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ВТІЛЮЙТЕ МРІЇ У РЕАЛЬНІСТЬ РАЗОМ
З GROZ-BECKERT, ЧАС ЛЕТИТЬ НЕПОМІТНО!
Відповідати основним вимогам швейної промисловості, звучить легко, але на
практиці це набагато складніше. Для того, щоб впоратися з цим завданням, компанія
Groz-Beckert пропонує зробити правильний вибір голки, яка підійде для Вашого
конкретного випадку і, в свою чергу, буде забезпечувати безперебійність роботи і
якість результату. Groz-Beckert постійно вдосконалює прецизійні інструменти,
докладає всіх зусиль для розвитку інноваційних рішень, в тому числі і по
відношенню до матеріалів, які практично не піддаються шиттю. Застосування даної
технології – це шлях до успіху!
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2. Статейний матеріал.
Додаткову інформацію та деталі запитуйте
у менеджерів.
Шановнi панове! Матерали не рецензуються
та не повертаються.
Рекламодавець зобов’язаний вказати номер
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• лінкована або занурена растрова графіка –
додатковими файлами;
• в растрових кольорових зображеннях має
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«ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТУ»

25 РОКІВ!

І ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК…

Олександр Соколовський

Текстиль-Контакт – найбільший оператор оптово-роздрібної торгівлі текстильною продукцією на ринку України.
Компанія заснована Олександром Соколовським у 1995 році.
Олександр Соколовський – бізнесмен, меценат та
громадський діяч. Він очолює Всеукраїнське
об’єднання роботодавців легкої промисловості та
входить до Президії Ради Федерації роботодавців
України. Співзасновник Ukrainian Fashion Week та
арт-проекту Kiev Fashion Park.
Олександр розпочав свій трудовий шлях із роботи інженера. Отримавши диплом нинішнього ПДТУ в Маріуполі
у 1989 р., О. Соколовський три роки пропрацював у
Києві на підприємстві «Південтеплоенергомонтаж».
З моменту, коли у колишній радянській Україні дозволили приватний бізнес, Олександр – став підприємцем.
Першим його бізнесом стало виробництво та продаж
жіночого одягу.
1 квітня 1995 року О. Соколовський виступив засновником свого першого підприємства – імпортера тканин з
колишніх радянських республік, зокрема, Узбекістану.
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З того часу підприємство функціонує під назвою «Текстиль-Контакт», яке теперь входить до однойменної
групи компаній.
З 2001 р. «Текстиль-Контакт» розпочав співпрацю з виробниками з Європи, Кореї та Китаю. Розширився асортимент текстилю, додалися тканини для одягу, штучне
хутро, меблевий та домашній текстиль.
«Текстиль Контакт» став першою компанією, яка виробляє поставки закордонних тканин для українських
пошивочних цехів і ательє. Практично відразу клієнтами компанії стали імениті будинки моди і великі комбінати, серед яких Воронін, VD One, Arber Groupe.
З 2002 року компанія наважилася на власне виробництво текстилю в Україні.
Компанія придбала донецький бавовняний комбінат.
Протягом наступного десятиліття у його розвиток було
інвестовано 12 мільйонів доларів.
Комбінат до 2014 р. перетворився на гіганта вітчизняної легкої промисловості «ТК-Донбас», що виробляв
близько ⅔ річного обсягу виробництва бавовняних
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тканин в Україні. У 2014 р. підприємство опинилося на
тимчасово окупованій території та припинило свою виробничу діяльність.
У 2003 році була заснована сучасна швейна фабрика
«ТК-Стиль» у Чернігові.
На сьогодні, на підприємстві працює 150 співробітників.
Протягом усього року – забезпечене стабільне завантаження, оновлюється обладнання, надаються гідні умови праці та конкурентна заробітна плата.
Спеціалізацією підприємства є виробництво верхнього
одягу: жіночого та чоловічого.
Вироби виготовляються як для внутрішнього ринку, так
і за схемою давальницької сировини для вітчизняних і
зарубіжних замовників.
Планова потужність підприємства – понад 8000 виробів
на місяць, з дотриманням необхідної якості і термінів
виробництва.
Серед постійних партнерів підприємства такі торгові
марки, як Lener Cardier, Sandro, Claudia Strater, Balibaris,
De Fursac, Tory Burch.
Міжнародний експерт Geoffrey Willis – CEO компанії
«Trigon Select» оцінив швейну фабрику «ТК-Стиль» на
рівні ААА.
У 2019 році фабрика заснувала навчальний центр
«Школа швейної майстерності» у партнерстві з Чернігівською ТТП. Протягом 8-ми тижнів учениці та учні
опановують швейну майстерність, а після випуску долучаються до команди «ТК-Стиль».
У 2010 році компанія «Текстиль-Контакт» відкриває
перший оптово-роздрібної склад-магазин «Каштан», а
сьогодні це гіпермаркет «Тканини».
Мережа налічує 4 гіпермаркети у Києві.
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Гіпермаркети «Тканини» є оптово-роздрібними магазинами з продажу тканин, готових виробів і фурнітури. За
рахунок зручного графіка і широкого асортименту, роздрібні гіпермаркети займають першість серед аналогів
в питанні закупівлі якісних тканин в Україні. При кожному магазині присутній склад з величезною кількістю
тканин, що робить можливим здійснювати оптові закупівлі в день замовлення. Досвідчені співробітники магазину допоможуть кожному клієнтові визначитися з вибором.
Ефективні управлінські та маркетингові напрацювання
дозволили «Текстиль-Контакту» вибудувати власну мережу філій і торгових представництв на території всієї
країни. Магазини та філії знаходяться практично в кожному обласному центрі і великих містах.
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Після запуску найбільшої в Європі мережі гіпермаркетів
тканин, «Текстиль-Контакт» зробив наступний крок –
вийшов в онлайн-рітейл і запустив інтернет-магазин tk.ua.
В інтернет-магазині представлена вся продукція, яку
виробляє і продає «Текстиль-Контакт», а це понад 30
тисяч найменувань з України та 27 країн світу.
За перший рік роботи tk.ua став найбільшим інтернетмагазином тканин у Східній Європі.
У 2018 році інтернет-магазин tk.ua переміг у престижному конкурсі Ukrainian E-Commerce Awards, завоювавши перше місце в номінації «Вибір Споживачів».
Сьогодні Текстиль-Контакт у професійному середовищі
сприймається як компанія, здатна вирішити профільні
завдання будь-якого рівня: від постачання кілометрів
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спеціалізованої тканини для потреб Української залізниці до безперебійного забезпечення всіх великих
швацьких фабрик країни високоякісною сировиною в
декількох товарних категоріях.
Сьогодні Текстиль-Контакт – це:
• Департамент спеціальних, бавовняних і змішаних
тканин
• Департамент тканин для одягу
• Департамент тканин для декору
• Швейна фабрика «ТК-Стиль»
• Швейна фабрика «ТК-Коростень»
• Швейна фабрика «ТК-Лубни»
Працювати та розвиватися допомагає високий рівень
професіоналізму, цілеспрямованість команди та впровадження у виробництво сучасних технологій!
Одночасно, саме це і дозволило вибудовувати прозорі довгострокові відносини з постачальниками і замовниками.
Багато клієнтів і партнерів працюють з «Текстиль-Контакт» вже більше 20 років!
Постійними клієнтами компанії є:
• великі виробничі підприємства (державні і приватні);
• міністерства, відомства;
• корпоративні клієнти;
• виробники домашнього текстилю;
• дизайнери;
• рекламні агентства;
• ательє, салони гардин і декору;
• виробники одягу, спецодягу і меблів;
• шоу-бізнес, театри, кіностудії;
• роздрібні мережі, фабрики;
• торгові марки;
• приватні покупці.
Завдяки постійному розвитку та імпорту зарубіжних позицій вдається регулярно розширювати асортимент.
На сьогоднішній день асортиментний ряд налічує понад
30 тис. найменувань з 27 країн світу. Це максимально
можливий спектр тканин різного призначення.
Кожна партія тканини, перш ніж потрапити на прилавки оптово-роздрібних магазинів, проходить кілька етапів перевірок на відповідність якості.

Сертифіковані тканини безпечні для здоров’я людини,
добре піддаються обробці і не схильні до деформації в
процесі використання.
Обсягів тканини на складах компанії «Текстиль-Контакт» досить, щоб обернути земну кулю екватором.
Команда Текстиль-Контакту багато уваги та часу приділяє корпоративній культурі.
Кожного 1 квітня команда святкує День народження
компанії.
Останні три роки поспіль було проведено конкурси на
«Найвеселіший текстильний капелюх», «Найвеселішу
текстильну сумку», «Найвеселішу текстильну жилетку». Трійка фіналістів – це подорож до Єгипта, спортивний велосипед та самокат.
Додатково, після кожного конкурсу команда ТК створює альбом, у яку потрапляють усі учасники конкурсу.
У 2017 році компанія об’єднала текстиль та шиття у залізне Швейне дерево. А разом була заснована нова
традиція, яка здійнює бізнес бажання: треба сісти за
швейну машинку, загадати бажання та тричі прокрутит
ручку машинку.
Того ж року «Текстиль-Контакт» випустив книгу «Текстильні Посмішки», у якій понад 100 авторів, які одночасно є командою компанії.
Кожен бажаючий написав веселу та цікаву історію з
місця роботи. У книзі є автори, які працюють більше 20
років та одночасно ті, які тільки розпочали свій
кар’єрний шлях.
У 2019 році «Текстиль-Контакт» відкрив двері власного
музею.
У якому зібрано усі важливі архівні згадки, капелюхи,
сумки, жилетки з конкурсів, колекція календарів за 20
років та архівні фото-матеріали.
«Текстиль-Контакт» – це величезна родина, яка входить у однойменну групу компаній. Найбільша наша
цінність – це люди. Які працюють протягом 20-ти, 10-ти,
5-ти та одного року.
1 квітня 2020 року «Текстиль-Контакту» 25 років! І це
тільки початок…
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ПАЛЬТО
ВІД БРЕНДУ
VAM:
ВАШ
ГАРАНТОВАНИЙ
МОДНИЙ УСПІХ

Пальто – це класика моди, яка підкорила серця
багатьох леді. Цей різновид верхнього одягу
вже давно набув статусу елегантної актуальної речі на всі часи. Красиве якісне пальто – вибір кожної жінки, яка стежить за модою, шукає яскраві ідеї самовираження за допомогою
створення стильних луків.
Пальто від Торгової марки VAM обов’язково стане родзинкою гардероба будь-якої представниці прекрасної статі. Різноманітність моделей, які виготовляє
бренд, дає широкі можливості для створення абсолютно різних образів, допомагаючи візуально підкреслити кращі сторони фігури.
Творча команда ТМ VAM уважно відстежує найактуальніші тренди сезону, оновлюючи асортимент два рази на
рік. Презентації нових колекцій з незмінним успіхом
проходять на Kyiv Fashion. У пошуках нових якісних матеріалів фахівці бренду постійно відвідують масштабні
світові виставки Мілана, Парижа і Китаю. Внаслідок,
продукція Торгової марки VAM – це гармонійне поєднання якості, комфорту та оригінальних елегантних силуетів, що здатне задовольнити смак прихильниць найрізноманітніших стилістичних напрямків.
Верхній одяг від ТМ VAM – це завжди ексклюзивність,
стиль і креативні дизайнерські рішення. Нові колекції
бренду представлені силуетами, що дозволяють формувати оригінальні повсякденні та вечірні комплекти,
підкреслюючи жіночність, як основу створення ідеального образу. Серед моделей: пальто «оверсайз»,
яке не втрачає своєї актуальністі і забезпечує максимальну зручність та комфорт; «антіоверсайз», яке
тільки починає актуалізуватися і дає можливість підкреслити фігуру; коротке пальто-полуспорт для активних пані; завжди актуальна максі-довжина в класичному пальто; тепле і затишне пальто-ковдра.
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Нові колекції ТМ VAM завжди відрізняються різноманіттям кольорів і фактур тканин. Модна клітина, твідялинка, декоративне оздоблення з натурального хутра, принти – все це дає можливість жінкам виявити
себе і підкреслити свою індивідуальність. У широкому
асортименті моделей обов’язково знайдуться модні
сучасні рішення як для молодих дівчат, так і для жінок старшого віку.
Окрім верхнього одягу для жінок, ТМ VAM пропонує
лінію вовняного трикотажу в стилі «кежуал»: сукні,
туніки і спортивні костюми для створення стильного
повсякденного і вечірнього образу сучасної леді.
Бренд VAM наголошує, що краса і чарівність не залежать від віку і комплекції фігури, і створює речі, здатні стати акцентом на вашій привабливості.
ТМ VAM запрошує до співпраці оптових партнерів,
пропонуючи свою продукцію з доставкою по Україні,
в країни Європи: Латвію, Литву, Естонію, Польщу, Туреччину та інші, а також в країни СНД. З брендом
VAM вам гарантований модний успіх!

www.vam.kharkov.ua
www.vam-palto.com
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ДОПОМОГА МАЛОМУ
ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСУ!
Українська легка промисловість
має колосальний потенціал, залишаючись однією з небагатьох галузей економіки зі швидким обігом
капіталу. Крім того, в її активах є
досвід виробництва високоякісної
продукції і висококваліфіковані кадри. Але на роботу підприємств галузі сильно впливає цілий комплекс негативних чинників. Один з
найактуальніших – застаріле енергозатратне обладнання.
Як показує практика, завдяки модернізації, підприємства легкої
промисловості швидко збільшують
обсяги виробництва вдвічі, а то й
втричі. Звісно, можна заперечити,
що на це потрібні додаткові кошти,
яких одвічно не вистачає. Не варто
завчасно опускати руки, адже зараз підстави для оптимізму є — і
досить вагомі!
Деякі банки вже почали робити
кроки щодо зниження кредитних
ставок. За інформацією Мінфіну,
одне з найсуттєвіших запроваджень в цьому напрямку зробив у
2020 році «Альфа-Банк Україна».
Слідом за зниженням облікової
ставки НБУ, він оновив умови кредитування бізнесу. Це дозволило
банку вивести на ринок кредитний
продукт з змінюваною ставкою,
прив’язаною до ставки НБУ.

Зверніть увагу

Наразі кредитуванням бізнесу займаються кілька українських банків. Як свідчить моніторинг пропозицій на ринку, у різних фінансових установах кредитна ставка для
малого та середнього бізнесу варіюється від 15% до 23%, термін
кредитування – максимум до трьох
років. При цьому для одних банків
застава є обов’язковою умовою,
для інших — ні, як і сплата щомісячної комісії.
«Альфа-Банк Україна» пропонує
позичальникам з річною виручкою
від 50 до 300 млн грн кредити зі
змінюваною ставкою, яка розраховується за формулою: облікова
ставка Нацбанку + 4%. Наразі
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ставка кредитування у банку становить 14%. І за умови зниження облікової ставки центрального банку
України, про що свідчать тенденції,
ставка кредитування за договором
також знижуватиметься.

По максимуму – і без застави

Розмір кредиту має значення, але довіра у стосунках між партнерами – не
менш важлива. Так, «Альфа-Банк
Україна» готовий кредитувати на
суттєву суму – до 7,5 млн грн, до
того ж, це єдина фінансова установа, яка надає кредит на таку велику
суму без застави. При сумі кредиту
понад 7,5 млн грн забезпеченням по
кредиту може виступати будь-яке
майно самого позичальника або
майно третіх осіб (заставодавця):
нерухомість, транспортні засоби чи
обладнання. У той же час, більшість
банків намагається підстрахуватися.
Наприклад, у деяких банках максимальна сума кредиту безпосередньо
залежить від масштабу бізнесу позичальника,
середньомісячного
прибутку клієнта.
Фінансування надається терміном
до 3 років. Загалом у портфелі
«Альфа-Банку Україна» для представників малого та середнього
бізнесу є різні види кредитних продуктів. Зокрема, поновлювані кредитні лінії — у формі траншів для
фінансування декількох операційних циклів бізнесу і разові кредити. Крім того, банк розглядає індивідуальний графік для кожного
клієнта, виходячи із специфіки
його господарської діяльності і регулярності/сезонності надходжень
на рахунки.
І швидко дає рішення щодо видачі
кредиту. Юридичним особам та
ФОП, що займаються легкою промисловістю, з різним розміром річної виручки, банк відповідає протягом 5-ти робочих днів.

Світовий досвід

Багато країн світу долали серйозні
економічні негаразди завдяки пришвидшеному розвитку саме легкої
промисловості. Яскравим прикладом

в цьому може служити Туреччина.
Ще 30 років тому вона була сировинним придатком легпрому Європи.
Відтоді країна стала одним зі світових лідерів за темпами економічного розвитку та флагманом з постачання модного одягу, взуття і
текстилю. Крім того, Туреччина
практично зупинила відтік своєї
робочої сили в ЄС, який набув у
90-х роках катастрофічних масштабів. Все це стало можливим з однієї простої причини: в країні не
бояться активного застосування
пільгового кредитування.
До речі, те саме можна сказати і
про Китай. За останні 5 років китайські виробники на порядок
збільшили обсяги виробництва й
втричі – обсяги експорту. Тим часом в Україні, за даними Асоціації
«Укрлегпром», спад виробництва
у текстильній та модній індустрії за
9 місяців 2019 р. вже досяг 10,3%,
а експорту – 2,7% проти відповідного періоду 2018 р.
Панацеєю в такій ситуації можуть
стати кредити на вигідних умовах
для підприємств легкої промисловості задля впровадження цифрових технологій, швидкого інноваційного оновлення й модернізації
виробничих потужностей, підвищення продуктивності задля збалансованого розвитку. Можливість
надання кредитів для бізнесу легкої
промисловості дає поштовх для розвитку підприємств і підвищення їх
конкурентоспроможності. Такі позитивні приклади є і у вітчизняного
Легпрому. Своїм досвідом з нами поділилися успішні компанії, що поставляють на ринок України обладнання.
Вже понад 20 років компанія-експерт легкої промисловості Softorg
пропонує ринку швейне і розкрійне обладнання, в’язальні і вишивальні машини, лінії волого-теплової обробки, обладнання для виробництва матраців, а також комплектуючі, запчастини і пристосування малої механізації. Завдяки
такому обладнанню українські ви-
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робники можуть ставити амбітні
цілі, щодо виходу своєї продукції
на міжнародний ринок.
Представники виробництв легкої
промисловості мають можливість
купувати професійне швейне обладнання у кредит. За останні півроку в компанії Softorg збільшилась
кількість клієнтів, які купують обладнання у кредит для початку або
розвитку власної справи. Банк надає кредит, а експерти Softorg доставляють обладнання, налагоджують та запускають. Представникам
легкої промисловості залишається
лише займатися виробництвом або
ремонтом одягу чи взуття.
Ще один позитивний приклад –
компанія Вінд-Трейдінг, що є авто-

ризованим дистриб’ютором торгівельної марки BROTHER (Бразер)
та власником торгівельної марки
VELLES (Веллес). Це відомі бренди
серед користувачів промислової
швейної, вишивальної, стьобальної
та в’язальної техніки. Останні десять років компанія зосередилась
на підвищенні якості та технологічності обладнання, а також енергоефективності. Завдяки банківським
кредитам за цей час було переобладнано десятки виробництв на
повністю енергоефективне обладнання. Це дозволило суттєво зменшити фінансове навантаження за
споживання електроенергії та вивільнити кошти на розвиток та переоснащення. Завдяки цьому за
останні два роки компанія зробила

стрімкий ривок, реагуючи на потреби сучасного ринку виробників
легкої промисловості.
Отже, підприємцям, які хочуть повторити успіх цих компаній, потрібно ретельно вибирати вигідні
умови кредиту для бізнесу. Сьогодні, з огляду на те, що НБУ взяв
курс на зниження облікової ставки,
це кредити з прив’язкою до цього
ключового показника. Чим далі
НБУ буде знижувати облікову ставку, тим вигіднішими будуть ці кредити для позичальників.
АТ «Альфа-Банк». В Державному реєстрі банків № 158. Ліцензія НБУ №61
від 05.10.2011 р. Усі види банківських
послуг.
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ТОВ «Торговий дім Оршанській льонокомбінат-Одеса»
є офіційним дилером в Україні ВАТ «КАМВОЛЬ», м. Мінськ

працюємо з 2000 року

тел.: +38 0675567937, viber: +38 0934457307, +38 0631079126

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ

Офіціальний представник в Україні:
ТОВ «ТД Оршанський льонокомбінат-Одеса»
Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 22
+38 067 7811893, +38 067 5567937, viber: +38 093 2160938
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ПРОМИСЛОВЕ СТЬОБАННЯ:
МОЖЛИВОСТІ ВІД КОМПАНІЇ К.TEX

Розширення сфери використання
стьобаних полотен для різних категорій товарів привернуло увагу
багатьох виробників одягу, як із
сегменту масc-маркету, так і тих,
хто спеціалізується на подіумній
моді. Така ситуація не лише закріпила тренд на стьобаний одяг, а й
стимулювала збільшення кількості
запитів щодо пошуку компаній, які
б могли забезпечити якісне стьобання різного формату – від універсальних візерунків з послідовною системою повторювання та
значним обсягом виробництва до
унікальних речей, що орієнтовані
на індивідуальну стилістичну концепцію дизайнера.
Далі детальніше розглянемо переваги промислового стьобання компанії К.tex:

Альтернативність

Промислове стьобання дозволяє
зекономити час на виконання замовлення та на пошук кваліфікованих фахівців. Крім цього — це надійний спосіб зробити великі замовлення в одному місці не витрачаючи свої ресурси на контроль та
пошук декількох підрядників.

Уніфікація виробів
Машини навчені повторенню алгоритмів, тому здатні чітко відтворювати запрограмований формат візерунка, як для малих, так і для
великих замовлень. Промислове
стьобання дозволяє усунути фактор непередбачуваності, який присутній у роботі з людьми.

Створення нових візерунків

Промислове стьобання дозволяє
використовувати палітру класичних візерунків, такі як ромби,
смужки, квадрати, а також дає
можливість створювати нові, що
можуть бути використані як унікальний авторських принт або як
стилістична особливість одягу.

Оптимізація витрат
на перевезеннях

Можливість отримати послугу
стьобання та придбати утеплювачі
в одному місці дозволить зекономити час та заощадити на транспортних витратах.
Як бачимо, промислове стьобання
від компанії К.tex – це ефективний
ресурс, який пристосований до сучасних потреб ринку та різних ці-

лей виробників: від бажання отримати універсальну лінійку курток
чи пуховиків для щоденного вжитку, до потреби створення унікального авторського почерку для подіумної колекції. Також слід згадати про можливість вибору утеплювача під конкретний задум. Адже
це дозволяє не лише оптимізувати
витрати на перевезення про які
згадувалося вище, а й відкриває
нові перспективи. Наприклад,
можливість скомбінувати пакет
для стьобання з двома шарами
утеплювача чи обрати один шар,
але більшої щільності, якщо йдеться про зимові моделі. Оцінити вигляд стьобаного візерунка з різними утеплювачами і обрати той варіант, який краще підходить.
Завжди готові надати додаткову
консультацію та чекаємо на Ваші
запитання та пропозиції.
Якщо у Вас залишились питання
звертайтесь по телефону або пишіть на почту.

+38 044 363 0046
+38 067 506 1430
sales@ktex.com.ua
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ТРЕНДИ ЦЬОГО СЕЗОНУ

ТОП ТКАНИН 2020 ВIД КОМПАНIЇ ARTELTEX
Фабричні тканини від виробників Туреччини, Китаю, Польщі, Італії, Австрії, які
ми пропонуємо нашим покупцям – це ексклюзивний асортимент та найнижчі ціни.
Наші клієнти завжди можуть розраховувати на якість обслуговування, гнучкий
підхід до кожного замовника.
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БРЕНД
FAMILIYA:
ВИШИВКА
ІЗ ШАРМОМ
Одяг з вишивкою – це чудовий
спосіб висловити емоції, проявити
індивідуальність, показати себе неповторною і яскравою особистістю.
Саме такі відчуття дарує своїм власникам продукція від бренду Familiya.
Адже його вироби прикрашені авторською вишивкою, що надає їм
вишуканості та ексклюзивності.
Засновниця та дизайнерка бренду –
Світлана Сасин, вміє дівувати створенням неперевершених образів,
використовуючи етнічні мотиви на
сучасний лад. Завдяки її тонкому
художньому смаку і творчої фантазії, з'являються справжні витвори
мистецтва. Наприклад, одяг для
співочих колективів, в якому дизайнерка гармонійно підкреслює стилістику та музичний напрямок хору.
Розквітає весна, отже зовсім скоро
сезон весіль і випускних балів. Це
події, коли хочеться виглядати не
просто гарно, а вражаюче. Для
незабутніх свят бренд Familiya
створив моделі, в яких кожна випускниця або наречена відчує себе
найпрекраснішою і чарівною!
Випускні сукні від Familiya – справжня знахідка для юних модниць,
що мріють підкорювати своїм виглядом. Колекція представлена в
найактуальніших кольорових рішеннях та фасонах. А вишивка, що
прикрашає сукні, здатна перетворити образ вчорашньої школярки
на справжню королеву балу.
Для випускної колекції було розроблено три моделі, що є дуже по-

пулярними та затребуваними у
2020 році. А саме: фасон «рибка»,
що знаходиться зараз на піку актуальності; вишукана модель бретельках для струнких дівчат; трендовий фасон з короткою пишною
спідницею. Ексклюзивності сукням
від Familiya надає вишитий декор:
квітковий орнамент, слов'янські мотиви та восточні візерунки. Саме
таке вбрання, що підкреслює природну красу та юність, не залишить
байдужою жодну випускницю.
Весілля – хвилююча і найважливіша
подія в житті жінки. Цей день повинен запам'ятатися тільки щасливими позитивним емоціями. Сукні для

сучасних наречених від бренду
Familiya – це вишукана легкість,
поєднана з комфортом. Світлана
Сасин віддала перевагу фасонам
без складного крою, шлейфів та
важких пишних спідниць. Відмовившись від традиційної, але незручної і непрактичної сукні, дизайнерка створює більш лаконічні
та елегантні моделі. Особливого
шарму їм надає витончена невагома вишивка білим по білому. Гармонія традицій і актуальних трендів –
ось відмінна риса весільних образів
від Familiya.
Крім того, бренд Familiya надає послуги підприємствам з дизайну та
якісного вишивання будь-яких зображень, логотипів, нашивок. Послуга здійснюється майже на всіх
видах одягу та будь-яких виробах
з текстилю: футболки, кепки, халати, пледи, спецодяг, корпоративний, дитячий або спортивний
одяг тощо.
Розшиті візерунками речі завжди
привертають увагу. Бренд Familiya
запрошує до співпрац оптових
партнерів, пропонуючи їм якісну
продукцію, що викликає яскраві
емоції. Та наголошує: «Вишивка
від Familiya не залишить байдужими вас і ваших клієнтів».
Контактна інформація для зв’язку:

099 050 03 04
ETNO.FAMILIYA
etno.familiya
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«ПРИНТ МАЙСТЕР» РЕКОМЕНДУЄ:
ПОРАДИ ЩОДО ЦИФРОВОГО ДРУКУ
ВІД ФАХІВЦІВ
Прямий цифровий друк ̶ вигідний і ефективний метод нанесення зображень на тканину. Вироби виходять акуратними і довговічними, зручними у використанні і догляді. За допомогою цієї технології можна
створювати по-справжньому неповторні речі для рекламних або комерційних цілей: принти для одягу,
хусток, шарфів, постільної білизни, столового текстилю, картини на шовку та багато, багато іншого.
Прямий друк на тканині ̶ багатоступенева сучасна
технологія, яка викликає масу питань у вітчизняних
виробників, адже інформації про неї дуже обмаль.
Щоб ширше розкрити цю тему для наших читачів, ми
продовжуємо розмову з фахівцями компанії «Принт
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Майстер». Цього разу з'ясуємо, чи можна друкувати
по темним або кольоровим тканинам. А також дізнаємося технологію роботи з такими матеріалами.
Інтерес до друку на кольорових, в тому числі, темних
тканинах зростає разом з попитом на таку продукцію.
Тому обходиться тільки білими тканинами постійно
неможливо. Як ми вже говорили раніше, в Україні
більше поширені застарілі технології, які використовують трафаретний друк або шовкографію. Вони
більш витратні і клопітні на відміну від цифрового
друку. І дійсно, на сьогоднішній день є обладнання,
що дозволяє виробляти такий друк простіше і швидше. Ще одна перевага ̶ собівартість друку вироба не
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залежить від тиражу, вона буде приблизно однаковою, як для одного, так і для 1 000 екземплярів.

Як правильно наносити білу фарбу на чорні/
кольорові матеріали?

З чого почати, якщо ви хочете друкувати принти на кольорових або чорних тканинах?

Для того, щоб правильно лягла біла фарба і щоб посилити її ефект при передачі кольору, тканину потрібно заздалегідь обробити відповідним хімічним
реагентом. Це спеціальний технолгічний процес,
який може виконуватися вручну тільки при невеликих обсягах виробництва. При промислових масштабах слід застосовувати спеціальне обладнання, яке
буде виробляти дану процедуру автоматично. Машина буде виконувати це завдання більш делікатно, рівномірно і раціонально використовувати хімікати,
зменшуючи при цьому процес собівартості.

Потрібно вибрати принтер, на якому ви можете виробляти даний друк. Таке обладнання представлено
зараз в широкому асортименті ̶ є європейські бренди, а є і більш імениті американські і японські, а також дуже великий вибір китайських виробників. Всі
вони дають можливість дуже швидко налагодити виробництво цифрового друку по текстилю. Звичайно,
є певні нюанси, які потрібно враховувати при виборі
устаткування і самого друку. Консультації з фахівцями в даній області допоможуть підібрати варіант на
будь-який смак, бюджет і тиражі.
Чи відрізняється технологія друку по білим
тканинам і кольоровим/чорним?
Звичайно, відрізняється кардинально. Будь-який
друк на світлих поверхнях значно простіше за тій, що
накладається на кольорову. Для останнього варіанту
спочатку потрібно заґрунтувати фрагмент тканини,
де буде відбуватися друк. В іншому випадку, колір
основи і малюнка зіллються і дадуть непередбачуваний відтінок. Потрібно врахувати і той факт, що для
того, щоб добре заґрунтувати матеріал, не завжди
достатньо одного проходу ̶ все залежить від властивостей тканини.

Чи є особливості при підготовці тканини до
друку складних малюнків?
Якщо малюнок має форму квадрата, кола або іншої
геометричної фігури, заґрунтувати тканину не складно. Якщо ж принт передбачає градієнти, переходи та
інші спецефекти, які додадуть вишуканості та оригінальності вашому продукту, можливість грунтовки
теж є. Але тут має бути більш професійне обладнання та програмне забезпечення. Базові моделі принтерів ними не комплектується, тому складне зображення неможливо надрукувати на якихось вкрай простих
дешевих зразках. У той же час, обладнання для більш
простих малюнків не дуже дороге ̶ від 5 000 до 10
000 $, воно мобільне, компактне і дозволяє виконувати ряд нескладних завдань.

Компанія «Принт Майстер» надає своїм клієнтам
комплексні послуги з побудови бізнес-процесу із застосуванням цифрового прямого друку на текстилі.
Якщо вас зацікавила ця тема, надсилайте свої питання, і в наступних публікаціях фахівці компанії дадуть
на них детальні відповіді. Хто володіє інформацією,
володіє світом, в тому числі, ринком цифрового друку
по текстилю.
«Принт Майстер»
+38 096 786 23 84, +38 066 705 81 55
+38 044 274 22 99

www.e-machine.com.ua
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Вишуканість родом з Італії
Ми поєднуємо найкраще!
Плоттери ALGOTEX – це синонімом передових
технологій, оригінального дизайну та легкого,
інтуїтивно-зрозумілого використання уже
більше 30 років.
Спектр інноваційних та доступних продуктів
компанії ALGOTEX розроблений з урахуванням
задоволеності замовника. Завдяки своїй неперевершеній якості та найсучаснішим функціям,
бренд ALGOTEX представляє найкращі плоттери
на ринку.

В центрі трикутника між Міланом, Венецією та Флоренцією,
де знаходяться найпопулярніші модні бренди Італії, більше
двох десятиліть тому народився CREA Solutions – CAD
програмне забезпечення, яке відповідає суворим вимогам італійських майстрів-дизайнерів та виробників лекал.
Команда CREA разом із Texco Ukraine – це поєднання
найкращих професіоналів! Ми вкладаємо в нашу повсякденну роботу енергію та ноу-хау для досягнення спільної мети:
прагнення до досконалості!

ALGOTEX є лідером у галузі цифрових друкованих систем у виробництві одягу та сфері
звязку. Це група промислових технологій з
вісьмома компаніями у чотирьох країнах;
виробництво в Європі, США та Китаї, торгівельні та технічні центри в семи країнах; та
центри продажу в 89 країнах. ALGOTEX – це
місцева компанія, яка працює на світовому
ринку. Вона розташована в Емілія-Романья,
регіон Італії, відомий своїм точним машинобудуванням та технікою, включаючи виробництво спортивних автомобілів та промислової автоматизації. ALGOTEX поєднує в собі
місцеву традицію передових технологій з
унікальним
знанням
світової
швейної
промисловості.
У фірмі ALGOTEX працює команда кваліфікованих інженерів та дизайнерів, які співпрацюють над створенням плоттерів які поєднують в
собі красу та практичність. Задоволеність
клієнтів – головна мета ALGOTEX. Маючи
технічну команду в Україні – Texco Ukraine –
ми пропонуємо технічне обслуговування,
інформаційні семінари для клієнтів, цілодобово надаємо швидкий та ефективний сервіс
після продажу, будь-де в Україні і в будь-який
час. Офіційне представництво ALGOTEX –
Texco Ukraine є більш, ніж просто продавець
обладнання; Texco - це партнер, який сприяє
росту компанії та безперервному вдосконаленню продукції та послуг. Це означає, що
наші клієнти не просто купують продукт, вони
отримують постійну, надійну та світову систему підтримки.

Приходьте та переконайтеся.
Ми чекаємо на вас!

НАШІ РІШЕННЯ

Ми пропонуємо:
• найсучасніше нове покоління CAD 2D: CREATE™
з прямим
імпортером відповідного формату Optitex, Lectra, Gerber;
• CAD для шкіряних виробів : CREATE ™ BAGS
(для сумок)
• СAD 3D: LOTTA™ + VSTITCHER™
• Система автоматичного розкрію: MIND CLICHE’
• Автоматична система індивідуального пошиття (MTM): CREAFIT™
• MATCH ™
• Шкіро-різальна система: IVS™
• Планувальник CUTPLAN: PLANVISION PRO™

«Швацька справа»

Ви отримаєте гарантовану знижку
на всі товари в розмірі

ТОВ «ТЕКСКО ЮКРЕЙН»
Ексклюзивне представництво компаній ALGOTEX і Crea Solutions в Україні
Україна, 13312, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Короленка, 39-О
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5%

Зателефонуйте нам і скажіть кодове слово

тел.: +38 04143 4 2595
моб.: +38 (067) 412 0981

www.texco.com.ua
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КОМПАНІЯ BRANDMIX:
«НОВЕ ЖИТТЯ» ВАШОЇ ЕТИКЕТКИ!

Поняття «екологічна усвідомленість» з’явився в
Україні відносно недавно і дуже швидко перейшло в
категорію «трендових». Жити екологічно ̶ це думати про якість свого життя і планети в цілому. Усвідомленість означає увагу до того, що нас оточує,
вміння розставляти пріоритети і вибирати те, що
буде доцільним у довгостроковій перспективі.
Саме таке рішення пропонує своїм клієнтам компанія BRANDMIX, що спеціалізується на виробництві
будь-якого виду етикеток та швейної фурнітури з
логотипом. Нова розробка компанії ̶ етикетка «Посади мене в землю» яка відповідає найсучаснішим
світовим тенденціям. Це унікальна можливість для
вашого бренду заявити про свою прогресивність і зацікавити клієнтів незвичайною для України інновацією.
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Цього року, крім постійних пропозицій, BRANDMIX
вирішив створити новий продукт, який обов’язково
вирізнить вас серед інших, покаже, що ви йдете в
ногу з часом. А до того ж ̶ даруватиме радість вашим клієнтам. Запропонуйте їм виростити барвисті
квіти за допомогою етикетки «Посади мене в землю»! Завдяки цьому продукту, який можна застосовувати в різних сферах у бажаних формах і кольорах, ви допоможете вашім клієнтам бути екосвідомими та дбати за природу. Адже етикетка, яку можна «посадити» в землю, містить всередині насіння
польових квітів та створена з екофрендлі паперу,
виготовленого вручну з переробленої вторсировини.
Насіння польових квітів, що міститься в етикетці
«Посади мене в землю», пристосовано до різних
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природніх умов. Його можна висаджувати в будьякий ґрунт, що підходить для квітів. Так з етикетки
на вибір замовника можуть вирости: фіалка, левкой,
базилік, петунія, дзвіночок тощо. Така етикетка неодмінно стане вашою унікальною фішкою, а назва
вашого бренду завжди асоціюватиметься у клієнтів
з позитивними емоціями. Адже цей інтерактивний
продукт дозволить вашим покупцям долучится до
екокультури, зацікавити своїх дітей або здивувати
друзів. Етикетка ідеально підходить для виробництва дитячого та жіночого одягу.
При виробництві паперу, з якого виготовлена етикетка «Посади мене в землю», не використовуються
хімічні домішки і машини з високим енергоспоживанням. Виготовлення здійснюється вручну з використанням тільки натуральних матеріалів. Друк на
такому папері можливий фарбами, виготовленими
на водній основі. За запитом замовника кольорові етикетки можуть виготовлятися з використанням паперу,
виробленим сертифікованими FSC* організаціями.
Компанія BRANDMIX вже майже десять років допомагає провідним брендам і новачкам галузі підтримувати статус, ефектно акцентуючи увагу на витончених креативних ярликах. За цей час компанія завоювала міцні позиції на ринку текстильної та легкої
промисловості, виготовляючи ткані, гумові, шкіряні
етикетки для будь-яких швейних виробів, гарантійні
пломби для навісного ярлика, паперові та пластикові бірки, гудзики з логотипом, кнопки тощо. Передові технології виробництва, різні види плетіння і обробки, багата кольорова гама дозволили BRANDMIX
домогтися великої різноманітності і виготовляти
свою продукцію на будь-який смак. Досягнення компанії були відзначені почесними нагородами «Вибір
споживача» у 2018 і 2019 роках, «Компанія року
2019» і «Кращі підприємства України».
Компанія BRANDMIX запрошує до співпраці партнерів, що прагнуть тримати руку на пульсі сучасності,
позиціонувати себе креативними і усвідомленими та
зацікавлені в нестандартних рішеннях просування
на ринках збуту. Подаруйте «нове життя» етикетці
свого бренду!
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Компания «Dbtex»

г. Харьков, «Магазин Дубляж»
068 8930174, 050 6338598, 057 7642525, 057 7554960
e-mail: dbtex@ukr.net

Ультразвукова пайка

Наше підприємство пропонує вам найсучасніший метод стежки підкладки з синтепоном, ватином за корейською технологією. Також може здійснюватися
пайка з іншими видами тканини: плащовою тканиною, штучною замшею, штучною шкірою, хутром,
флисом, х / б тканинами і т.д.
Перевага методу:
1. низька вартість.
2. відсутність отворів від голок, що покращує захист
від виходу синтепону через підкладкову тканину.
3. відсутність браку (з-за обриву нитки і т.д.)
Ми працюємо як зі своєю сировиною, так і з давальницькою.

Плісіровка

Також ми здійснюємо плісировку тканин: плащівка, кашемір, твід, органза, замш, штучна шкіра, будь-які тканини з вмістом синтетичних волокон не менше 60%
Складка може бути: пряма, коса,бантова, комбінована, а також гофре.

Набивка пуховиків

Набивка екопухом від 50 г/м2 до 500 г/м2.
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Промислова вишивка на тканині

Ми здійснюємо вишивку на тканині (в рулонах) з
будь-яким малюнком. Ширина до 1,8 метра. Використовується для ексклюзивної вишивки сировини для
пошиття одягу, штор, постільної білизни і т.д. Ціна
залежить від складності малюнка.

Ми гарантуємо точне та якісне виконання будь-якого
замовлення.

Готові розглянути всі ваші пропозиції
щодо співпраці.
Діє гнучка система знижок.

shd.com.ua

інтерв’ю
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ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ ЛЕГКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
Секторальний діалог G&B
21 лютого 2020 року у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
відбувся Круглий стіл на тему «Державна підтримка
легкої промисловості в Україні», присвячений зокрема обговоренню галузевих законопроєктів №2508 та
№2509 від 28.11.2019р., поданих народними депутатами Задорожнім М.М., Дирдіним М.Є., Васильєвим
І.С., Пуртовою А.А.

Учасники круглого столу
Круглий стіл відбувся під головуванням Голови Комітету ВРУ Данила Гетманцева за ініціативою й участю
народного депутата Миколи Задорожнього та президента-голови правління Асоціації «Укрлегпром» Тетяни Ізовіт.
Президент Української Ради Моди та відомий дизайнер Андре Тан представив модну індустрію, а промислову галузеву спільноту на Круглому столі представили керівники провідних підприємств текстильного, швейного, трикотажного, взуттєвого, шкіряно-

28 ■ березень 2020

го виробництв: Концерн «Ярослав» О. Барсук, ТОВ
«Т-Стиль» О. Червонюк, ТОВ «Таланлегпром»
А. Лаврик, ТОВ «Олтекс» Г. Огаренко, ТОВ ЗВФ «Міда
1992», В. Гіба, ПрАТ «Санта-Україна» Є.Дирдін, ТОВ
«Віді Ван» В. Родін, ТОВ «Возко» І. Кістечко, ТОВ УПК
«Крок» Д. Блонський, та Асоціація «Укрлегпром»
І. Науменко й А. Нестеренко.
Від владного блоку участь у заході взяли народні депутати України – М. Дирдін, О. Маріковський, І. Аллахвердієва, Я. Рущишин; представики ЦОВВ – Голова Державної митної служби М. Нефьодов, керівники структурних підрозділів Мінекономіки О. Жемойда, Мінфіну
О. Москаленко, Державної податкової служби О.Задорожній, представники даного Комітету ВРУ та інші.

Початок заходу
Данило Гетманцев відкрив засідання Круглого столу,
відзначивши, що це перша така зустріч із галузевим
бізнесом легкої промисловості, і наразі, важливо зрозуміти, що влада може зробити для підтримки, оскільки за минулий рік маємо значний 10-відсотковий спад
виробництва у даному промисловому секторі.

shd.com.ua
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На порядку денному обговорення законопроектів, що
мають на меті стимулювання інвестиційної привабливості галузі, вітчизняного виробництва та реалізації
товарів легкої промисловості, зокрема:

Микола Задорожній наголосив, що Проектом Закону
України №2508 пропонується тимчасово, строком на
10 років, застосувати податковий стимул для галузі, а саме:

• № 2508 «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України
щодо стимулювання цифровізації та інвестиційної
привабливості підприємств легкої промисловості».

1. Встановити нульову ставку зі сплати ПДВ на обладнання, що ввозиться в Україну для виробничих потреб підприємств легкої промисловості
(КВЕД 13-15) (в Україні взагалі не виробляється
обладнання 8444 – 8453 УКТ ЗЕД).

• № 2509 «Про внесення змін до Митного тарифу
України, затвердженого Законом України «Про
митний тариф України» щодо оптимізації митних
ставок ввізного мита на текстильні матеріали».

Основні питання порядку денного
Про законопроєкти №2508 та №2509

Микола Задорожній – народний депутат та ініціатор
законопроєктів акцентував увагу учасників на їх суті
та поінформував про наступне. В Україні на часі мобілізація внутрішніх і зовнішніх резервів для створення
сприятливих умов та залучення інвестицій у потенційні сектори економіки. Зустрічі з галузевим бізнесом, профільною Асоціацією та поглиблення негативного тренду виробництва у легкій промисловості підтверджують невідкладність даних законопроектів.
Це першочергові кроки із системної підтримки держави для даної життєво важливої сфери людського
буття. Адже, без тепла, одягу, взуття, безпеки, як і
без їжі, – людина не може існувати. З іншого боку, це:
– галузь національної безпеки та обороноздатність країни (Армії);
– зайнятість населення (7% промислово-виробничого потенціалу, понад 133 тис. осіб, з них 3/4 –
жінки) в усіх регіонах країни (у т.ч. невеликих
містах, селах) – у малому і середньому бізнесі та
у ФОПів;
– економічний драйвер держави – продукція присутня в усіх сферах людської життєдіяльності, а
світовий попит щороку зростає на 4-5%.
Наявний резерв зростання СЕКТОРУ – у збільшенні
вітчизняної продукції на внутрішньому ринку (у 3
рази) та нарощування експорту (удвічі).
Через багаторічні нерівні умови конкуренції на внутрішньому ринку ІНДУСТРІЯ потребує системної державної підтримки для забезпечення конкурентоспроможності через стимулювання інвестиційної привабливості для цифровізації, інноваційних перетворень
із сучасними інтелектуальними (роботизованими,
комп’ютеризованими, автоматизованими, креативними) робочими місцями, підвищення продуктивності
праці, якості продукції, ефективності й екологізації – у
виробництві текстилю, одягу, взуття, шкіряних виробів.
Це дасть можливість зберегти в державі найцінніше – людський капітал, зупинити трудову міграцію, залучити
кадри, молодь і створити передумови для підвищення реальної заробітної плати.

2. Спрямувати кошти, вивільнені від оподаткування прибутку – на модернізацію, розбудову, цифровізацію та впровадження інновацій, пов’язаних
з основною діяльністю.
Розрахункові втрати державного бюджету від впровадження обох заходів законопроекту становили б у
2018 р. – 546 млн.грн., а за оцінкою у 2019 р. – 308
млн.грн.
Однак, прийняття законопроекту не призведе до
втрат Державного бюджету, адже сприятиме залученню інвестицій (внутрішніх і зовнішніх) на новітнє
обладнання, цифровізацію технологічних виробничих процесів, впровадженню ощадливого виробництва, підвищенню його ефективності й конкурентоспроможності.
Навпаки, це можливість, навіть у короткі строки, забезпечити стабілізацію та відновлення показників галузевого розвитку, збереження кадрового потенціалу та виконання соцзобов’язань бізнесу.
Проектом Закону №2509 передбачено зміну пільгових ставок ввізного мита на 382 товарні підкатегорії
в межах 50-59 гр. УКТ ЗЕД (переважно, зниження
ставок мита або їх приведення до зв’язаних ставок
СОТ в рамках товарних позицій 4-знаки).
Даний законопроект спрямований на удосконалення
та спрощення митних процедур, наближення їх до
підходів ЄС щодо встановлення однакового рівня
пільгових ставок ввізного мита в межах товарних позицій (перші 4 знаки), уникнення зловживань з перекодифікацією, скорочення здійснення складних лабораторних досліджень та додаткових витрат бюджету
і коштів підприємств тощо.
Слід розуміти, що сьогодні стабільна робота тисяч
підприємств легкої промисловості, що виготовляють
в Україні продукцію з високою доданою вартістю, –
на 90 відсотків залежить від імпорту текстильних сировини і матеріалів. В Україні виробляється не більше
10-12% обсягу тканин від їх широкої потреби й асортименту, тому часто використовуються імпортні текстильні матеріали для виробництва конкурентоспроможної готової продукції.
Більшу половину вартості галузевого імпорту (55%)
складають сировинні групи товарів: різноманітні волокна, пряжа, нитки, тканини, прикладні матеріали,
що використовуються трикотажними, швейними,
взуттєвими підприємствами для виробництва продукції кінцевого споживання. Водночас, левову частку
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(80%) експортного потенціалу легкої промисловості
складають готові вироби: одяг – 45,9%, взуття –
15,7%, ковдри, пледи, білизна постільна і кухонна,
штори – 10,6%, вироби зі шкіри та хутра – 6,5%.
За розрахунками Державної фіскальної служби України, зробленими на основі обсягів імпорту текстильних матеріалів у 2018 році та фактично сплачених
сум ввізного мита, втрати надходжень по миту за рік
внаслідок встановлення однакових пільгових ставок
ввізного мита на однорідні текстильні матеріали орієнтовно можуть скласти 20 млн.грн., проте спрощення та прискорення процедури митного оформлення
призведе до збільшення товарообігу, детінізації ринку текстильних матеріалів та компенсуватиме втрати
надходжень митних платежів.

ного споживання, народного господарства – у виробах промислово-технічного призначення, професійного, корпоративного, спецодягу і взуття, засобів
захисту, Збройних Сил України і силових структур – у
речовому майні та форменому обмундируванні тощо.
У довгостроковій перспективі – це легалізація і створення до 200 тис. робочих місць, підвищення продуктивності праці у галузі – у 4 рази, зростання заробітної плати у виробництві текстильних матеріалів, одягу, взуття ˗ у 3-3,5 рази, збільшення щорічних відрахувань до соціальних фондів, збільшення якісних
українських товарів на внутрішньому ринку та нарощування експорту.

Про реалії розвитку легкої промисловості

Проект №2509 отримав позитивну оцінку ключових
органів влади (Мінекономіки, ДФСУ, Держмитслужби), як такий що сприятиме детінізації імпорту сировини, зменшенню корупційних ризиків та впливу
«людського» фактору при митному оформленні,
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
українських товарів на внутрішньому ринку, міжнародній інвестиційній привабливості галузі та нарощуванню експортного потенціалу.

Тетяна Ізовіт – президент-голова правління Асоціації
«Укрлегпром» поінформувала про ситуацію у легкій
промисловості. Тут криється і складна відповідь на
просте запитання Д. Гетманцева: «Чому упало виробництво панчішок у 2019 р?».

Підсумовуючи, народний депутат наголосив, що обидва законопроекти №2508 та №2509 мають стратегічне значення для ефективного розвитку легкої промисловості, адже оптимізують витрати платників податків для їх кращого доступу до сировинних ресурсів
при створенні в Україні продукції з високою доданою
вартістю, впровадження технічних і технологічних інновацій для ефективного розвитку, збереження і
створення нових робочих місць. Також це безперечно матиме позитивний вплив для кращого задоволення потреб: населення – у якісних товарах народ-

Загалом на цих підприємствах – зайнято понад 90 000
осіб. Додатково, у ФОПів – ще 42 000 працівників.
Підприємства галузі є в усіх регіонах України.
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В Україні працює понад 2,5 тис. підприємств, що спеціалізуються на текстильному виробництві, виробництві
одягу, шкіри та взуття, – лише 12% із них – середні підприємства, 25% – малі, а решта – мікропідприємства.

Обладнання для виробництва продукції легпрому в
Україні взагалі не виробляється, а відсутність доступних кредитів для виробників + ПДВ на обладнання, –
не дає можливостей для швидкого переоснащення та
оновлення ресурсів. А наша галузь – це модна індустрія де технології змінюються відповідно до трендів,
тенденцій та пори року! І така галузь єдина!!
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Натомість, імпорт галузевих товарів агресивно зростає та перевищує експорт вже у майже 3 рази!
Так, за 2019 рік: імпортовано галузевої продукції на
3,2 млрд. $ (+17,6%), а експортовано – на 1,2 млрд.$
(- 3% проти 2018 р.)
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України досягло
10,7 млрд.$, і лише по нашій галузі – 1,945 млрд.$, а
це – майже 5-та частина!
В той же час стрімко зростає імпорт готової продукції,
яка може бути виготовлена в Україні: імпорт одягу
збільшився у 1,5 раза! Взуття та іграшки – на 30%!
А падіння виробництва склало 10%! І це – після позитивного тренду відновлення 2016-2018 років – як
виробництва, так і експорту, у надзвичайно складних
умовах!
Внутрішній ринок України перенасичений продукцією
«секонд-хенд», контрафактом та контрабандою,
які мають преференції у вигляді торгівлі без обліку та
контролю, і як результат – присутність нашого виробника на внутрішньому ринку не перевищує 15%!
«Враховуючи досвід візитів та участь у провідних
міжнародних виставках і галузевих форумах у Китаї,
Іспанії, Німеччині тощо, – я можу заявити про світову
тенденцію, а це – першочергове використання потенціалу національного виробника для потреб внутрішнього ринку країни (це – і Китай, і США, і Європейський Союз)» – зазначила Т. Ізовіт
Разом з тим, у країнах-лідерах текстильної та взуттєвої промисловості є постійна державна підтримка.
Наприклад, усім відомі Китай, Туреччина, Білорусь.
Асоціація «Укрлегпром» разом з підприємствами постійно співпрацює з Урядами у всі часи, але залежність вектору діяльності від частої зміни влади зводить нанівець усі починання. Наприклад: Відомий
«Чернівецький експеримент» для легкої промисло-

вості 1997 року у вигляді єдиного податку від обороту – був успішним, але не був продовжений.
В 2011 році була запроваджена пільга з податку на
прибуток для підприємств легкої промисловості строком на 10 років. Але вже в 2015 році – була відмінена.
У 2018 році за нашою ініціативою була прийнята норма по розстроченню сплати ПДВ на імпорт обладнання, і навіть вона вже не діє з 2020 р.
Таким чином, отримуємо тимчасові явища часткової підтримки, а в цей час молодь та працівники – мігрують.
Щоразу при кожній зміні влади починається нова
епопея у боротьбі за існування нашої галузі.
Вдумайтесь! Протягом 2019 року втрачено вже 10 тис.
працівників!
В таких умовах неможливо спланувати виробничу
стратегію та ефективно працювати.
Непрогнозована валютна політика минулого року
спрацювала суто на банківську систему, але для промисловості – це диверсія! Наприклад, виробники, які
спеціалізуються на виготовленні одягу та взуття для
міжнародних брендів (тобто – експортери послуг) понесли величезні збитки та втрату робочих місць. Відповідно – втратила економіка та держава в цілому.
Тож, прийняття зазначених законопроектів у довгостроковій перспективі, окрім зростання продуктивності
праці, нарощування виробництва, сприятиме детінізації ринку праці та збільшенню присутності вітчизняної
продукції на внутрішньому ринку, легалізації і створенню до 200 тис. робочих місць, та збільшенню щорічних
відрахувань до соціальних фондів до 36 млрд. грн.
Доповідачка, додатково прокоментувала проект
№ 2509 стосовно висновку та зауважень Мінекономіки, зазначивши, що наведена у законопроекті пози-
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ція стосовно пільгових ставок мит на текстильні матеріали 50-59 груп УКТ ЗЕД, є узгодженою галузевою
позицією. Вона неодноразово обговорювалася на засіданнях правління Асоціації та погоджувалася з виробниками по кожній змінній позиції, інформація оприлюднювалася на сайті Укрлепрому та галузевих бізнес-заходах для широкого загалу. Це задокументовано протокольними рішеннями засідань Асоціації «Укрлегпром», доведено до відома ДФСУ та при потребі інформація може бути надана і на запит для Мінекономіки.
Наразі галузева бізнес-спільнота самотужки без жодної державної допомоги та преференцій долає безліч
зовнішніх та внутрішніх викликів, намагається зберегти кадри та впроваджувати інновації (у складні
2014-2018 рр. ввезено обладнання на 255 млн.дол.),
освоювати випуск нових видів продукції, у т.ч. для
якісного забезпечення Збройних Сил України.
Т. Ізовіт звернулась до представників влади з пропозицією підтримати
законопроекти №2508 та
№2509, бо це стратегічно правильне та довгострокове рішення для збереження й розвитку легкої промисловості України.

Про модну індустрію України
Президент Української Ради Моди та відомий дизайнер Андре Тан розповів, що в Україні багато молодих
і талановитих дизайнерів, деякі з них – добре відомі і
цікаві світу моди. Україна вражає світ своїм дизайном, однак українські дизайнери потребують підтримки на рівні держави.
«Вважаю, що Україна має фінансово підтримувати
молодих дизайнерів, як наприклад в Білорусі: допомога
участі та організації виставок за кордоном. Вже зараз
Україна випускає більш якісну продукцію. Вийшли із ситуації, що в нас більш дешевша робоча сила».
А. Тан зазначив, що галузевій промисловості – промисловому базису модної індустрії – також потрібна
державна підтримка, якісні законопроекти з метою
кращого спрощеного доступу до сировини, обладнання, впровадження технологій та захист внутрішнього ринку готової продукції.
Наприклад, що зробила Туреччина аби досягти світового лідерства у текстильній галузі? За 30 років турецька легка промисловість пройшла шлях від сировинної
галузі переробки з низькою доданою вартістю – до одного зі світових флагманів з постачання модного одягу, взуття й текстилю. Аби досягти таких показників,
у 80-х роках Уряд Туреччини зробив ставку на легку
промисловість як одну з пріоритетних.
Завдяки підтримці й протекціоністській політиці держави, лише за постачанням одягу Туреччина сьогодні займає 6-те місце в світі та 3-тє ̶ в Європі. У галузі працює близько 40 тисяч підприємств, на яких зайнято за різними джерелами від 750 тисяч до 1,9
млн. працівників. Одяг, після автомобільної техніки,
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посідає друге місце у структурі експорту країни з
часткою 9,4% від загального. Таке зростання відбулось завдяки пільговому оподаткуванню підприємств,
створенню індустріальних галузевих центрів з необхідною інфраструктурою, державному фінансуванню
участі турецьких компаній в ключових іноземних виставках (у т.ч. в Україні), цільовому залученню потенційних закордонних оптових байєрів текстилю,
одягу та взуття на промислові виставкові заходи у
Туреччині, зокрема, компенсації витрат учасникам на
авіапереліт, проживання, трансфер тощо.
Здійснюючи технічне оснащення та модернізацію, турецькі компанії також мають конкурентні переваги,
бо ПДВ на обладнання у них дорівнює нулю.

Дискусійне обговорення законопроектів та актуальних проблем галузі
Олександр Маріковський – народний депутат підтримав необхідність дієвої та системної державної підтримки для сектора легкої промисловості, в якому
більшість підприємств МСБ. Необхідно якнайшвидше
синхронізувати дії податкових та митних служб для
створення оптимальних та привабливих умов для ведення бізнесу. Звернув увагу на практику підтримки
та пріоритетність текстильної галузі в інших країнах,
зокрема, у Туреччині, Білорусі.
Озвучив застереження стосовно укладення Угоди
про ЗВТ з Туреччиною в частині вільного безмитного
доступу готових галузевих товарів легкої промисловості (одяг, взуття, килими, домашній текстиль тощо)
на внутрішній ринок, які можуть виготовлятися. Такий крок може знищити національного виробника.
Народний депутат висловився у підтримку запропонованих законопроектів, адже їх запровадження матиме значний позитивний ефект як для розвитку
галузі, так і економіки держави.

Олександр Жемойда – директор департаменту
Мінекономіки запевнив, що Угода про ЗВТ з Туреччи-

ною буде підписана лише у випадку, коли це буде вигідно Україні.

Щодо законопроекту № 2509, Мінекономіки зроблено аналіз імпорту та виробництва текстильних матеріалів 50-59 гр. і визначено, що виробництво по певних позиціях є, але воно має незначні обсяги та вузький асортимент і не взмозі задовольнити потреби
виробників готової продукції. Динамка імпорту даної
продукції за останні роки – позитивна, що дасть можливість покрити втрати митих платежів при зменшенні ставок, та одночасному зростанні виробництва готової продукції з даної сировини, при сплаті ПДВ на
створену додану вартість. Крім того, за географічною
структурою майже половина імпорту зазначених товарів завозиться за нульовою ставкою мита, з країн
ЄС, ЄАВТ та інших, з якими Україна має ЗВТ.
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Тож Мінекономіки підтримано законопроект №2509
за умови врахування зауважень щодо вилучення деяких товарних підкатегорій 56 та 58 груп (зокрема,
фетрів, шпагатів, мотузок, ниток гумових, тканин
ворсових) для підтримки національних виробників та
зменшення суми втрат митних платежів.

Олександр Москаленко – директор департаменту Мінфіну: Міністерством фінансів на виконання

доручення Прем’єр-міністра України від 19.12.2019
№ 45080/1/1-19 опрацьовано проєкт Закону України
№ 2509 та за даними митної статистики, з урахуванням обсягів імпорту товарів у 2016-2019 роках (50-59
гр. УЕТ ЗЕД) і фактично сплачених сум ввізного мита,
орієнтовно визначено річну суму втрат митних платежів внаслідок зменшення мит. Це приблизно 240 млн.
грн. Підвищення мит по окремих видах продукції оцінено 0,6 млн.грн. додаткових бюджетних надходжень.
Рішення щодо доцільності зниження імпортних мит
належить до компетенції Мінекономіки через аналіз
його впливу на національних виробників. Тому Мінфіном проєкт не підтримано.

Коментар народного депутата Миколи Задорожнього: напередодні, мною було поставлено за-

питання Міністру фінасів О.Маркаровій та направлено відповідні депутатські запити до Мінфіну, державних митної та податкової служб щодо уточнення та
достовірності даних стосовно можливих втрат бюджету при зміні пільгових ставок мита на текстиль,
тому що у процесі опрацювання проєкту Закону органами влади, з’явилися різні висновки щодо бюджетних втрат по № 2509 з цифрами не 20 млн.грн. (як
заявлялося ДФСУ спочатку), а від 40 до 240 млн.грн.

Ярослав Рущишин – народний депутат повідомив, що згідно з його дослідженнями 90% швейних
підприємств «заточені» на роботу за давальницькою
схемою з іноземнимизамовниками відомих брендів та
висловив думку про близьку безперспективність такого бізнесу, якщо не зміняться умови його ведення.
Україна не конкурентна по ціні послуг з азійськими
підприємствами, зазначив народний депутат, що раніше був керівникам одного з львівських швейних
підприємств, спеціалізованого на роботі за давальницькою схемою з брендами Zara, Newlook та іншими.
Коментар Укрлегпрому
Статистика відображає дані про виробництво, а сьогодні це, передусім, експортери зі значною часткою
«давальців», які працюють прозоро та офіційно. Натомість, запровадження з 1998 року в країні подвійної
системи оподаткування, сприяло створенню і розвитку
галузевого малого бізнесу, але і «тіньовому» виробництву, що, як правило, не відображено у статистиці.

Слід відзначити, що малі та середні підприємства (а
це тисячі суб’єктів господарювання та працівників) –
це гнучкі виробництва, які працюють переважно на
внутрішній ринок, постійно вдосконалюються, розвивають власні торгові марки і намагаються вийти на
зовнішні ринки з чистим експортом!
Тому ні в якому разі не можна виключати «скритий»
потенціал таких підприємств та робити галузеву
ставку лише на «давальців»! Навпаки, потрібно створити такі умови гри на ринку, аби МСБ було вигідно
працювати прозоро.
До речі, прийняття законопроектів № 2508 та № 2509,
окрім іншого, – це ще й можливість та додатковий
стимул «грати на рівних», механізм легалізації виробництва, зайнятих, імпорту текстильної сировини
«по білому»!

Довідково: Як відомо, давальницька модель вироб-

ництва з’явилися в Україні у 90-ті роки з Незалежністю України. У 1989-1990 роках легка промисловість
Української РСР (10% ВВП) була технічно переоснащена новітнім на той час обладнанням, мала висококваліфіковані кадри (750 тис.працівників) та сучасні технології, дешеву сировину для переробки (власна шкіра, вовна, хутро, а також шовк і бавовна – з
союзних республік Середньої Азії), 250 млн. осіб сталого споживчого ринку та планового промислового.
В Україні (як і в Росії та Білорусі) були зосереджені
потужні багатотисячні текстильні комбінати та великі
швейні і взуттєві підприємства.
Руйнація планової економіки СРСР, втрата багаторічних господарських зв’язків, традиційних ринків збуту,
повна відсутність досвіду роботи у конкурентних
ринкових умовах – однією з перших кинули українську легку промисловість у непрогнозований вир перехідної економіки з гіперінфляцією, приватизацією,
обмеженням експорту та відкриттям власного ринку,
передусім для китайського ширпотребу тощо.
В такій ситуації давальницька схема роботи з іноземними замовниками – це була можливість зберегти технологічні швейні, трикотажні, взуттєві виробництва,
кадровий потенціал, завантажити неповороткі великі
виробничі потужності, постійно здійснювати технічне
переоснащення, навчитися працювати та випускати
конкурентну продукцію згідно зі світовими стандартами. І тут вдалося зберегти далеко не всі підприємства,
а лише ті, що мали талановитий менеджмент, швидко
вчилися і пристосовувалися до нових умов.
На жаль, текстильні комбінати-гіганти через відсутність дешевої первинної сировини було майже повністю втрачено. Їх відновлення потребує багатомільярдних фінансових витрат.
На світовому ринку галузеві конкурентні переваги
мають країни з власною сировиною, дешевими й багатомільйонними трудовими ресурсами, потужними
державним протекціонізмом – Китай, Туреччина, Па-
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кистан, Індія, Узбекистан тощо. Однак, і тут Україна
має свої переваги у роботі з іноземними брендами –
це якість, європейські умови праці, досвід багаторічних партнерських відносин тощо.

Ганна Огаренко – віце-президент Асоціації «Укрлегпром» за напрямом «Швейне виробництво»
та директор ТОВ «Олтекс»
Прокоментувала запитання Д. Гетманцева «Чому білоруси більш успішні, ніж ми у легкій промисловості?». Білорусь на державному рівні приділяє значну
увагу легкій промисловості. Вони, на відміну від України, зберегли потужні текстильні комбінати та ще й
здійснили сотні мільйонів євро держінвестицій для їх
переоснащення. Так, мінський «Камволь» сьогодні
практично витіснив наш чернігівський «Чексіл» з
ринку вовняних тканин через їх якість, сучасну різноманітність. Багато замовників надають перевагу
білоруським тканинам наряду з італійськими.
Тому українські виробники, для відновлення конкурентоспроможності також вкрай потребують системної держпідтримки, а наразі, першочергові кроки для
держави – це прийняття Законів №2508 та №2509!
Для нас, виробників, – це стимул і краща можливість
здійснювати технічне оновлення, підвищити продуктивність праці та заробітну плату наших працівників,
розвивати власні торгові марки для внутрішнього
ринку та експорту! Уніфікація мит на текстильні матеріали – це спрощення (і, сподіваємось, здешевлення) митних процедур, зменшення впливу «людського
фактора», та краще забезпечення сировиною для виробництва конкурентоспроможної готової продукції!

Олег Червонюк – власник ТОВ «Т-Стиль»

Звернувся до влади із запитанням-пропозицією: «Хто
в Україні на державному рівні відповідає за розвиток
легкої промисловості? Навіть сьогодні, у цій залі ми
спостерігаємо «передачу пасів» між представниками
різних органів влади, які відповідальні за певні вузькі
запитання. Наприклад, ЗВТ з Туреччиною чи адміністрування податку на прибуток або ПДВ. Однак, немає відповідальної особи, яка комплексно відповідає
за ситуацію у галузі на державному рівні!
Так ми не маємо сьогодні ні галузевого Міністерства,
та можливо воно і не потрібно! Але немає навіть галузевого департаменту чи відділу у Мінекономіки! На
нашу думку, це має бути щонайменше заступник Міністра! Ми маємо активну і дієву галузеву Асоціацію
«Укрлегпром», яка вже 20 років постійно намагається відстоювати легку промисловість в органах влади!
Однак, вона обмежена у ресурсах (людських та фінансових) та не має жодної державної підтримки! Ми
знаємо, що коли виникають галузеві питання (від медичних масок, речового забезпечення Збройних Сил,
експортних торгових місій чи стратегії галузевого
розвитку) Міністерства відразу звертаються до Асоціації! Тому держава мала б підтримати Асоціацію!
До речі, така практика, наприклад в успішних у галузевому розрізі Білорусі та Узбекистані. Там подібні
Асоціації мають державне фінансування та розгалу-
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жену кадрову організаційну структуру за напрямами
та підгалузями.

Андрій Лаврик – віце-президент Асоціації «Укрлегпром» за напрямом «Взуттєве виробництво»
та генеральний директор ТОВ «Таланлегпром»
Подякував народним обранцям за зустріч з бізнесом,
увагу до сектору, та наголосив, що напрацьовані законопроєкти № 2508 та № 2509 сьогодні вкрай необхідні легкій промисловості для стабілізації та відновлення обсягів виробництва!
Раніше для легкої промисловості зі сплати податку на
прибуток діяла пільга, запроваджена на 10 років. Однак, діяла вона лище у 2011-2015 рр. «Та навіть це
стало можливістю, наприклад, для нашого підприємства здійснити капіталоємне технічне переоснащення
для виробництва взуття зовсім іншого високого рівня
якості», – відмітив А.Лаврик. Для бюджету це були
несуттєві кошти, а для галузі та підприємств, що цим
скористалися, – можливість піднятися на новий щабель розвитку та здобути конкурентні переваги.
Тож у нинішній, кризовій для галузі ситуації, невідкладне прийняття зазначених законопроектів – можливість відновити позитивний тренд та у недалекій
перспективі не втратити, а збільшити доходну частину бюджету.
Якщо ж нічого не змінювати, держава не піде назустріч
бізнесу, то при заданих умовах – будуть лише втрати!

Коментар Олексія Задорожнього з Державної
податкової служби
Пільга зі сплати податку на прибуток, дійсно діяла
для легкої промисловості (тоді КВЕД 17-19), проте за
2011-2015 роки нею мало користувались – загалом
лише 190 підприємств, якими було освоєно 250 млн.
грн. Змінено перелік кодів КВЕД. Має бути збалансований зважений підхід щодо впровадження податкових стимулів та результатів їх дії для галузі, а це по
функціоналу – у повноваженнях Мінекономіки.

Коментар Тетяни Ізовіт – Асоціація «Укрлегпром»
На жаль, багато галузевих підприємств, які не є учасниками Укрлегпрому, через неволодіння достовірною
інформацією, не змогли скористатися пільгою.
Оскільки, чиновники на місцях не вірно трактували
дану норму, зазначаючи, що підприємство не підходить під визначені критерії. Однак, для легкої промисловості, пільга з податку на прибуток було прописана окремо у Перехідних положеннях ПКУ.
Натомість, для тих хто взяв кредити на розвиток підприємства, розраховуючи на 10-річний термін дії Закону, –
передчасна відміна даної норми, різкий обвал курсу валют тощо – призвели до чергової втрати довіри бізнесу
до держави та погіршення галузевих показників.

Коментар працівника Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики
Відбулось зближення податкового та бухгалтерського обліків, тому необхідно доопрацювати проект
№2508 на предмет механізму його застосування.
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Укрлегпром
Максим Дирдін – народний депутат
Висловився щодо підтримки та необхідності невідкладного прийняття законопроектів №2508 та
№2509, як таких, що сприятимуть розвитку підприємств легкої промисловості, стимулюванню залучення інвестицій на технічне оновлення для власних виробничих потреб, сприятимуть підвищенню продуктивності праці та заробітної плати працівників, легалізації та створенню нових робочих місць.

Олександр Барсук – віце-президент Асоціації «Укрлегпром» за напрямом «Текстильне виробництво»
та засновник і директор ПП Концерн «Ярослав»
Підтримав необхідність невідкладного прийняття законопроектів №2508 та №2509, які сприятимуть стабілізації та розвитку галузі. «Тоді ми можемо щонайменше обіцяти – не скорочувати працівників», – запевнив Барсук.

Максим Нефьодов – Голова Держмитслужби

Відзначив, що відомство підтримує законопроект
№2509 щодо оптимізації мит на текстильні матеріали, і сподівається, що його впровадження спростить
та удосконалить митні процедури, бо тут дійсно надзвичайне розмаїття продукції, яку складно розрізнити
без спеціальних досліджень.
Стосовно різкого зростання галузевого імпорту, то ця
ситуація, скоріше вказує на покращення роботи митниці у виявленні «сірого» імпорту та контрабанди. Тут,
дійсно, маємо та постійно працюємо над виявленням
безлічі різних випадків від провозу значних партій товару для «нібито» власного користування, або нового
«брендового» одягу від видом «секонд-хенду»
тощо. Мінсоцполітики, також зі свого боку зайнялись
удосконаленням контролю за ввезенням та безоплатним розподілом «гуманітарної допомоги» благодійними
організаціями, які часто потім продаються на ринку.
«Ми постійно співпрацюємо з Асоціацією «Укрлегпром», досить часто зустрічаємося з представниками
галузевого бізнесу для відпрацювання критеріїв «ризиків», маємо «гарячу лінію» та намагаємося оперативно реагувати на проблемні ситуації з розмитненням. Під час взаємодії з бізнесом завжди знаходимо
адекватний компроміс. Готові і надалі до конструк-

тивної співпраці з бізнесом для удосконалення митних сервісів» – зазначив М. Нефьодов.

Підсумки
Підбиваючи підсумки засідання Круглого столу, Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної
політики Данило Гетманцев відзначив конструктивний діалог з галузевим бізнесом та готовність до його
продовження. Швидше за все, тут потрібно розділити
№2509 та №2508. Оскільки перший законопроект –
уже практично погоджений відомствами. Стосовно
2508: «Нам подобається ідея щодо стимулювання
технічного переоснащення, можливо розглянути і реінвестування від податку на прибуток у розвиток
власного виробництва. Ми готові у робочому порядку попрацювати з редакцією законопроекту», – зазначив Д. Гетманцев.
Також запропонував спільно з галузевою Асоціацією
«Укрлегпром» розробити план заходів, які необхідні
для відновлення виробництва галузевого виробництва. Відзначив: «Необхідно врахувати всі обсяги виробництва, які будуть узгодженні по кожному підприємству. Також пільги з ввезення ПДВ на обладнання,
або пільги на реінвестицію прибутку в обладнання.
Маємо детально прописати цей план. Після цього організовуємо зустріч з Міністром розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Тимофієм
Миловановим, щоб погодити цей план. Після цього
доопрацьовуємо запропоновані законопроекти та виносимо їх в зал на голосування. У нас є всі шанси, щоб
легка промисловість України стала однією з передових
сфер економіки країни», – підкреслив Гетманцев.

Матеріали підготовлено Виконавчою дирекцією Асоціації «Укрлегпром».
P.S.
Асоціація «Укрлегпром» висловлює особливу вдячність
народному депутату Миколі Задорожньому за ініціативи
у проведенні Круглого столу, організацію сеторальної
зустрічі з народними депутатами, представниками влади та просування галузевих законопроєктів!
Вдячні всім народним депутатам та представникам
органів влади за увагу до легкої промисловості, конструктивний діалог та участь у роботі Круглого столу.
Також сердечно дякуємо Правлінню, Учасникам Укрлегпрому та Андре Тану за небайдужість, відстоювання галузевих інтересів та знайдену можливість у
п’ятницю ввечері приїхати з Рівного, Запоріжжя, Вознесенська, Житомира, Первомайська та Києва:) для
особистої участі у роботі Круглого столу!
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HEIMTEXTIL'2020

50-ТА ЮВІЛЕЙНА ВИСТАВКА
ФРАНКФУРКТ-НА-МАЙНІ, НІМЕЧЧИНА
З 7 по 10 січня 2020 року у Франкфуркті-на-Майні, Німеччина, відбулася
Ювілейна 50-та міжнародна виставка домашнього текстилю та тканин
для оформлення інтер’єру – HIMETEXTIL 2020, в якій взяли участь 2952
компанії майже з 65 країн світу.
Вже півсторіччя, завдяки Heimtextil,
міжнародна індустрія домашнього
текстилю об’єднує компанії з усього світу. Втілення інновацій, які
призводять до корінних змін у виробництві та обробці матеріалів у
сфері легкої промисловості, дають
можливість іти в ногу з часом.
«У світі навряд чи знайдеться
будь-яка інша виставка, що може
сягнути на таку багату подіями та
успіхами історію. З першого заходу
у січні 1971 року, в якому взяли
участь 679 експонентів, протягом
десятиріч ми вкладали великі кошти у якість виставки, а також у
спектр інформації та натхнення, у
галузі, які ми пропонуємо. Ми нетерпляче чекаємо кожного проведення виставки Heimtextil, яка
знаходиться у чудовому стані, наближаючись до свого 50-річчя», –
каже Детлеф Браун, генеральний
директор Messe Frankfurt.
Сучасна виставка Heimtextil надає
відвідувачам та експонентам усі
нові світові тенденції виробництва
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та введення текстильних інновацій. В одному місці знайдеться усе:
інтер’єрний текстиль, новітні методи дизайну текстилю та тенденції з
облаштування інтер’єру. Ніде в цілому світі Ви не зустрінете так багато міжнародних відвідувачів та
осіб, які обирають та втілюють моделі, кольори та тенденції сезону.
До того ж, окрім багатообіцяючих
новачків у галузі легкої промисловості, тут можна зустріти багато
відомих виробників.
Стійкі аспекти є авангардом концепції «Простору Тренду» цього року.
«Разом з нашими дизайнерами ми
поставили собі за мету влаштувати
стійке шоу та заподіяли матеріальний маніфест для досягнення цієї
мети. Мета складалася з того, щоб
мінімізувати вплив на довкілля
шляхом інтелектуального відбору
матеріалів. Це означає всюди, де
можливо, використовувати альтернативні, sustainable матеріали», – пояснює Олаф Шмидт, віцепрезидент з текстилю та текстиль-

ним технологіям Messe Frankfurt.
Таким чином відвідувачі можуть
вивчити природу та засіб виробництва інноваційних матеріалів з бібліотеки майбутнього, яка входить
до Trend Space, та є прогресуючим
та стійким. Зацікавлені у дизайні
були ознайомлені близько з 1000
експонатів від міжнародних експонентів у Trend Space у залі 3.0,
який було інтегровано до вражаючої концепції дизайну Stijlistitut
Amsterdam під керівництвом Anne
Marie Commandeur.
Ще за одну з головних тем
Heimtextil фокусується на оснащенні готелів та суспільних об’єктів
під гаслом – «Інтер’єр. Архітектура. Гостинність», надані примірники текстильного матеріалу із 64 відібраними продуктами високої
якості. За допомогою цих примірників Heimtextil виразно демонструє різноманіття використання
функціонального текстилю, а саме,
надаючи дизайнерам інтер’єру
першокласний інструмент. Окрім

shd.com.ua

пост-реліз
того, дизайнерам була надана приваблива програма
у залі 4.2 – з якісною презентацією продуктів, представлених на світлинах, чотириденна програма лекцій, конференцій, екскурсій у світ сучасного інноваційного дизайну.
Також Heimtextil було присвячено немало уваги обговоренню теми «сну», образу життя з назвою «Спи!
«Форум Майбутнього» у залі 11.0. До числа експертів
зі сну входили відомі професійні спортсмени, а саме,
олімпійська чемпіонка з санного спорту Сусі Ердман
та вчені з берлінського Інституту Фраунгофера.
Heimtextil також долучив доповідачів з Ikea, Hastens,
Auping задля обговорення прогресивних тем сну. Спікери розповіли про численні продукти, метою яких є
більший комфорт сну, які, у свою чергу, були представлені прем’єрою програми «Спати у світі».
Щоб відзначити 50-те Heimtextil, організаторами виставки було надано класику дизайну протягом останніх 50 років у виставковій залі 9.0., гаслом якого стало «Мандрівка Heimtextil у часі – святкування 50-річчя дизайну інтер’єру». Відвідувачам запропонували
здійснити подорож по п’яти десятиріччям історії
Heimtextil. Співробітником цієї експозитивної конференції став один з найкрупніших журналів у Європі –
Schoner Wohnen.
У співпраці з Heimtextil світові експерти з дизайну та
трендів проаналізували останні тенденції та підготували теми трендів, які були представлені екстравагантною експозицією на виставці. Особлива увага
приділялась Sustainable, що було виражено у матеріальному маніфесті, у якому йдеться про управління
ресурсами задля створення тренду, цільове використання матеріалів, створення простору з мінімізацією
витрат. А саме – для будівництва використовувати
товари, обладнання та послуги, придбані у місцевих
постачальників, пошук екологічно безпечних матеріалів, використання існуючих компонентів вдруге, лізинг меблі та обладнання замість купівлі нового, сортування та обробка відходів, транспортування та розподіл до місця переробки, розробка модулів компонентів з оптимальним рівнем якості та продуктивності.
У сучасному суспільстві процес ідентифікації є більш
складним, ніж будь-коли. Формування світогляду
проходить одночасно на усіх рівнях – локально, на

різних рівнях, глобально, по всьому світу, online i
offline. Прояви ідентичності можуть сягати у своїй
множині декількох шарів. Тенденції Heimtextil приділено деяким з цих шарів, та все одно, нема одного
рішення цього питання, та не один з них не
прив’язаний до точного часу та місцю. Суспільна текучість – це факт, і пропозиції текстилю та дизайну
мають інтегрувати з цим. Саме тому, кожен розроблює декілька тенденцій цього сезону. Наявність великого різноманіття та потенційних пропозицій у текстилі інтер’єру дозволяє винайти наше нове оточення, піклуватися про нашу безпеку та індивідуальність.
Все це необхідно для оточуючого нас всесвіту, у якому є можливість побачити своє відображення.
Цифрова трансформація сучасності приводить до
фундаментальним змінам у виробництві і обробці домашнього текстилю. Індустрія 4.0 та введення цифрової візуалізації є ключовими словами, мається на
увазі – індивідуалізація, автоматизація, машинне навчання, великі системи управління базами даних, самоорганізуючі виробничі системи чи цифровий друк.
Для наступної виставки Heimtextil надає можливості
показати технологічні зміни у галузі та останні розробки продукту.
Поряд з поширеним набором технологій, Heimtextil представляє нове ім'я для машинної зони на майбутній міжнародній виставці текстилю для дому за контрактом.
«Текстильні технології» в павільйоні 3.0 з підрозділами «Технологія цифрового друку» і «Обробка текстилю»: представлено текстильну технологію майбутнього – від цифрових друкарських машин, програмного забезпечення і відповідних аксесуарів до
машин для обробки текстилю.
«Розширюючи сферу діяльності, ми покращуємо варіанти замовлень і інформаційні пропозиції для представників галузі. Крім тканин і дизайну, ви також знайдете новітні технології і відповідні аксесуари від провідних міжнародних постачальників в Heimtextil - все в
одному місці », – каже Олаф Шмідт, віце-президент з
текстилю та текстильних технологій в Messe Frankfurt.
Зокрема сектор «Обробка текстилю» для машин з обробки текстилю буде розширена, щоб включити майбутній домашній текстиль і буде розширятися далі.
Нові продукти включають Demsan Tekstil Makine і
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Tunca Teknik з Туреччини, швейні
машини Joos з США, Monti Antonio
з Італії і Neenah Coldenhove і
Wybenga з Нідерландів. Wybenga
представить повну машинну програму з виробництва штор та жалюзі у Франкфурті.
J. Zimmer Maschinenbau з Австрії та
ZSK Embroidery Machines з Німеччини
також представляють свої інновації.
Згідно ZSK, зовнішній вигляд домашнього текстилю компанії
буде відрізнятися, між іншим,
тенденціями до індивідуалізації
та персоналізації.
Представлені новітні вишивальні
машини з великою кількістю голок.
Більша кількість голок має зробити
робочий процес більш ефективним. Канали продажу мають бути
оптимізовані, а системи онлайн-замовлень і магазини мають бути
краще забезпечені. Італійське текстильне обладнання (ACIMIT) демонструє технічні інновації своїх
членів у сфері обробки.
У напрямок «Технології цифрового
друку» входять виробники друкарських машин HP з Німеччини, Mtex
Solutions з Португалії, Aleph, Fotoba
International, MS Printing Solutions і
Sublitex з Італії.
Спеціально розроблена лекційна
зона «Текстильні технології Talks»
знаходиться
в
безпосередній
близькості від виставкової площі і
пропонує важливу
інформацію
про новітні технології та розробки
продуктів. У співпраці з відомими
інститутами і асоціаціями Heimtextil
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розподілила лекції та експертні
дискусії на всі чотири дні виставки.
Наприклад, Асоціація німецького
машинобудування і машинобудування (VDMA) надає інформацію
«Виробництво на вимогу - майбутнє індивідуального і відповідального виробництва». Наступні галузеві партнери також підтримують
програму в якості партнера по контенту – Німецький інститут текстильних технологій (ITA) в RWTH,
Aachen – Німецький інститут досліджень текстилю та волокон (DITF),
Європейська асоціація виробників
поліграфічної продукції (ESMA).
Центр компетенції Textile Network,
а саме Бастіан Беш з DITF розповідає про «Інтелектуальне в розумному будинку – можливості для
нових текстильних виробів». Фредерік Клоппенбург з ITA пояснює
питання: «Як великі дані перетворюють виробництво в великий бізнес». А Фріззі Сельтманн з STFI займається «співпрацею людей і роботів – мобільних і стаціонарних
робототехнічних систем в середовищі виробництва текстилю».
«Якість понад кількістю» – ювілейна виставка Heimtextil задає теми
для нового сезону меблювання.
50-е виставка Heimtextil стала потужним стимулом для початку нового сезону меблювання завдяки
змістовної програми. Сталий розвиток стало головною темою, яка
затьмарює всі.
63 000 відвідувачів прийшли до
2952 експонентам на провідній в
світі виставці домашнього і контр-

актного текстилю, щоб дізнатися
про основні проблеми міжнародної
індустрії. Як і очікувалося, зменшилося числа відвідувачів в порівнянні з минулим роком.
Згідно з поточним галузевим коментарем IFH в Кельні, витрати на
всю сферу домашнього текстилю
продовжують знижуватися. Хоча
2015-2017 роки залишилися на вищому рівні, продажі впали майже
на один мільярд євро за два роки і
тепер повернулися на рівень важких ділових 2008/09 років. Зокрема, сподівання німецької промисловості покладаються на зарубіжні
ринки,
бо частка відвідувачів
Heimtextil з-за кордону дуже висока і становить 75 відсотків.
«Нині перед галуззю стоять величезні проблеми. Деякі з учасників
відчули це на Heimtextil. І все ж –
задоволеність експонентів залишається на тому ж високому рівні,
що і в минулому році. А радість відвідувачів навіть збільшилась – з 93
до 95 відсотків. На додаток, причинами зниження кількості відвідувачів є сильна консолідація спеціалізованих магазинів і розвиток від
роздрібної торгівлі до електронної
комерції. Тенденція також ослабла
в економічному плані.
«Також цілком доречно, що 34%
наших експонентів оцінюють поточну економіку сектора як погану, порівняно з 18% то рік», – пояснює Детлеф Браун, керуючий
директор Messe Frankfurt.
Ювілейна виставка Heimtextil запропонувала найбагатшу програму заходів у своїй історії: понад
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150 лекцій та дискусійних раундів,
30 екскурсій з гідом по ярмарку і
безліч інших програмних елементів – стали натхненням для найцікавіших нових продуктів і сприяли
обміну між представниками промисловості, торгівлі, дизайну, дизайну інтер'єру і гостинності. Найперше – популярне «простір тренда» з його унікальною в світі постановкою трендів – забезпечило
важливу галузеву інформацію для
майбутнього розвитку.
«Допитливі рітейлери, які вносять зміни в ринок і рухаються в
ногу з часом, набирають силу
тут, у Франкфурті, до нового сезону. Як найбільша в світі виставка, Heimtextil має істотне
значення для нашої галузі. На
будь-якій виставці немає більшої
щільності інформації», – говорить Оттмар Ілінг.
Пітер Гамбела, керуючий директор
Aro Artlaender, також робить позитивний висновок про появу в залі
11.0 і показує, як змінилася структура відвідувачів Heimtextil в напрямку міжнародних покупців:
«Всі клієнти, яких ми очікували,
були там. Німецький фахівець з
торгівлі щось упустив, але з точки
зору експорту – це був дуже хороший ярмарок. У порівнянні з
15-річною давниною, закупівельні
делегації, звичайно, стали трохи
менше, але особи, які приймають
рішення, як і раніше в Heimtextil –
витратили трохи менше часу, але з
дуже конкретними планами».

Вперше Управління з питань партнерства Організації Об'єднаних Націй представило глобальні «Цілі в
галузі сталого розвитку» на
Heimtextil і запросило учасників галузі до інтенсивного діалогу:
«Heimtextil був наступною зупинкою в нашому турі, під час якого
ми представили цілі в галузі
Sustainable – розвиток разом з мережею Texpertise в Messe Frankfurt
і Conscious Fashion».
Управління по партнерству Організації Об'єднаних Націй вітає і цінує
інноваційну роботу експонентів і різноманітність екологічно чистих тканин, представлених у Франкфурті.
«Будь то стартап або традиційна
компанія – жоден виробник не
зможе уникнути екологічно чистих
матеріалів і виробничих процесів в
2020 році. Навіть гучні імена цінують текстиль, виготовлений з сертифікованих матеріалів, і уникають
пластикової упаковки. Крефельдская компанія Deco Design Fürus з
брендом OceanSafe є одним з піонерів кругової економіки.
Sustainable є великою темою в галузі. На Heimtextil 2020 зелені аспекти стоять на порядку денному
виставки в десятий раз. За допомогою ряду заходів Heimtextil просуває стійку прихильність промисловості і дає зеленим піонерам
можливість вийти на новий рівень.
Десята редакція «Зеленого каталогу», каталогу експонентів, включає 259 компаній і в ньому більше
мислителів і новачків, ніж будь-

коли. «Зелене коло» також розвивається. Визнані сертифікатори і
експерти уявляють себе в секторі
Sustainable в Залі 12.0, які виступають в якості перших контактних
осіб з усіх питань, що стосуються
зелених проблем. Відбулась презентація програми «Текстильний
друк «Зелена кнопка». Федеральний уряд і Управління по партнерству Організації Об'єднаних Націй
представили
глобальні «Цілі
Sustainable розвитку» на Heimtextil.
Наприклад, Люсі Бригам, начальник відділення Управління по партнерству Організації Об'єднаних Націй, представила доповідь про цілі
в сфері Sustainable розвитку та
співпраці з Heimtextil на відкритті
прес-конференції Heimtextil.
Дві вітрини ілюструють, які
Sustainable підходи використовуються в галузі, і як вони вже задіяні на практиці: текстильна промисловість Португалії представляє
«Зелене коло i TechStyle» в залі
12.0, а пакистанські виробники
представляють новаторські проекти під назвою «Sustainable Пакистан» в фойє залу 10.2. доповідь
щодо цілей Sustainable розвитку
та співпраці з Heimtextil на відкритті прес-конференції Heimtextil.
На Heimtextil’2020 були представлені наступні товарні групи:
• Хол 3.0 – тренди Heimtextil,
текстильний дизайн та технології цифрового друку;
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• Хол 3.1 – матеріали для декорування стін (шпалери, декоративні штукатурки, настінні
покриття);
• Холи 4.0, 4.1, 4.2 – обивні та
декоративні тканини, натуральна та штучна шкіра;
Холи 5.1, 1.1, 1.2 – ексклюзивні товари виробників Азії;
• Хол 8.0 – штори, декоративні
тканини, килими, сонцезахисні
системи,
дизайнерські
тренди в домашньому текстилі та спеціалізовані медіа;
• Хол 9.0 – декоративні подушки, ковдри, пледи, столове та
кухонне покриття, аксесуари;
• Хол 11.0 – постільна білизна,
покривала, матраци, подушки, товари для сну та також
новий спеціальній розділ "The
Future of Sleep";
• Хол 12.0 – постільна білизна
та текстиль для ванної кімнати відомих брендів;
• Хол 12.1 – постільна білизна
та текстиль для ванної кімнати
від нових виробників та ТМ.
Варто зазначити що з кожним роком збільшується кількість не тільки відвідувачів з України, а й експонентів виставки.
Цього року у виставці взяли участь
відомі бренди нашої країни, а саме:
ТМ«Владі» м. Харків, ТМ «Едельвіка» м. Луцьк, ТМ «Вултекс» м. Суми,
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ТМ «Еко-Втор» м. Фастів, ТМ «K.
Tex» м. Київ, ТОВ «Магія Текстилю»
м. Київ, TM «ЯРОСЛАВ» м. Київ та
інші – загалом 11 компаній з Україні.
Окремо треба відзначити Асоціацію Укрлегпром за чималий внесок
у розвиток міжнародних відносин
та особисто її керівника – Тетяну
Ізовіт, яка, насамперед, піклується
про розширення можливостей
українського виробника і пошук
нових сучасних напрямків просування на світовий ринок вітчизняних товарів та послуг.
І вже за установленою традицією
вийшов спецвипуск галузевого
журналу «Швацька Справа та
Мода», який був представлений у
Прес-Холі міжнародної виставки
Heimtextil і дав можливість більш
грунтовно ознайомити відвідувачів
з провідними українськими виробниками продукції легкої промисловості текстильного напрямку.
Висловлюємо особливу подяку
представництву Франкфурт Мессе
в Україні в особі Целінського В.С.
і всьому колективу за внесок і розвиток цього сектора галузі.
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Фабрика
з виробництва
різноманітних
стрічок
СТРІЧКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКІПІРОВКИ
ТА СПОРЯДЖЕННЯ:
стрічки ремінні п/а, п/п

стрічки окантовувальні
п/а, п/е
стрічки еластичні
(резинка) п/е, п/а

стрічки національні

шнури плетені п/а, п/п

стрічки матрацні

стрічки брючні, капелюшні
стрічки окантовувальні
для автокилимів

стрічки для виробництва
взуття
резинка взуттєва

стрічка кант подушковий
м. Дніпро
вул. Героїв Сталінграду, 38-а
www.lenta-dp.com

тел.: +38 056 3707410
+38 056 2335008
+38 066 2764232
ukrtekstilsnab@gmail.com

43

подія

44 ■ березень 2020

shd.com.ua

