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Відомості
про результати діяльності інституту громадянського
суспільства
1. Назва ІГС: Асоціація українських виробників "Морозиво і заморожені
продукти".
2. Дані про легалізацію ІГС: Дата державної реєстрації, дата та номер
запису в Єдиному державному реєстрі - 30.10.2001, 16.02.2005, 1 067 120 0000
002047. Статут Асоціації українських виробників "Морозиво і заморожені
продукти", протокол № 3 від 17 травня 2017 року (нова редакція).
Ідентифікаційний код юридичної особи - 31748658.
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3. Адреса, контакти (телефони, адреса електронної пошти): Україна,
02090, м. Київ, вул. Новаторів 9, оф. А-1.
Телефони: приймальня: (044) 292-82-93, тел./факс: (044) 292-82-93,
виконавча дирекція: (044) 296-70-00, E-mail: auvm@auvm.com.ua
4. Мета та напрями діяльності: Асоціація українських виробників
"Морозиво і заморожені продукти" захищає права та інтереси українських
виробників, сприяє розвитку виробництва морозива, заморожених продуктів та
індустрії холоду, здійснює інформаційну підтримку підприємств, розвиває
взаємовигідні зовнішньоекономічні зв’язки, зміцнює науково-виробничий
потенціал підприємств.
Крім того, удосконалює нормативно-технічну базу галузей виробництва
морозива і заморожених продуктів шляхом розроблення нормативних
документів, внесення доповнень та змін до діючих національних стандартів і
проводить розгляд та затвердження їх відповідними Технічними комітетами.
Асоціація "Українське морозиво і заморожені продукти" - потужне
громадське об'єднання, що створене 30 жовтня 2001 року, до складу якого
входить близько 40 організацій. Це підприємства - виробники морозива і
заморожених продуктів в Україні, а також підприємства супутніх галузей,
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наукові установи, учбові заклади та організації з рекламної та видавничої
діяльності.
5. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах
виконавчої влади: Є членом Громадських рад при: Міністерстві аграрної
політики та продовольства України (з 2016 року-на цей час), Державній службі
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (з 2018
року-на цей час), Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (з
2017 року-на цей час).
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:
Асоціація "Українське морозиво і заморожені продукти" з березня 2016 року
працює над швейцарсько-українським проектом "Створення системи контролю
за безпекою харчових продуктів на основі оцінки ризиків в циклі виробництва і
збуту молочних продуктів в Україні" (Safoso). Представники Асоціації в
входять до складу Наглядової ради проекту та робочої групи. Також, Асоціація
активно бере участь в роботі робочої групи при МАПК з розробки та
вдосконалення законодавства, що регулює молочну галузь України. До складу
робочої групи входять також представники Департаменту технічного
співробітництва відділу інвестицій ФАО (ООН), громадські організації на
ринку молока та провідні підприємства молочної галузі (Данон, Люсдорф та
інші).
З метою підвищення конкурентоздатності продукції власного
виробництва, Асоціація українських виробників "Морозиво і заморожені
продукти" спільно з підприємствами її членами у 2016 році започаткували
програму добровільного контролю якості морозива та заморожених продуктів.
Уже четвертий рік підряд проводяться дослідження морозива за фізикохімічними та органолептичними показниками в ДП "Укрметртестстандарт".
Результати дослідження підтверджують високу якість
та безпечність
вітчизняного продукту, а також відповідність вимогам нормативних документів
на виробництво морозива та заморожених продуктів.
Тому ініціювання випробувань продукції провідних виробників на її
відповідність національним стандартам ще раз підкреслює прозорість і
відкритість роботи асоціації, н виробників в питаннях формування та
реалізації державної політики у сфері захисту споживачів.
Асоціація українських виробників "Морозиво і заморожені продукти" одна з найактивніших організацій у розробленні національних стандартів для
галузі. Розроблення і прийняття національних стандартів сприяє впровадженню
нових технологій, забезпечує рівноправні конкурентні умови на внутрішньому
ринку України для вітчизняної та імпортованої продукції. Національні
стандарти сприяють гармонізації існуючих в Україні вимог до морозива та
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заморожених напівфабрикатів з вимогами міжнародних нормативних
документів і вирішенню питань з реалізації державної політики у сфері
захисту економічної конкуренції,
У нелегкі для промисловості часи асоціація віднайшла спеціалістів і
кошти та розробила національні стандарти:
На морозиво:
ДСТУ 4733:2007 "Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні
технічні умови";
- ДСТУ 4734:2007 "Морозиво плодово-ягідне, ароматичне, шербет, лід.
Загальні технічні умови";
- ДСТУ 4735:2007 "Морозиво з комбінованим складом сировини. Загальні
технічні умови";
- Типову технологічну інструкцію до вищезазначених трьох національних
стандартів на морозиво;
- Зміни №1, №2 до ДСТУ 4733:2007; ДСТУ 4735:2007; ДСТУ 4735:2007;
- Зміну № 1 до технологічної інструкції на морозиво;
- ДСТУ 7623:2014 "Глазур та покриття для морозива. Загальні технічні
умови";
- Технологічну інструкцію з виробництва глазурі та покриття для
морозива до ДСТУ 7623:2014;
- ДСТУ 8686.1:2016 "Морозиво м'яке та суміші для його виготовлення.
Загальні технічні умови. Частина 1. Суміші для виготовлення м'якого
морозива";
- ДСТУ 8686.1:2016 "Морозиво м'яке та суміші для його виготовлення.
Загальні технічні умови. Частина 2. Морозиво м'яке".
- Технологічну інструкцію на м'яке морозиво та суміші для його
виготовлення.
На заморожені напівфабрикати:
- ДСТУ 6028:2008 "Напівфабрикати з м’ясом в тістовій оболонці. Загальні
технічні умови" (спільно з Інститутом продовольчих ресурсів УААН).
Асоціація приймала участь у розробці:
- ДСТУ 4437:2005 "Напівфабрикати м’ясні та м’ясо-рослинні посічені.
Загальні технічні умови";
- Зміни №1 та №2 до ДСТУ 4437:2005;
- Типової технологічної інструкції до ДСТУ 6028:2008;
- Методики визначення кісткового залишку в продуктах з м’ясом;
- ДСТУ 4837:2007 "Фрукти та ягоди швидкозаморожені. Технічні умови".
Асоціація активно відстоює позиції підприємств, беручи участь в
підготовці і обговоренні проектів Законів України та інших нормативних
документів.
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За 2017-2018 роки подано пропозицій та зауважень до значної кількості
підзаконних
актів
(близько 12 законопроектів),
що
стосується
агропромислового комплексу.
Зокрема, до проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про
молоко та молочні продукти" (щодо молоковмісних продуктів), проекту Закону
"Про внесення змін до Закону України "Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів" (щодо обмеження вмісту транс
жирних кислот у харчових продуктах) і проект наказу Мінагрополітики
України "Про затвердження вимог до безпечності та якості молока і молочних
продуктів" та інших.
На виконання вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів" АУВМ і ЗП розроблені Методичні
настанови для підприємств з виробництва морозива та заморожених
напівфабрикатів, якими встановлена їх відповідність положенням діючого
законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.
На сьогодні вищезазначені Методичні настанови знаходяться в МОЗ на
затвердженні. Прийняття Методичних настанов надає можливість виробникам
отримати для керівництва в роботі_уніфікований єдиний нормативний документ
- "дорожну карту" з впровадження системи безпечності та якості харчових
продуктів на виробничих потужностях операторів ринку.
Проекти документів розроблені з метою гармонізації основного
законодавства і нормативно-правових актів молочної галузі до вимог ЄС.
За ініціативи Асоціації на базі спеціальності "Технологія молока і
молочних продуктів" у ВУЗах, з дозволу Міністерства освіти України,
впроваджено спеціалізацію "Технологія морозива".
Розроблено та видано 2 навчальні посібники "Технологія морозива" та
"Обладнання для виробництва морозива" (Рекомендовано Міністерством освіти
і науки України) і на безоплатній основі передано для студентів і аспірантів
профільних навчальних закладів.
Під егідою Асоціації видається журнал "Світ морозива та холоду".
Асоціацією підготовлено і подано пропозиції до моделі Державної
експортної стратегії щодо продукції агропромислового комплексу та визначені
вектори перспективних напрямків експорту, а також зроблена оцінка їх
потенціалу на період до 2021 року.
Разом з тим, АУВМ і ЗП взяла участь у понад 25 заходах, на рівні
центральних органів виконавчої влади, на яких обговорювалися питання
стосовно стратегії розвитку харчової та переробної галузей України.
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Підготовлено понад 20 звернень до органів державної влади щодо
вирішення нагальних проблем АПК у цілому та окремих суб'єктів
господарювання зокрема.
Опубліковано понад ЗО інформаційно —аналітичних матеріалів на сайті
Асоціації та представники АУВМ і ЗП взяли участь у більш ніж 10 медійних
заходах.

||»£&ціавді українських виробників
^уфіорозиво і заморожені продукти"

І.І. Бартковський

