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Шановні Колеги!
Громадська спілка «Асоціація українських виробників лакофарбової
промисловості» (далі – ГС «АУВЛП»), висловлює Вам свою повагу та запрошує
Вас до вступу в члени ГС «АУВЛП».
Що це дає: Членство в ГС «АУВЛП» дає можливість стати членом
професійної організації в Україні, яка представляє інтереси виробників
лакофарбової продукції, виробників та постачальників обладнання, сировини,
матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції.
Ми віримо у силу професійної спільноти і сподіваємося, що ця спільнота
ставатиме усе більшою і більшою, що вона буде наповнена ентузіазмом і
творчими ідеями, буде надихати на розвиток нових проектів у сфері
лакофарбової галузі, а також професійного розвитку, наукових та лабораторних
досліджень та загалом розвитку національного виробника лакофарбової
продукції. Ми сподіваємося, що ГС «АУВЛП» зробить багато корисного для
розвитку лакофарбової промисловості в Україні та загалом для українського
суспільства. Але це можливо лише тоді, коли спілка буде динамічною, живою
спільнотою – яка функціонує на демократичних принципах, яка створює простір
для активності та творчих ініціатив її членів.
Саме, тому хочемо запросити усіх зацікавлених в розвитку національної
лакофарбової промисловості до участі в роботі ГС «АУВЛП» та стати її членом!
Історія: ГС «АУВЛП» працює, ось уже, протягом 10 років та за цей період
змогла об’єднати найкращих та найперспективніших виробників лакофарбової
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та хімічної промисловості України. Зокрема, на даний час до членів ГС «АУВЛП»
входить 27 суб’єктів господарювання, які є виробниками високоякісної та
високотехнологічної продукції та впливовими учасниками не лише ринку
України, а й ринків іноземних країн.
Усе більше суб’єктів господарювання прагнуть стати членами ГС «АУВЛП»
українських виробників лакофарбової продукції, оскільки членство дає безліч
переваг, враховуючи мету створення та завдання ГС «АУВЛП».
Мета: Так, основною метою ГС «АУВЛП» є представлення, захист і
відстоювання економічних, соціальних та інших законних інтересів членів ГС
«АУВЛП», зокрема у взаємодії з органами державної влади, місцевого
самоврядування, а також засобами масової інформації.
Реалізація: ГС «АУВЛП» реалізовує свої завдання шляхом співробітництва
з органами влади з питань нормативно-правового регулювання загальних засад
функціонування ринку лакофарбової продукції в Україні, розроблення,
обговорення, внесення пропозицій щодо реалізації програм і послуг, щодо
управління виробництвом та обігом продукції в лакофарбовій та хімічній
галузях.
Зокрема, на даному етапі ГС «АУВЛП» приймає безпосередню активну
участь у законотворчому процесі гармонізації регламентів, стандартів та інших
регуляторних документів України в сфері виробництва лакофарбової та хімічної
продукції з відповідними регуляторними документами Європейського Союзу в
рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Технічне регулювання: В процесі цієї роботи з числа провідних технологів
виробників лакофарбової продукції та виробників хімічної сировини створено
Технічний комітет (ТК 168 Лаки та фарби), які безпосередньо розробляють
сучасні стандарти та нові положення регламентів щодо вимог виробництва
хімічної та лакофарбової продукції. Завдяки участі у роботі ТК та ГС «АУВЛП»,
суб’єкти господарювання мають можливість впливати на цей процес та
створювати нормативні документи, що враховують реалії сучасного
лакофарбового та хімічного виробництва, його проблеми та перспективи
розвитку. В рамках роботи з гармонізації регламентів ГС «АУВЛП» тісно
співпрацює з німецькими колегами в результаті чого утворилися сталі зв’язки з
виробниками та постачальниками лакофарбової галузі Німеччини.
Співпраця: Разом з тим, ГС «АУВЛП» активно співпрацює з Радою
підприємців при Кабінеті Міністрів України у сфері подолання проблем
розвитку галузі лакофарбової та хімічної промисловості та сприяння вирішенню
комплексних питань, що виникають у процесі взаємодії влади та бізнесу.
Переваги: Таким чином, набувши членства у ГС «АУВЛП» ви також
зможете скористатися численними перевагами, що забезпечують стабільний
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економічний розвиток виробництва та ефективну співпрацю між виробниками
лакофарбової та хімічної продукції. Зокрема, у Вашого підприємства з’являться
додаткові можливості щодо:
розширення ділових контактів та встановлення постійного зв’язку з
суб’єктами господарської діяльності як України, так і іноземних країн;
швидкого та надійного пошуку економічних партнерів;
отримання оперативної ні формації про тенденції розвитку та зміни
у лакофарбовій галузі;
участі у розробці нормативних та технічних регламентів
виробництва лакофарбової галузі;
отримання кваліфікованої допомоги у технологічних та правових
питаннях, а також у питаннях взаємодії бізнесу та влади.
Співпраця з нами - це можливість бути активним учасником на
лакофарбовому та хімічному ринках України та можливість здійснювати
безпосереднє управління та контроль за процесами, що обумовлюють розвиток
лакофарбової та хімічної галузі України.
Інформація : Детальну інформацію, щодо вступу до ГС «АУВЛП» ,
можна знайти на сайті http://auvlp.org.ua, або дізнатися у заступника
виконавчого директора Андреєва Олександра Леонідовича (тел. 050 383 59 90,
096 179 35 04).
Раді будемо Вас бачити у нашій Спілці!

З повагою,
Президент ГС «АУВЛП»
Технічний директор
ТОВ « Адвент Інвест»
Члени правління ГС «АУВЛП»

О.І. Остапенко

:

Директор ТОВ ВП « Полісан»

В. О. Дедюшев

Директор ТОВ НВФ « Ірком-ЕКТ »

В. В. Конишев

ФОП Олейников О.В.

О. В. Олейников

Директор ТОВ ВП « ЗІП »

В. В. Титаренко

Директор ТОВ « Файдаль Україна»

С. М. Хоменко

Директор ТОВ « Лаковер»

В. В. Ковальчук
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