний Центр АСУ» «Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики 
дерегуляції і розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції», учасником 

якої є Спілка .  
Просимо ознайомитись з наданою інформацією та висловити свою думку стосовно створення 
галузевих асоціацій на засадах саморегулювання . Термін до 16.05.2018 року. Заздалегідь 
вдячні. 
Концепція буде обговорюватися на засідання Ради директорів, яке відбудеться 12 червня 2018 
року на базі офісу компанії ХР. ХАНСЕН Україна об 11-00. 
 
З повагою, 
президент Спілки 
Карпенко Л О 
044 451 42 28 
044 451 42 29 
molsouz@nbi.ua 
www.molsouz.org.ua 
 
Доброго дня! 
Надсилаємо Вам пропозиції стосовно программи саморегулювання, які надійшли в ході електронної 
дискусії. 
 
з повагою , 
Карпенко Л.О. 
----- Original Message -----  
From: TATOMYR Miroslava  
To: molsouz@nbi.ua  
Cc: SOLIANYK Ivan ; SEMENJUK Wolodimir ; YEVSTAFIYEVA Inna  
Sent: Monday, May 07, 2018 5:44 PM 
Subject: RE: Уч Сп_Концепція_саморегулювання 
 
Доброго дня,  дорогі  колеги,  
Висловлюємо свою думку  від імені   ТОВ «Аграна Фрут Україна»: 
1)      Є пропозиція щодо зміни Закону України «Про дитяче харчування» в частині визначення дітей 
віком до трьох років (необхідно вводити додаткове формулювання групи дітей після трьох років) . Бо, на 
мою думку, діючий закон суперечить Конституції України і Закону України «Про охорону дитинства». Ці 
зміни кардинально покращать якість продуктів харчування для деяких груп дітей. Готові детально 
розписати і пояснити, якщо підкажете у якій формі подавати пропозицію. 
2)      Готові запропонувати зразок (шаблон) програми саморегулювання підприємст-виробників 
харчових продуктів, який буде стандартизований в Україні. Це дасть змогу чітко визначити межі 
розповсюдження діяльності підприємств та нормативних документів, що до них застосовуються. 
3)      Вважаємо  за необхідне якнайшвидше створення єдиного документу (або погалузево) з вимогами 
до показників безпеки для харчових продуктів. Також готові  працювати і пояснити. 
  
З повагою, 

mailto:molsouz@nbi.ua
http://www.molsouz.org.ua/

