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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ “ПАРФУМЕРІЯ ТА КОСМЕТИКА УКРАЇНИ” ЗА 2011-
2014 РР. 

 
Складено 19.11.14 

 
Виходячи із цілей та завдань Асоціації “Парфумерія та Косметика України” на протязі звітного 
періоду було виконано работу, основні напрями якої вказано нище. 
 
1) РОБОТА З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
 
На протязі звітного періоду було складено та надіслано 300 листів до різних органів державної 
влади за наступними напрямками. 
 
Щодо введення на території України Технічного регламенту щодо безпечності косметичної 
продукції 
 
• Міністерство охорони здоров’я України: (Листи №103/02 від 06.07.14, №197/02 від 
16.05.13, №275/03 від 16.05.14, №286/02 від 07.07.14, №300/01 від 10.10.14). 
Асоціація неодноразово зверталася до МОЗ України з пропозицією тісної співпраці. В Управління 
лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України ще в 2012 році Асоціацією було подано на 
розгляд нову редакцію проекту Технічного регламенту щодо безпечності косметичної продукції, 
гармонізованого з Регламентом (ЄС) №1223/2009 на косметичну продукцію, у відповідності з 
"Правилами підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства 
Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України", згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. № 708. За 2 роки спільно з ДП “Державний 
експертний центр МОЗ України” проведено багато нарад та круглих столів в рамках співпраці над 
проектом, але в грудні 2013 року опрацювання проекту ТР було призупинено, у зв’язку з подіями в 
країні. 
На поточний момент, на свої звернення Асоціація отримала у відповідь листа 28.07.14 №18.01-
04/4204/21427 від Управління фармацевтичної діяльності МОЗ  щодо питання створення робочої 
групи для подальшої роботи над проектом Технічного регламенту, яке буде розглянуто під час 
робочої зустрічі ДП “Державний експертний центр МОЗ України” та керівництва МОЗ України. 
Наразі подальшу роботу над проектом ТР станом на листопад поточного року МОЗ не розпочав, 
пояснюючи цей факт замінами керівництва міністерства. 
 
Щодо питання надання функцій секретаріату Технічного комітету 
 
• Міністерство економічного розвитку України (Листи № 66/02 від 27.02.2012, № 67/02 від 
27.03.2012, № 177/02 від 25.03.2013, № 255/03 від 06.03.2014, № 271/03 від 29.04.2014, № 283/03 
від 12.06.2014) 
 
Налагоджена співпраця з Департаментом технічного регулювання, Відділом з питань 
стандартизації управління з питань стандартизації та оцінки відповідності департаменту 
технічного регулювання 
Відповідно до Типового положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом 
Держстандарту України від 20 травня 2002 року № 298 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 11 липня 2012 року за № 578/6866 в грудні 2011 році Асоціація звернулася до 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з клопотанням щодо надання Асоціації 
повноважень на здійснення функцій секретаріату ТК 84 «Продукція парфумерно-косметичної 
промисловості». 
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На запит Департаменту технічного регулювання в лютому та березні 2012 року на адресу 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України було надіслано додатково матеріали щодо 
переліку організацій-колективних членів ТК 84 та структури даного комітету (лист № 66/02 від 
27.02.2012 та № 67/02 від 27.03.2012). Станом на березень 2013 року інформація про членів ТК 84 
була додатково актуалізована і надана в повному обсязі (лист № 177/02 від 25.03.2013). 
На сьогоднішній день, Асоціація слідкує за процесом та має впевненість щодо отримання прав 
здійснення функцій секретаріату найближчим часом. 
Оскільки, у жовтні поточного року Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
скасувано ТК 84, у листопаді поточного створено новий ТК 171.  
Проект Наказу на надання АПКУ прав здійснення функцій секретаріату знаходиться на підпису. 
 
• Міністерство аграрної політики та продовольства України  
 
Налагоджена співпраця з Відділом міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання в 
АПК та Сектором стандартизації та метрології МінАПК в сфері галузевої стандартизації. 
 
• Громадська Рада при Міністерстві економічного розвитку України 
 
Налагоджено співпрацю з Головою комітету з питань технічного регулювання та споживчої 
політики. Направлено запит  з клопотанням посприяти у вирішенні питання щодо надання 
уповноваження Асоціації “Парфумерія та Косметика України” на здійснення функцій секретаріату  
галузевого ТК. 
 
Щодо питання про пільгову ставку на спирт етиловий денатурований для парфумерно-
косметичного виробництва 
 
− Проведений аналіз  обсягів виробництва спиртовмісної продукції. Підготовлена  аналітична 
довідка про  стан та перспективи виробництва, експорт-імпорт парфумерно-косметичної продукції 
в Україні, що була направлена в МінАПК  з пояснювальною запискою та пропозицією встановити 
нульову ставку акцизного збору на спирт для виробництва парфумерної продукції; 
 
− Запропонована відповідна законодавча ініціатива, щодо внесення змін до Податкового 
кодексу України, згідно якої Кабінету Міністрів України належало встановити квоти на 
відвантаження спирту етилового денатурованого для потреб підприємств, що виробляють 
парфуми. Була відхилена; 
 
− Направлено запит до Європейської бізнес асоціації та Голові Представництва 
Європейського Союзу в Україні стосовно акцизу на спирт етиловий денатурований для 
парфумерно-косметичної продукції по країнам Європейського союзу; 
 
− Направлено лист до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості "Укрспирт" (№ 282/03 від 11.06.2014); 
 
− Направлено лист з відповідним клопотанням Голові комісії Громадської ради при 
Міністерстві доходів і зборів України з питань податкової політики; 
 
− Клопотання щодо включення до складу створеної при Міністерстві фінансів України 
робочої групи «Акцизний податок» Голову Правління АПКУ Вікторію Філатову (№ 284/03 від 
02.07.2014); 
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− Звернення до юридичного партнера Асоціації ТОВ “Юридична компанія “Правовий альянс” з 
проханням надати юридичну підтримку у вищезазначеному питанні. 
 
З інших питань  
 
• Співпраця з Державною фіскальною службою (раніше Міністерство доходів і зборів, 
Державна митна служба, Державна податкова служба) 
 
− Ініціатива співпраці з ДМС України у вирішенні питання стосовно проблеми розмитнення 
сировини та комплектуючих для виробництва власної продукції вітчизняними підприємствами-
виробниками, що ввозяться в Україну в режимі імпорту; 
 
− Співпраця з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва, щодо підтримки проекту наказу «Про затвердження Порядку взаємодії органів 
державної податкової служби та митних органів при здійсненні контролю за імпортом товарів 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності»; 
 
− Співпраця з Департаментом співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;  
 
−  співпраця з Державної податковою службою в Одеській області; 
 
− Ініціювання встановлення заходів додаткового контролю за діями несумлінних імпортерів.  
 
• Співпраця з Державною санітарно-епідеміологічної служби України щодо з проханням 
надати роз’яснення стосовно обов’язковості погодження з установами державного санітарно-
епідеміологічного нагляду технологічних регламентів, що застосовуються у технологічних 
процесах виготовлення парфумерно-косметичної продукції із зазначенням відповідних 
нормативно-правових актів, що регламентують дане питання. 
 
• Співпраця з Торгово-промисловою палатою України 
 
− Робота у Комітеті з питань зовнішньоекономічної діяльності при ТПП України; 
− Надання запитів щодо роз’яснення форс-мажорних ситуацій; 
− Співпраця з Департаментом експертизи і сертифікації походження товарів ТПП 
України. Виступ з доповіддю представника департаменту на Загальних зборах Укасників АПКУ. 
  
2) З 2014 РОКУ АСОЦІАЦІЯ “ПАРФУМЕРІЯ ТА КОСМЕТИКА УКРАЇНИ” ОТРИМАЛА СТАТУС 
 
• член Громадської Ради при Державній фіскальній службі; 
• член комітету з податкових питань при ДФС України; 
• член комітету з митних питань  при ДФС України; 
• член робочої групи “Акцизний податок” при Міністерстві фінансів України. 
 
 
3) РОЗГЛЯНУТО ТА ОПРАЦЬОВАНО ПРОЕКТИ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 
• Прийняття міждержавних стандартів ГОСТ.  
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Зібрані відгуки, проаналізовані та оформлені згідно з чинними вимогами  пропозиції щодо 
прийняття/неприйняття Україною Міждержавного стандарту "Изделия косметические в 
аєрозольной упаковке" та направлені в ДП УкрНДНЦ. 
 
• Створено Робочу групу, розглянуто та надано пропозиції щодо проекту «Правил охорони 
праці на об’єктах з виробництва парфумерно-косметичної продукції 
- Налагоджено співпрацю та надіслано звід зауваг до проекту до Науково-технічного центру 
“ВНДІХІМПРОЕКТ”, що є розробником вищевказанного документу; 
- надіслано звід зауваг до проекту до Державної служби гірничого нагляду та промислової 
безпеки України; 
- надіслано звід зауваг до проекту до Державної служби України з питань регуляторної 
політики та розвитку підприємництва.  
 
• Розглянуто та надано пропозиції щодо проекту Проект СОУ ОЕМ “Засоби косметичні. 
Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу” 
Асоціація “Парфумерія та Косметика України” отримала проект вище вказаного СОУ, розробником 
якого є ТК 82 “Охорона навколишнього середовища”.  
- Відповідно до відповідей із зауваженнями та пропозиціями від учасників було сформовано звід 
зауваг, що були прийняті та внесенні до проекту майже у повному обсязі; 
- Проведено ряд зустрічей із розробниками СОУ та участь у засіданні ТК 82, на якому 
затверждувався проект СОУ. 
 
 
 
4) НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ З ПОСОЛЬСТВАМИ, ТОРГОВИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ ТА 
ПРОФІЛЬНИМИ АСОЦІАЦІЯМИ РІЗНИХ КРАЇН.  
Проведена робота щодо розширення своїх міжнародних зв’язків. Активна співпраця з 
представництвами закордонних країн на території України. Було надіслано листи із запевненням у 
готовності Асоціації до відкритого діалогу з усіх питань, що стосуються обігу парфумерно-
косметичної продукції на території України та за її межами, а також було надано відповіді та 
роз’яснення з відповідних запитів.  
Налагоджено контакти з Торговим Відділом Посольства Австрії, Економічною місією УБІФРАНС у 
м. Києві, Комерційним відділом Посольство Швейцарії, Відділом Сприяння Торгівлі та Інвестиціям 
Посольство Республіки Польща в Україні, Торговельним представництвом  Чеської Республіки в 
Україні, Посольство США в Україні, Посольством Іспанії в Україні, Посольством Республіки Корея 
в Україні (KOTRA Україна), Британською асоціаціацією CTPA, Іспанською асоціацією STAMPA. 
 
5) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ 
23 травня 2012 року проходив семінар на тему: “Правила обігу парфумерно-косметичної продукції 
на ринках ЄС, МС та України”. 
 
17 жовтня 2012 року проходив семінар на тему: “Введення технічного регламенту щодо 
безпечності косметичної продукції на території України” 
 
5 грудня 2012 року пройшла конференція на тему "Основні вимоги та заходи впровадження 
Технічного регламенту щодо безпечності косметичної продукції" 
 
24-25 квітня 2013 року дводенна конференція на тему “Актуальний стан парфумерно-косметичного 
ринку України” 
 
21 жовтня 2014 року конференція "Реалії сьогодення та перспективи українського виробника" 
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6) НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ З ПРОФІЛЬНИМИ АСОЦІАЦІЯМИ, ГРОМАДСЬКИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ, КОМІТЕТАМИ 
-Асоціація прямого продажу; 
-Асоціація імпортерів експортерів “ЗЕД”; 
-Американська торгово промислова палата; 
-ВГО “Жива планета”; 
-Європейська бізнес асоціація; 
-Федерація роботодавців України; 
-Український союз промисловців та підприєсців України; 
-Українська асоціація якості. 
 
7) РОБОТА ЩОДО ЗБОРУ СТАТИСТИЧНИХ ДАННИХ ПРО МІЖНАРОДНИЙ ТА 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИЙ РИНОК 
 
• Щорічно направляються запити до Державного статистичного управління та до 
Державної митної служби (сьогодні Державна фіскальна служба), з проханням надати офіційну 
статистику щодо обігу груп товарів, які належать до парфумерно-косметичних засобів. Після 
отримання інформації були проведені обробка, группування та аналіз данних. Результатом 
проведеної роботи став огляд парфумерно-косметичного ринку, що розміщено на сайті Асоціації. 
 
• Налагодження співпраці з дослідницькою компанією Euromonitor International. Підготовка 
спільного дослідження парфумерно-косметичного ринку України, надання матеріалів щодо 
міжнародного ринку. 
 
• Налагодження роботи з аналітичною компанією Nielsen. Виступ Директора по роботі с 
торговими мережами Україна, Кавказ, Віталія Брика на конференції, організованої АПКУ. 
 
• Налагодження співпраці з Soap, Perfumery & Cosmetics magazine 
http://www.hpcimedia.com/ Підготовка дослідження парфумерно-косметичного ринку України, 
задля обміну інформацією та досвідом.  
 
 
8) УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ, НАРАДАХ 2014р. 
 
18 листопада - Форум «Податкова реформа: фокус - система електронного адміністрування ПДВ: 
наслідки для бізнесу та альтернативи»;  
14 жовтня – Конференція “Стандарти створюють рівні умови”, організатор УкрНДНЦ”;  
8-9 жовтня – Міжнародний екологічний форум Green Mind; 
7 серпня -нарада з метою винайдення шляхів вирішення питань, пов’язаних з прийняттям ЗУ “Про 
стандартизацію”. Ініційовано МінАПК; 
23 липня - Конференція “Стратегія розвитку системи технічного регулювання в Україні”; 
23 липня – семінар –тренінг “Екологічна сертифікація та маркування – нові вимоги для виробників і 
експортерів косметичних та миючих засобів”. 
 
 
9) РОБОТА ЩОДО ПОПУЛІЗУВАННЯ АСОЦІАЦІЇ, АГІТУВАННЯ ДО ВСТУПУ, ПОШИРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ  
Біля 50 підприємств, які не є учасниками АПКУ, приймали участь у семінарах організованих АПКУ. 
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Виконавчою дирекцією велися переговори з близько сотнею різних підприємств, проводилось 
ознайомлення підприємств з діяльністю та метою створення Асоціації. Біля 30 з них приймали 
участь у навчальних заходах, організованих АПКУ. З них: ТОВ “Аква Косметікс Груп”, ТОВ “Ароза”, 
ТОВ “Арель-ДС”, ТОВ “Ароматіка”, ТОВ “Амальгама Люкс”, ТОВ “Армоні”, ТОВ “Біосфера”, ТОВ 
“Бьюти Бутик Україна”, ТОВ “Бьюті Трейд Продакшн”, ТОВ СП “Вівас”, ТОВ “Вікі”, ТОВ “Глобал 
Космед”, ЧП “Дельта Прінт” (ТМ “Лавка мыльных сокровищ”), ТОВ “Еліксир”, ПП “Екобіз”, ПрАТ 
“Завод побутової та промислової хімії”, ТОВ “ПКП “Золотоноша”, ТОВ “Компанія Косметик Груп”, 
ТОВ “КФФ Трейд”, “Ламбре Україна”, ТОВ “МаксМарт”, ТОВ “Мірт Груп”, ТОВ “НСК” (ТМ Пуся), ТОВ 
СП “Пірана”, ТОВ “Суматра ЛТД” (ДЦ Космо), ТОВ “Супермаш”, ТОВ “Українські промислові 
ресурси”, ТОВ “Флорі Спрей”, ТОВ “Хадо-Технологія”. 
 
10) НАЛАГОДЖЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН З ОРГАНІЗАТОРАМИ МІЖНАРОДНОЇ 
ВЫСТАВКИ ПАРФУМЕРІЇ ТА КОСМЕТИКИ «INTERCHARM – УКРАЇНА»,  
 
2011 рік - В рамках партнерських відносин АПКУ отримала окремий стенд та знижки для своїх 
учасників. Проведено круглий стіл на тему «Митне регулювання. Імпорт сировини та 
комплектуючих для парфумерно-косметичного виробництва», а також проведено засідання 
науково-технічного комітету. 
Виступ Голови Правління Філатової В.В. з доповіддю на тему: “Асоціація “Парфумерія та 
Косметика України”. Першочергові задачі об’єднання і механізми їх реалізації” на конференції 
«BEAUTYTECH: Інновації у виробництві: сировина і технології», проходила в рамках Міжнародної 
виставки парфумерії та косметики InterCHARM-Україна 2011, 13-14 жовтня 2011 року. 
2012 рік  - за підтримки партнера БьютітексКо, Асоціація “Парфумерія та Косметика України”, 
провела в рамках виставки безкоштовний двогодинний навчальний семінар на тему “Введення 
Належної виробничої практики (GMP) для парфумерно-косметичної продукції в Україні”. План 
семінару включав в себе такі тематичні блоки інформації: принципи Належної виробничої практики 
(GMP), персонал, організаційно-технологічна документація та управління нею, система 
забезпечення якості, внутрішній аудит. 
Між АПКУ та компанією “Премьєр Експо” склалися партнерські відносини, в рамках яких АПКУ 
отримано окремий стенд та знижки для своїх учасників. 
2014 рік – виступ з доповіддю  на Форумі “Косметична індустрія України 2014” що проходив в 
рамках виставки InterCHARM-2014. Залучення до виступу юридичного партнеру Асоціації 
Юридичну фірму “Правовий Альянс”. 
 
11) СТВОРЕННЯ ТА НАПОВНЕННЯ САЙТУ АПКУ  
В глобальній мережі Інтернет, за адресою www.apcu.ua розташований офіційний сайт Асоціації 
“Парфумерія та Косметика України”. На протязі 2012 року сайт успішно створено, він функціонує і 
наповнюється актуальною інформацією. На сайті АПКУ можна знайти вичерпну та актуальну 
інформацію про стан парфумерно-косметичної галузі, дізнатися про новини та події у сферах 
регулювання, законодавства та науки. А також знайти відповідь на професійні питання, отримавши 
консультацію спеціаліста. В середньому за місяць нараховується більше 1000 відвідувань сайту. 
Більшість міжнародних організацій знаходять контакти АПКУ через мережу Інтернет, оскільки сайт 
Асоціації набирає все більшої актуальності і популярності. 
 
12) ПОТОЧНА РОБОТА, ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТИ УЧАСНИКІВ СПІВПРАЦЯ З МАС МЕДІА ТА 
ДРУКОВАНИМИ ВИДАВНИЦТВАМИ (Журнал “Бізнес”, журнал “Косметический рынок СЕГОДНЯ», 
телеканали 1+1, СТБ, Соціальне телебачення та інші) 
 
 


