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Мотиваційний лист
президента Асоціації українських виробників "Морозиво і
заморожеі продукти” Бартковського Ігоря Ілліча
щодо участі у Громадській раді при Мінекономрозвитку України.

•к

Я, Бартковський Ігор Ілліч, академік Міжнародної академії холоду, з
2001 року займаю посаду президента Асоціації українських виробників
"Морозиво і заморожені продукти".
Оскільки, АУВМ і ЗП у своєму складі об'єднує підприємства —
виробники морозива і заморожених продуктів в Україні, а також
підприємства супутніх галузей, наукові установи, учбові заклади та
організації з рекламної та видавничої діяльності в частині аграрної сфери
наші пріоритети полягають у якнайповнішому забезпеченні населення країни
якісними та безпечними продуктами харчування власного виробництва
відповідно до кращих стандартів продовольчої безпеки економічно
розвинених держав.
Також, при формуванні державної галузевої політики успішна
реалізація вищезазначеного, як ми- вважаємо, має базуватися на забезпеченні
раціонального використання та ефективного відтворення наявних в Україні,
зокрема в агропромисловому комплексі, природніх, технічних, технологічних
та інтелектуальних ресурсів і впровадженні збалансованої, прогнозованої та
економічно мотивованої ефективної державної політики стосовно участі
вітчизняних підприємств у світовому продовольчому ринку.
Крім того, діяльність нашої Асоціації спрямована на розвиток в Україні
громадянського суспільства європейського зразка через консолідацію
аграрної громадськості у напрямку підтримки стратегічних завдань
державної політики стосовно розвитку виробництва продуктів харчування,
оптимізації
законодавства
щодо
дерегуляції,
усунення
зайвих
адміністративних бар’єрів та подолання корупції в агробізнесі.
При цьому, важливою ланкою серед цілей Асоціації, над якими
сьогодні працємо, є розширення міжнародної співпраці, нарощування
експорту, покращення інвестиційної привабливості харчової та переробної
галузей, формування сприятливої податкової та дотаційної політики для

розбудови конкурентоспроможної економіки України, в тому числі
підприємств - виробників.
Упевнений, що власний трудовий досвід і досвід громадської
діяльності (член Громадських рад при Міністерстві аграрної політики та
продовольства України, при *Держпродспоживслужбі України, при
Мінекономрозвитку України; участь в засіданнях робочих груп при Комітеті
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин,
Торгово-промислової палати України; член робочих груп при Міністерстві
аграрної політики та продовольства України; член Керівної ради
Національного органу стандартизації України, тощо), стане корисним для
роботи в новообраній Громадській раді при Мінекономрозвитку України,
сприятиме конструктивному діалогу громадськості із владою та захисту
інтересів аграрного бізнесу.
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