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МЕХАНІЗМ ТА УМОВИ ВСТУПУ 
ДО АСОЦІАЦІЇ «ПАРФУМЕРІЯ ТА КОСМЕТИКА УКРАЇНИ» (АПКУ) 

 
Асоціація є вільною для вступу нових Учасників, які мають рівні права та обов’язки 
відповідно до Статуту Асоціації̈.  
 
Учасником можуть стати юридичні особи, які працюють на парфумерно-косметичному 
ринку у сфері імпорту, виробництва, дистрибуції та В2В секторі.  
Всі учасники поділяють цілі та завдання АПКУ і сплачують вступні та щорічні членські 
внески.  

 
       Для вступу до Асоціації подається:  
1. заява встановленого зразка на ім’я Голови Правління Асоціації;  
2. профайл підприємства (Анкета) 

 
 

Розмір вступних та членських внесків   
Для Учасника Асоціації на 2021 рік 

Членські внески встановлені в залежності від кількості працівників компанії учасника 
(затверджені рішенням ЗЗУ, оформленого протоколом No19 від 21.01.2021 року) 

 
Річні внески 

 
Зокрема на квартал 

I II III IV 
 

60 000 грн 
(понад 50 

працівників)  

15 000 грн 15 000 грн 15 000 грн 15 000 грн 

 
30 000 грн 

(10-50 працівників) 
7 500 грн 7 500 грн 7 500 грн 7 500 грн 

 
20 000 грн 

(до 10 працівників) 
5 000 грн 5 000 грн 5 000 грн 5 000 грн 

 
Акційна пропозиція на 2021 рік для нових учасників передбачає вступ без 
внесення «вступного внеску», розміром 5 000 грн., а також 50% знижку від розміру 
членських внесків за перші шість місяців за умови здійснення передоплати 
одним платежем. 
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Набуття статусу Учасника Асоціації відбувається на підставі рішення Правління АПКУ. 
Офіційне повідомлення про набуття статусу Учасника надсилається протягом трьох 
робочих днів разом із листом про необхідність сплати членського внесків за поточний 
період, а також копіями Статуту та інших необхідних документів.  
Факт прийому до Асоціації підтверджується Свідоцтвом про членство.  
 
Запрошуємо Вас долучитися до нашої організації задля розвитку косметичної 
галузі в Україні!  
Більше про роботу АПКУ Ви знайдете на сайті www.apcu.ua 
 
 
Голова Правління АПКУ               Вікторія Філатова 

        


