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АСГНІСТРОМ УКРАЇНА
ексклюзивний представник Таджима (Tajima) в Україні

15 РОКІВ 
надійного партнерства

Знання Досвід Доступність Відданість

Комплексні рішення для професійної вишивки
Вишивальне обладнання та послуги найвищої якості

АСГ Ністром Україна
Наша компетентність та технічна підтримка – запорука Вашого успіху!

79024, м. Львів
вул. Промислова, 45

+38 032 242 20 40 
+38 050 359 33 99

office@acg.net.ua, www.acg.net.ua
www.facebook.com/ACGNystromUkraine

АСГ
НІСТРОМ

Вишивальні машини
ТAJIMA

Лазерне обладнання
SEIT

Нитки вишивальні
MARATHON, MADEIRA

Голки
ORGAN

Програмне забезпечення
PULSE

працюємо з 2000 року
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Розміщення реклами в журналі 
«Sewing Business and Fashion»

«Швацька справа та мода»
 1. Блокова реклама.
 2. Статейний матеріал.  
Додаткову інформацію та деталі запитуйте 
у менеджерів.
Шановнi панове! Матерали не рецензуються 
та не повертаються. 
Рекламодавець зобов’язаний вказати номер 
та дату отримання ліцензії, якщо його діяль-
ність підлягає ліцензіюванню.  Редакція не несе 
відповідальностi за якість реклами, виготовле-
ної рекламодавцем. 
Технічні вимоги до готових оригінал-макетів: 

• ч/б растрова графіка – TIFF, EPS, PSD (всі 
300 dpi);

• векторна або поєднана графіка – CDR (до 
версії 14), AI, AI.EPS, AI.PDF, INDD (шриф-
ти в кривих);  

• лінкована або занурена растрова графіка – 
додатковими файлами;

• в растрових кольорових зображеннях має 
бути виконано виділення чорного, дозвіл не 
менше 300 dpi; 

• всі кольорові макети повинні бути викона-
ні тільки в CMYK.
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СПАНБОНД ТА SMS 
ДЛЯ МЕДИЧНИХ МАСОК

Спанбонд активно використовується в медичній сфері. 
З поширенням вірусу COVID-19 попит на нього збіль-
шився в декілька разів. Така ситуація вплинула на ри-
нок і як наслідок багато нетканих матеріалів, які виго-
товлені за технологією спанбонд або ж мають подібну 
структуру можуть видаватися взаємозамінними ме-
дичному спанбонду. Хоча це хибне враження і далеко 
не всі вони підійдуть для потреб медичної галузі. 
Медичний/ не медичний спанбонд:        
в чому різниця
Спанбонд в широкому розумінні поліфункціональний 
матеріал, але його набір характеристик завжди пов'я-
заний з цільовою сферою призначення. Наприклад, 
якщо йдеться про його використання в якості агрово-
локна, то до його складу частіше за все входять ста-
білізатори ультрафіолету (СУФ), які нейтралізують 
дію сонячного проміння. Саме тому він не розклада-
ється від сонячного впливу. Агроволокно здебільшо-
го представлене у білому та чорному кольорах. 
Якщо йдеться про використання спанбонду в якості 
декоративного матеріалу для виготовлення сумок чи 
інших предметів, то перше на що варто звернути ува-
гу – це варіативна колірна палітра. А це означає, що 
в його склад входять барвники, які не є актуальними 
для агроволокна і взагалі не рекомендованими для 
медичного спанбонду. Крім цього важливою характе-
ристикою для спанбонду, яка впливає на його цільо-
ве призначення є щільність та покриття. Наприклад, 
спанбонд із ламінованим покриттям не пропускає во-
логу та повітря і чудово підходить для потреб медич-
ної сфери. 
Далі пропонуємо детальніше розібратися в особли-
востях медичного спанбонду та матеріалу на основі 
спанбонду  ̶  SMS. 
Особливості медичного спанбонду
Спанбонд — це нетканий матеріал, що має такі вла-
стивості як м’якість, екологічність, міцність, легкість в 

обробці, стійкість до впливів лугів та кислот. В його 
склад також додають різні хімічні агенти серед яких 
волокноутворюючий полімер. Завдяки цьому отриму-
ють якісний антибактеріальний матеріал з гідрофіль-
ною або з гідрофобною поверхнею. Крім цього спан-
бонд може бути представлений у різній щільності. 
Для профілактичних масок рекомендують використо-
вувати діапазон від 15 до 60 г/м2. 
Матеріал SMS та його можливості
SMS (spunbond/meltblown/spunbond) – це композит-
ний (змішаний) матеріал, що складається з двох ша-
рів спанбонду і шару мелтблауну, що представляє 
собою розплавлене неткане полотно. Щільна струк-

тура мелтблауну виступає прекрасним бар'єром про-
ти бактерій та інших забруднюючих речовин, поєдну-
ючи високу ефективність фільтрації з чудовою пові-
тропроникністю. Матеріал SMS екологічний, легкий, не 
токсичний, має приємні тактильні властивості, тому 
його активно використовують для виготовлення медич-
ного одягу, масок, хірургічних полотен та спеціальних 
костюмів, стерилізаційних пов’язок для ран тощо.
Детальніше познайомитися з асортиментом медично-
го спанбонду можна на сайті компанії К.tex.

Контакти: 
K.tex, м. Ірпінь, вул. Покровська
+38 044 363 0046, +38 067 506 14 30 
sales@ktex.com.ua 

ktex.com.ua

mailto:sales%40ktex.com.ua?subject=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%96%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ktex.com.ua
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кої промисловості повернуться до звичайного циклу 
роботи та ассортименту задля задоволення попиту 
населення на одяг і взуття, текстильні вироби та еле-
менти інтер`єру, тощо. Отже, «готуємо сані влітку, а 
воза взимку» та знайомимось з обладнанням, яке 
буде в тренді вже наприкінці травня та необхідне для 
виробництва осінньо-зимової колекції.

Сьогодення в легкій 
промисловості
Швейна промисловість – це динамічна галузь, якою ке-
рують нові тенденції, інновації та розробки. В умовах 
сьогодення, а саме боротьби з пандемією коронавіру-
су, швейна галузь активно приймає участь в боротьбі 
проти COVID-19: виробники одягу та текстильної 
продукції направили свої потужності на виготовлення 
масок, захисних комбінезонів, нарукавників і бахіл на 
зав’язках для індивідуального захисту людини. 
Вже понад 20 років компанія-експерт легкої промис-
ловості Softorg тримає руку на пульсі, для того, щоб 
забезпечувати швейні виробництва перевіреними і 
сучасними комплексними рішеннями: швейне і роз-
крійне обладнання, в’язальні і вишивальні машини, 
лінії ВТО, обладнання для виробництва матраців, а 
також комплектуючі, запчастини і пристосування ма-
лої механізації.
Та з початком поширення коронавірусу Softorg розши-
рив асортимент, пропонуючи лінії для виробництва 
масок і респіраторів, машини для виготовлення захис-
них костюмів із герметизованими швами, обладнання 
для виробництва бахіл, нарукавників та фартухів. 

ПОСТКАРАНТИННІ ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ ШВЕЙНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ

Ознайомитися з каталогом Softorg можна на офіційному 
сайті компанії.

Посткарантинні тенденції швейної про-
мисловості
Працюючи на ринку з 1999 року, Softorg активно 
приймає участь у розвитку легкої промисловості, вра-
ховуючи останні тенденції ринку та сезонності вироб-
ництв. Після закінчення карантину, виробництва лег-

Juki DDL-7000A – одноголкова машина човниково-
го стібка з автоматичною обрізкою нитки і прямим 
приводом. Хід голководія становить 35 мм – це доз-
воляє здійснювати пошив різноманітних типів матері-
алів: від легких до середніх, таких як джинсова ткани-
на. Машина використовується для роботи з костюма-
ми, сорочками, сукнями, штанами, спецодягом, спор-
тивним одягом.
Jack JK-58450С-003 – двоголкова промислова 
швейна машина човникового стібка з функцією від-
ключення голок застосовується для роботи з легкими 
та середніми матеріалами. Призначена для пошиття 
верхнього одягу, спецодягу, джинсового одягу, су-
мок, оббивки для меблів, виконання оздоблювальних 
стрічок на клапанах карманів, поясах, манжетах. Ма-
шина обладнана великою робочою зоною, що дозво-
ляє шити вироби різних розмірів.
Juki DP-2100SZ – комп’ютеризована машина човни-
кового стібка для вшивання рукава з сухою головою 
та пристроєм мультипрограмування. Машина має ме-
ханізми вертикального переміщення і ремінного про-
сування, оснащена активним натягом і автоматичною 
обрізкою нитки. Машина є кульмінацією розвитку 
технологій, адже володіє здатністю здійснювати про-
цес ушивання рукава, який являє собою найбільш 
складну швейну операцію.

https://softorg.com.ua/
https://softorg.com.ua/
https://softorg.com.ua/product/juki_ddl_7000a
https://softorg.com.ua/product/jack-jk-58450s-003
https://softorg.com.ua/product/juki-dp-2100sz


5 

сучасне рішення

лектуальна смарт-функція переходу в стан спокою – 
машина автоматично переходить в стан спокою че-
рез 30 хвилин простою. Машина забезпечує відмінну 
якість обметування на будь-якому трикотажі: від тон-
кого і еластичного до щільного і з ворсовим начосом. 
Оверлок виконує обметку деталей виробів з тонких 
трикотажних тканин, таких як футер, рибана, віскоза, 
велсофт, на максимальній швидкості до 5500 ст./хв.

Сучасні високотехнологічні комплексні 
рішення 2020 для швейних виробництв
Крім класичних сучасних прямострочних машин чов-
никового стібка та оверлоків, все більшої популяр-
ності набирають високотехнологічні комплексні рі-
шення для швейних виробництв, які допомагають 
знизити собівартість, в т.ч. фонд оплати праці, та 
підвищити якість і продуктивність виробництва. До 
таких виробничих рішень відносять кишенькові авто-
мати, швейні машини з програмованим циклом шиття 
та комп’ютеризоване обладнання для шиття за ша-
блонами, які дозволяють автоматизувати приточу-
вання змійки, заготівку комірів, манжетів, накладної і 
прорізної кишені, тощо. Високотехнологічне облад-
нання робить процес пошиття виробу максимально 
автоматизованим і стандартизованим, всі шви запро-
грамовані відразу в системі CAD при моделюванні ви-
робу, що значно скорочує час і усуває неточності, ро-
блячи продукт виробництва стабільної високої якості. 
Автоматизація розпочинається з використання САПР – ав-
томатичної системи проектування, за допомогою якої 
оператор, натисканням кнопок на клавіатурі, виконує 
дизайн, градацію та розкладку майбутнього виробу. Дані 
передаються до швацьких автоматів, які і виготовляють 
прототип для подальшого доопрацювання і запуску.
Сучасні швейні фабрики світу все більше переходять 
до автоматизації швейних процесів та скороченню 
персоналу, замінюючи кваліфікований персонал на 
операторів автоматичних установок. Українські ви-
робники також мають досвід реорганізації виробни-
цтва і вже застосовують технологію пошиття на 
швацьких автоматах. Виробники, які придбали об-
ладнання в Softorg, зазначають, що з впроваджен-
ням високотехнологічного обладнання, підвищили 
якість виробів, зменшили  кількість браку та не мають 
гострої необхідності у постійному доборі кваліфікова-
них швачок, працюючи у 2-3 зміни. І це звісно впли-
нуло на зріст прибутку.

Juki MF-7523-U11 – високошвидкісна триголкова 
п`ятиниткова плоскошовна швейна машина з 
плоскою платформою та верхнім і нижнім застилом. 
Вона оснащена механізмом просування матеріалу і 
механізмом мікрометричного налаштування дифе-
ренційного ходу зубчастої рейки, які підвищують 
якість стібка. Крім того, машина за замовчуванням 
оснащена механізмом запобігання скручування нитки 
петельника, що сприяє підвищенню зручності її техніч-
ного обслуговування. Може використовуватися в про-
цесі підшивання рукавів і нижнього краю футболок, а 
також для виконання розпошивальних швів при по-
шитті спортивного одягу і трикотажних виробів. 
Jack JK-T1900 – електронна швейна машина для 
виконання закріпок, закріпок по контуру і настрочу-
вання деталей виробів на середніх матеріалах і гумці. 
Машина може використовуватися для декоративного 
шиття, шиття на нетканих матеріалах (мішках), для 
пошиття сумок і пришивання липучок. В базовому 
комплекті машини постачається спеціальне присто-
сування для переналаштування машини на ґудзико-
ву. Оснащена автоматичними функціями нитковідвід-
ника і обрізки нитки, які значно заощаджують час і 
самі нитки. Машина має 100 видів закріпок.
Jack JK-W4 – трьохголкова плоскошовна швейна 
машина з прямим приводом. Призначена для шиття 
як товстих, так і тонких тканин, забезпечуючи їх про-
ходження через машину без деформації. JK-W4 орієн-
тована на шиття еластичної і трикотажної тканини, 
найчастіше для підгинання низу, в таких виробах, як: 
спортивний одяг, футболки, нижня білизна.
Juki LZ-2284 – високошвидкісна одноголкова маши-
на для виконання стандартного і трикрокового стібка 
типу «зигзаг». Шаблони стібків «зигзаг» можна легко 
змінювати важелем під «рукавом». Машина має висоту 
підйому лапки 5.5/10 мм. та ширину зигзагу 5/10 мм. 
Jack E4-4-M03/333 – високошвидкісний чотири-
нитковий енергоощадний оверлок з робочим просто-
ром під лапкою 27 мм., що дає можливість зручно і 
якісно працювати з тканинами різної щільності. Інте-

https://softorg.com.ua/product/juki-mf--7523u11
https://softorg.com.ua/product/jack-jk-t1900b
https://softorg.com.ua/product/juki-lz-2284atoo
https://softorg.com.ua/product/jack_e4
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сучасне рішення

Розглянемо детальніше інноваційне автоматизоване 
обладнання 2020 року, яке стало трендом на ринку 
швейних машин, адже значно підвищує конкуренто-
спроможність виробників та дозволяє знизити собі-
вартість виробів:
Juki PS-800SB-8045AKX – комп’ютеризована 
швейна машина для шиття за шаблонами з сухою го-
ловою, що досягає швидкості 3000ст./хв. Підтримує 
безліч режимів шиття для різноманітних матеріалів. 
Має розмір робочого поля 800х450мм. Машина осна-
щена дисковим обертовим ножем та панеллю керу-
вання з пам’яттю великого об’єму і підтримкою фор-
матів DXF, AI, PLT і DST. Juki PS-800 може постачатися 
з різними варіантами пристосувань для обрізки тка-
нини: ротаційним дисковим ножем, ножем з прямим 
приводом та лазерною обрізкою. 
Juki DDL-8700 – одноголкова машина човникового 
стібка застосовується для шиття накладних карманів 
зі шкіри ті інших важких матеріалів. Машина дозво-
ляє отримати гарний шов за незмінно високої якості. 
Максимальна довжина стібка може досягати 7 мм.
Jack MT-80 – комп’ютеризована програмована ша-
блонна швейна машина з великим полем шиття. За-
стосовується для широкого спектра пошиття: пред-
метів одягу (сорочок, курток, пальто, ін.), сумок, ак-
сесуарів (рукавичок, головних уборів, ін.), меблів і 
предметів домашнього побуту (наприклад, подушок), 
автомобільних аксесуарів (підголів’я сидінь, сидіння). 
Машина виконує швейну операцію в рамках одного 
етапу. Це сприяє значному підвищенню продуктив-
ності праці. Вона здатна завершувати всі етапи од-
ним натисканням кнопки і безперервно працювати 
більше 10 годин. 
Juki AMS-221EN – машина повторного циклу з 
комп’ютерним управлінням і функцією введення да-
них з площею пошиття 300х200мм. Машина працює 
на макс. швидкості шиття 2800ст./хв, яка досягається 
вже на другому стібку від початку шиття. Швейна ма-
шина найкращим чином підходить для приточування 
ручок до сумок і приточування фігурних частин взут-
тя, використовується для виконання власних шабло-
нів, приточування етикеток, емблем, частин виробу і т. д. 
Існує два різних типи рамок просування: монолітна 
рамка просування і рамка просування розділеного при-
воду, коли її права і ліва частини керуються роздільно. 
Juki WS-9080 – автоматичний оверлок для сточуван-
ня двух тканин. Застосовується при роботі з легкими і 
середніми тканинами, для сточування передньої і за-
дньої половинки брюк з пристроєм вирівнювання краю.
Jack JK-T2210D – автоматична промислова одно-
голкова машина-автомат човникового стібка з про-
грамованим циклом шиття для настрочування дета-
лей по контуру з площею шиття 220х100мм. Вико-
ристовується при пошитті виробів з важких матеріа-
лів та шкіри: шкіряного взуття, сумок, джинсових 
виробів, спорттоварів та ін. Застосовується для шит-
тя кишень джинс, аплікацій на дамських сумочках, 
зточування деталей, декоративної обробки кишень, 
тощо. У пам’яті машини 999 видів шва/малюнка.

Juki AMP-183 – автоматична машина з мікропроце-
сорним керуванням для обробки бортів піджаків і 
верхнього одягу, невеликих деталей, таких як клапа-
ни кишень і планки. Використовується для виготов-
лення деталей за шаблоном (клапан, погон, комір, 
манжет і т. д.) Швидкість шиття – 4500 ст./хв.
Juki MEB-3200 – автоматизована петельна машина 
з комп’ютерним керуванням для обметування петель 
з вічком. Завдяки новій технології, що має назву «ак-
тивний натяг», машина здатна з легкістю відтворю-
вати одні і ті ж умови шиття. Натяг може бути вста-
новлено окремо для різних секцій петлі. Параметри 
програмуються завдяки електронному керуванню, 
що повністю виключає механічне втручання і за-
ощаджує час на виконання операції. Машина виконує 
чисту різку і виключає виникнення недорізаних діля-
нок петлі. Має до 89 різних шаблонів пошиття. Відео 
як працює машина.
Jack JK-T9820 – це нова комп’ютеризована машина 
для обметування петель з вічком і без, та виробу 
круглих отворів. За допомогою електронної панелі 
управління можна легко змінювати параметри закрі-
пки, такі як розмір і форма, а також створювати і збе-
рігати шаблони шиття. Пам’ять машини містить 9 ви-
дів петель та різні варіанти закріпок. Оснащена авто-
матичною обрізкою нитки, автоматичним підйомом 
лапки та вбудованою LED-підсвіткою. Нова конструк-
ція машини дозволяє працювати їй значно тихіше 
своїх конкурентів (на рівні 80 дБ). Підходить для ро-
боти з легкими, середніми та важкими матеріалами. 
Juki APW-895 – автоматична машина для повного 
циклу операції обробки прямої кишені з клапаном на 
піджаках, жакетах і брюках. Легке налаштування на 
різні види тканин, форми і розміри кишень. Зміна ре-
жимів: паралельна подвійна обтачки, паралельний 
одинарний фальц без або з клапанами проводиться 
на панелі управління. Машина обладнана пристроєм 
розтягування обтачки, яке розгладжує складки на ос-
новному виробі при притиснутих краях матеріалу. 
Максимальна швидкість шиття 3000 ст. / хв.
Дізнайтеся більше про високотехнологічне обладнан-
ня для виробництв легкої промисловості в онлайн-ка-
талозі Softorg або у експертів компанії за телефонами: 

048 738-97-00, 044 390-34-54

https://softorg.com.ua/product/juki_ps_800sb_8045akx_aa
https://softorg.com.ua/product/juki-ddl-8700l
https://softorg.com.ua/product/jack_m80
https://softorg.com.ua/product/juki-ams221en-hs3020sz-5000nsf
https://softorg.com.ua/product/jack_jk_t2210d_f1
https://softorg.com.ua/product/juki-amp-183dmn
https://softorg.com.ua/product/juki-meb-3200ssmm
https://youtu.be/FIfZQTeqRYY
https://youtu.be/FIfZQTeqRYY
https://softorg.com.ua/product/jack_jk_t9280
https://softorg.com.ua/catalog/automated-programmed-sewing-equipment
https://softorg.com.ua/catalog/automated-programmed-sewing-equipment
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тел.: +38 0675567937, viber: +38 0934457307, +38 0631079126

ТОВ «Торговий дім Оршанській льонокомбінат-Одеса»
є офіційним дилером в Україні ВАТ «КАМВОЛЬ», м. Мінськ

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

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
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пропозиція

ПНП «Харьковнить»
61098 м. Харків, вул. Полтавський шлях,175 

тел.: +380 57 719 45 83, +380 50 303 90 81, тел./факс +380 57 717 65 58 
e-mail: nitki2010@ukr.net

Керівнику підприємства 
Шановані колеги!
 ПНП «Харьковнить» працює на ринку B2B впродовж 20 років. Цей рік для нас ювілейний, двадцятий. Трохи 
сумно, що він збігся з періодом складнощів і несподіванок у сфері здоров'я у багатьох країнах. А ситуація тягне 
за собою економічні проблеми. 
Але не будемо сумувати і опускати руки. Будемо робити, що можемо в ситуації, що склалася, щоб її стабілізу-
вати і вийти з неї.
Повідомляємо, що на прохання наших споживачів і підприємств, що виробляють медичну продукцію, ми роз-
робили резинку еластичну різних видів для медичних виробів. Декілька медиків випробували її і дали позитив-
ні відгуки.     
Хочу звернути вашу увагу, що наші вироби мають спеціальні характеристики, що відповідають особливостям 
використання їх в медицині; виготовляються з урахуванням рекомендацій ергономіки і особливостей праці 
медичних працівників і простих споживачів, а саме - спеціально підібрана жорсткість, еластичність, форма, 
поверхня виробу і матеріал. 
Слід звернути вашу увагу, що багато підприємств почали використовувати для виробництва захисних масок 
резинку капелюшну, яка має наступні характеристики: круглий переріз, підвищену жорсткість і пружність, че-
рез що маємо здавлення судин головного мозку; гладке обплетення, що приводить до  її зісковзування з по-
верхонь. Ці види резинки і інші види еластичних шнурів є виробами, призначеними для використання при ви-
робництві одягу і головних уборів і мають підвищену жорсткість і пружність. Їх вкрай не бажано використову-
вати для виробництва захисних масок і медичних виробів.
На вимогу замовника на вироби видаються необхідні сертифікати і техпаспорти. Пропонуємо вам протестувати 
зразки наших виробів.
Маємо можливість розробити виріб за вашими технічними характеристиками.
Готові співпрацювати на довгостроковій, договірній, плановій основі. 

З повагою, Директор ПНП «Харьковнить» – ТОВ 
Д. Д. Ярмошик

mailto:nitki2010%40ukr.net?subject=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%96%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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Медичний спанбонд 
пропаяний: 

4 шари. Ширина 1.5 м з 1-го м.п. 
виходить 65 масок.
Рулон: 27 м
Ціна: 55 гр м. п.
Кольори: білий, блакитний, 
ма ли на, бузок, чорний, бірюза.

тел.: +38 050 6338598 

DBTEX 
ПОСЛУГИ З ОБРОБКИ ТКАНИНИ
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Любой кризис – это буря. Но как известно, после каж-
дой бури приходит «солнечная погода». Безусловно 
она наступает не для всех. Кризис, как шторм, ломает 
и выбрасывает самых слабых и неподготовленных. Тех, 
кто живет в прошлом веке, кто не хочет и боится пере-
мен. Тех, кто 100 раз так делал и делает, кто говорит 
– не учите меня жить, кто говорит –  это и так работает. 
НЕТ. Так как было – наверно уже не будет никогда. 
Кризис заставляет выживать – а значить думать. Что 
сделать, чтобы в новых условиях мой бизнес был при-
быльным. Думать о том, что менять.
Оглядываясь назад на 4 месяца, становиться очевид-
ным – из-за коронавируса в Китае торговля не завезла 
сезонную продукцию. Рынок не будет насыщен китай-
ским товаром. В этом году байеры массово не поедут на 
закупки! Будет сказываться страх не получить вообще 
заказ, страх невыполнения сроков.  Не говоря уже про 
страх закупки большого количества товара в условиях 
полной неопределенности, плюс – транспортное пле-
чо. Да и китайские производители не все пережили 
этот карантин. Так что стоит ожидать оживление вну-
треннего производства по всему миру. Особенно, это 
будет касаться стран Европы, которые по экономиче-
ским причинам практически не производят товары лег-
кой промышленности. Как Вы думаете – куда они будут 
смотреть в первую очередь на размещение заказов…
Что же ждать нам после окончания карантина. Мое 
мнение, это СПРОС. Спрос на все остановившиеся от-
расли как торговли, так и услуг из-за карантина. Но 
спрос будет иметь свои особенности. И это будет не 
столько снижение объема заказов, сколько увеличение 
ассортимента и снижение количества на одну модель. 
Торговля с одной стороны будет бояться большого ко-
личества одного ассортимента, с другой требовать рас-
ширение модельно ряда, сокращения сроков поставок. 
Требовать высокое качество по невысокой цене.  
Так как можно этого добиться? Только автоматизация 
вашего производства. Только замена ручного труда, на 
машинный. Прежде всего внедрение и использование 
систем автоматического проектирования САПР. Вот по 
этой ссылке все желающие могут скачать абсолютно 
бесплатную версию программы Richpeace Garment CAD. 
Это поможет Вам ознакомится с азами конструирования 
в программе. Разобраться и понять удобство и необхо-
димость данного инструмента. Сравнить самому картон-
ные лекала и САПР, и удостовериться в пропасти длин-
ною в десятилетия, сравнить «мотыгу и трактор».
Использование швейных автоматов. Это замена боль-
шинства, как простых, так и сложных швейных опера-
ций. Это замена практически любых операций, которые 
можно разложить в плоскости шитья. Одно, двух, 
четырех и даже шести головочные автоматы. С различ-
ными полями шитья. Швейные автоматы RIchpeace по-

КАРАНТИН. КРИЗИС. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Вся страна, да и весь мир, вот уже месяц как погрузилась в карантин. Практически в полную 
спячку. Торговля исчезла как таковая. Идут политические войны и плетутся интриги. 

А страна тем временем все больше и больше погружается в кризис. Кризис #сидидома.

лностью совместимы с САПРом, и открывают Вам во-
зможность работая в программе, сразу создавать зада-
чу для шитья автомату, и создавать задания на про-
изводство кассет. Это исключает возникновение неточ-
ностей и несовпадений.
Ну а пока карантин все еще продолжается, все продо-
лжают шить маски. И продолжают делать это старым 
дедовским методом, который применяли еще десятки 
лет назад. Хотя давно изобретены и получили широкое 
распространение целые линии по производству меди-
цинских масок. Как полностью автоматические, сна-
бженные конвейерами, с минимальным участием чело-
века, так и полуавтоматические. Все наиболее трудо-
емкие и затратные по времени процессы заменены ав-
томатикой. Например, такая операция, как ультразву-
ковая пайка ушных резинок вручную производится за 
считанные секунды. Наша команда досконально изучи-
ла все виды данного оборудования и готова поставить 
и запустить его в кратчайшие сроки.

Автоматическая линия по производству 
медицинских масок

Мы не просто очередные поставщики оборудования. 
Мы помогаем нашим клиентам изменить подход к сво-
ему производству, сделать его эффективным и совре-
менным. Выявляем узкие места на производстве, кор-
ректируем расстановку процессов, подбираем нужное 
оборудование, просчитываем эффективность его при-
менения, устанавливаем, запускаем и обучаем персо-
нал. Обращайтесь, и мы поможем и Вам.
ООО «ОТК-СЕРВИС» – официальный представитель 
компании Richpeace в Украине.
Продажа, установка, настройка, наладка, запуск, га-
рантийное и послегарантийное обслуживание.
Автоматизация швейных процессов – реальная помощь 
Вашему бизнесу.

г. Одесса, ул. Черноморского казачества, 115
тел./факс: +38 (048) 777-89-63
(067) 558-12-67, (067) 518-35-40
info@otk-service.com.ua
www.otk-service.com.ua

сучасне рішення

mailto:info%40otk-service.com.ua?subject=
http://www.otk-service.com.ua
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Вся країна, та й весь світ, вже місяць як занурилася в карантин. Практично в повну 
сплячку. Торгівля практично зникла. Йдуть політичні війни і плетуться інтриги. 
А країна тим часом дедалі більше й більше занурюється в кризу. Криза # сидивдома.

Будь-яка криза – це буря. Але, як відомо, після кожної 
бурі приходить  «сонячна погода». Безумовно, вона на-
стає не для всіх. Криза, як шторм, ламає і викидає най-
слабкіших і непідготовлених. Тих, хто живе в минулому 
сторіччі, хто не хоче і боїться змін. Тих, хто 100 раз так 
робив і робить, хто говорить – не вчіть мене жити, хто 
говорить – це і так працює. НІ. Так, як було, напевно, вже 
не буде ніколи. Криза змушує виживати – а, отже, думати. 
Що зробити, щоб в нових умовах мій бізнес був прибут-
ковим. Думати про те, що змінювати.
Озираючись назад на 4 місяці, стає очевидним - через 
коронавірус в Китаї торгівля не завезла сезонну про-
дукцію. Ринок не буде насичений китайським товаром. 
Цього року баєри масово не поїдуть на закупівлі! По-
значатиметься страх не отримати взагалі замовлення, 
страх порушення термінів постачання. Не кажучи вже 
про страх закупівлі великої кількості товару в умовах 
повної невизначеності, плюс – транспортне плече. Та й 
китайські виробники не всі пережили цей карантин. Так 
що, варто очікувати пожвавлення внутрішнього вироб-
ництва по всьому світу. Особливо, це торкнеться країн 
Європи, які з економічних причин практично не виро-
бляють товари легкої промисловості. Як Ви гадаєте, 
куди вони будуть дивитися в першу чергу на розміщен-
ня замовлень?..
Як можна цього домогтися? Тільки автоматизація Вашо-
го виробництва. Тільки заміна ручної праці на машин-
ний. Передусім впровадження і використання систем 
автоматичного проектування САПР. Ось за цим поси-
ланням усі, хто бажає, можуть скачати абсолютно без-
коштовну версію програми Richpeace Garment CAD. Це 
допоможе Вам ознайомитися з азами конструювання в 
програмі, розібратися і зрозуміти зручність і необхід-
ність цього інструменту; порівняти самому картонні ле-
кала та САПР і упевнитися в прірві довжиною в десяти-
ліття, порівняти «сапу і трактор».
Використання швацьких автоматів. Це заміна більшості 
як простих, так і складних швацьких операцій. Це замі-
на практично будь-яких операцій, які можна розкласти 
в площині шитва. Одно-, двох-, чотирьох- і навіть шо-
стиголовочні автомати. З різними полями шитва. 
Швацькі автомати RIchpeace повністю сумісні з САПРом 
і відкривають Вам можливість, працюючи в програмі, 
відразу створювати завдання для шитва автомату і 
створювати завдання на виробництво касет. Це виклю-
чає виникнення неточностей і неспівпадінь.
Ну а доки карантин ще триває, усі продовжують шити 
маски. І продовжують робити це старим дідовським ме-
тодом, який застосовували ще десятки років тому. Хоча 
давно винайдені і отримали широке поширення цілі лі-

КАРАНТИН. КРИЗА. ЩО ДАЛІ?

нії по виробництву медичних масок: як повністю авто-
матичні, забезпечені конвеєрами, з мінімальною участю 
людини, так і напівавтоматичні. Усі найбільш трудомісткі 
і витратні за часом процеси замінено автоматикою. На-
приклад, така операція, як ультразвукова пайка вушних 
резинок, робиться за лічені секунди. Наша команда грун-
товно вивчила усі види цього устаткування і готова по-
ставити і запустити його в найкоротший термін.

Автоматична лінія по виробництву 
медичних масок

Ми не просто чергові постачальники устаткування. Ми 
допомагаємо нашим клієнтам змінити підхід до свого 
виробництва, зробити його ефективним і сучасним. Ви-
являємо вузькі місця на виробництві, коригуємо розпо-
діл процесів, добираємо потрібне устаткування, прора-
ховуємо ефективність його застосування, встановлює-
мо, запускаємо і навчаємо персонал. Звертайтеся, і ми 
допоможемо і Вам.
ТОВ «ОТК-СЕРВІС» – офіційний представник компанії 
Richpeace в Україні.
Продаж, установка, налаштування, наладка, запуск, га-
рантійне і післягарантійне обслуговування.
Автоматизація швацьких процесів – реальна допомога 
Вашому бізнесу.

м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115
тел./факс: 38 (048) 777-89-63
(067) 558-12-67, (067) 518-35-40
info@otk-service.com.ua
www.otk-service.com.ua

сучасне рішення

mailto:info%40otk-service.com.ua?subject=
http://www.otk-service.com.ua
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Цього місяця наша компанія запустила web-site
(www.texco.com.ua), асортимент продукції якого 

досягає більше 40 000 найменувань.  Ми не 
працюємо лише з текстильною промисловістю, ми 
активно вивчаємо і втілюємо в життя технології по 

зволоженню повітря та його осушенню; ми успішно 
втілюємо свої знання та професіоналізм в проектах 

малих та великих пивоварень;

пропозиція
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пропозиція

ПП «ДАНКО»

ТКАНИНИ ЦИВІЛЬНОГО 
ТА ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Виробництво та продаж

Вовняні та напіввовняні для:
•охоронних агенцій
• лісництв
• митної служби
• прикордонних військ
• поліції

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 22
тел.: 050 721 61 16, viber: 093 216 09 38

• ВПС
• ВМС
• ЗСУ
• МНС
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Карантин став справжнім викликом для виробників. 
Цей економічний шторм безжально витісняє тих, хто не 
може конкурувати в екстремальних умовах. І водночас, 
це потужний період зростання для тих, хто бачить в 
ньому не тільки небезпеку, а й можливості. Наприклад, 
нарешті  з'явився час для поліпшення якості виробни-
цтва продукції.
Протягом останніх років спостерігається підвищений 
попит на вироби «пуховик» і «воздуховік». Для вироб-
ництва цієї продукції необхідно спеціальне обладнання. 
Компанія VAVALON витратила понад три роки на попов-
нення своєї технічної бази унікальним устаткуванням і 
технологіями, які не мають аналогів в Україні; також на 
придбання відповідного програмного забезпечення.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ КРИЗУ 
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖУ 

ШВЕЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сьогодні VAVALON повністю готовий виробляти продукцію 
для замовників за наступними технологіями:

1. Розробка програмного продукту (оптимізація роз-
кладки і економія тканини).

2. Розкрій виробів з використанням автоматичного 
розкрійного комплексу (висока швидкість і точ-
ність крою).

3. Наповнення виробів сумішами з високим ступенем 
розпушення (легкість і плинність готових виробів, 
суттєве скорочення витрат сировини).

4. Устаткування і технології для виготовлення виробів 
типу «воздуховік».

5. Виготовлення деталей, наповнених за технологія-
ми «пуховик» і «воздуховік» на автоматичних ма-
шинах з малюнком замовника (реальний збіг візе-
рунка на всіх деталях і висока якість стежки на 
«незручних» тканинах для обробки на пря-
мострочній машині).

Все це дозволяє отримати продукцію, яка буде конку-
рентною з виробами європейських і китайських брен-
дів. Компанія VAVALON запрошує до знайомства і довго-
строкової співпраці.
«У довгостроковому професійному партнерстві для мене 
важливі два фактори: виконання в повному обсязі взятих 
на себе зобов'язань і відповідність інтересам замовника. 

Співпрацюючи з компанією VAVALON, я завжди на 100% 
впевнений у результаті», Віталій, компанія Nestta.
«З усією відповідальністю рекомендую компанію 
VAVALON до співпраці. На особистому досвіді доведено, 
що робота з ними – це завжди висока якість, відповідаль-
ність в дотриманні термінів і професійна етика. Довіря-
ючи VAVALON, я не сумніваюся, що «секрети фірми» зна-
ходяться в надійних руках», Даніл, компанія Pilot Jeans.

+38 063 324-19-29

вітчизняний виробник
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ТМ «ORIGA», Харків – один з визнаних лідерів у швей-
ній промисловості України, що спеціалізується на по-
шитті жіночого одягу з 2006 року. Упродовж 14 років 
кропіткої роботи нам вдалося створити потужне диза-
йнерське і конструкторське бюро, систематизувати 
складську логістику, домогтися регулярного оновлення 
устаткування на виробництві, а також заслужити лю-
бов і покликання мільйонів жінок у всьому світі.
В період розвитку пандемії COVID-19 і в умовах гостро-
го дефіциту засобів індивідуального захисту компанія 
TM «ORIGA» перепрофільовує своє виробництво.
Наша команда мобілізувала свої зусилля і застосувала 
професійні знання для практичної боротьби з епідемі-
єю, почавши виготовлення засобів індивідуального за-
хисту одноразового використання від ТОВ «ОРІГА».
Ми пропонуємо:

• Захисний комбінезон із ламінованого спанбонду 
45-50 гр / м².

• Захисний комбінезон зі спанбонду 45-50 гр/м².
• Захисний комбінезон DuPont™ Tyvek® 1422A.
• Захисний халат із ламінованого спанбонду 45-50 гр/м².
• Захисний халат зі спанбонду від 25 до 50 гр/м².
• Захисний халат зі 100% поліестеру 51г\м2.
• Захисну тришарову маску СМС.

Наші переваги:
• Захисні засоби, що реалізуються від ТОВ «ОРІГА», 

є сертифікованими відповідно до ДСТУ EN ISO 
13688 до: 2016 «Одяг захисний. Загальні вимоги 

СЕРТИФІКОВАНІ ЗАСОБИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ВІД ТОВ «ОРІГА»
(EN ISO 13688: 2013, IDT; ISO 13688: 2013, IDT)». 
Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 14.19.

• Виготовлення продукції здійснюється в масштабах 
одного виробництва, з використанням власної 
технологічної бази і сучасних захисних тканин ви-
сокої якості.

• Виконання і доставка товарів у найкоротший термін.
• Наявність зручних способів оплати замовлень: го-

тівковий, безготівковий, накладений платіж (ком-
панія не є платником ПДВ).

• Компанія відкрита до нових пропозицій з виготов-
лення інших видів захисних засобів одноразового 
використання.

Засоби індивідуального захисту від ТОВ «ОРІГА» мо-
жуть бути застосовані для дотримання санітарно-гігіє-
нічних вимог у закладах охорони здоров'я, лікуваль-
но-профілактичних установах, лікарнях (для відвідува-
чів), на підприємствах харчової промисловості, в цен-
трах надання перукарських і косметологічних послуг, 
на інших об'єктах і в установах, діяльність яких вимагає 
дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, в опто-
вій і роздрібній торгівлі, в побуті.
Команда TM «ORIGA» впевнена, що взаємодопомога, 
підтримка і своєчасне застосування правильних заходів 
допоможе вирішити ряд питань і проблем у період над-
звичайної ситуації!

Залишайтеся під захистом разом з «ORIGA»!

Телефони для зв'язку: 
097 3770901 – Ольга; 
097 6501498 – Олексій

вітчизняний виробник
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Зовсім несподівано нас застала звістка про вірус… ка-
рантин… закриття всіх і всього…
Як ми будемо далі? Адже нашому підприємству 6 мі-
сяців. Як не втратити позиції, як вижити, як зберегти 
робочі місця – на роздуми не було жодного дня, лише 
кілька годин.
За місяць до цього «підприємливі ділки», користую-
чись моєю довірливістю, замість флезеліну  для ви-
шивальних машин надіслали мені десять тисяч ме-
трів спанбонду.  Звісно, нам цей матеріал для роботи 
не підходив, поставили у збитки.
Скликали збори колективу, вирішили, що маємо якіс-
ну тканину і можемо забезпечити масками багатьох. 
Саме набирала обертів паніка навколо відсутності за-
собів захисту.  Ми розуміли, що знаходячись віддале-
но від столиці, засоби захисту до аптек нашого  район-
ного центру дістануться значно пізніше, ніж іншим.
Отже, маючи в запасі спанбонд та якісний шліфова-
ний котон,  ми вирішили шити  одноразові маски, ба-
гаторазові маски, захисні костюми та бахіли. 
Виникла двояка ситуація: з одного боку карантин і на-
станови лишатися вдома, з іншого   ̶ на весь районний 
центр лише наше швейне підприємство, яке може за-
безпечити потреби населення в засобах індивідуально-
го захисту. Вирішили працювати. На підприємстві були 
запроваджені наступні заходи: всі співробітники прохо-
дили вимірювання температури, обробку рук антисеп-
тиками, захисні костюми, шапочки, маски і рукавички.  

ЯК ВЛАСНИК, Я КОЖНУ НЕСТАНДАРТНУ 
СИТУАЦІЮ СПРИЙМАЮ ЯК УРОК 

І ЗАДАЧУ ДЛЯ БІЗНЕСУ
За тиждень паніка зросла, тому ми вирішили якось втру-
титися... хоча б трохи.  Маски з вишивкою «don’t panic», 
«stop virus», «оберіг від коронавірусу» та маски з патріо-
тичною символікою, медичні шапочки з вишивкою  люди 
сприйняли дуже добре, і це покращувало настрій. 
Ми відшили об’єм на наш район і пішли на карантин. 
Частина одноразових масок, захисних костюмів і ба-
хіл були безкоштовно передані лікарням і фапам, ча-
стина  ̶  людям, зокрема дітям, з інвалідністю, части-
на – продана лікарням інших районів та великим під-
приємствам, які працюють під час карантину. У відда-
лені села та людям з обмеженими можливостями була 
організована доставка масок і антисептиків додому. 
За цей місяць можемо підбити підсумки та зробити 
певні висновки. 
Отже, мої висновки зроблені в розрізі маленького 
швейно-вишивального підприємства:

• відсутня комунікація місцевої влади з підприємця-
ми, які можуть брати участь у  забезпеченні засо-
бами захисту; 

• провалена інформаційна кампанія: люди отримува-
ли різну інформацію з різних джерел, інколи досить 
суперечливу, що спричиняло ще більшу паніку;

• жодним чином не були врегульовані ціни на необ-
хідні складові,  з яких можна було пошити засоби 
захисту, до того ж є факт відсутності резинки та 
спанбонду;

• оптимізація податків на товар медичного призна-
чення: маски, захисні костюми, інше – в державі 
запроваджена надто пізно;
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• податки з зарплати (які складають  42%) взагалі 
ніхто не відмінив. Орендна плата, плата за елек-
троенергію… Рахунків на оплату нема, бо каран-
тин, а бригада на відключення є, бо «ваше під-
приємство – боржник»;

• не розроблений механізм держдотацій для малого 
бізнесу. 

За таких умов складається враження, що ми лишили-
ся сам на сам із проблемами, які прийнято називати 
форс-мажором.  
У нас були плани на розвиток підприємства, але  за-
раз головна мета – втримати робочі місця.

З позитивних моментів можу відзначити щиру подяку 
від людей, від медичних працівників, від підприємств, 
які оперативно отримали засоби захисту на свої ро-
бочі місця. Також відчутною підтримкою була комуні-
кація між швейними підприємствами та ЗМІ. З декими 
обмінювалися резинками за бартером, з декими – 
нитками. Дехто запропонував безкоштовну рекламу 
підприємства  та висвітлення нашої праці на своїх ре-
сурсах. Знову схиляюся до думки, що українці пережи-
вуть все в мирі і злагоді.
Як власник, я кожну нестандартну ситуацію сприй-
маю як урок і задачу для бізнесу, і в залежності від 
того, як ми з нею впораємося, і будуть наші результа-
ти.  Тому за пару місяців буде зрозуміло, як працюва-
тиметься далі. 

Засновник компанії «Familiya» 
Сасин Світлана Олександрівна 
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Складно переоцінити соціальну зна-
чущість української легкої промис-
ловості. Вона справно задовольняє 
фізіологічні та естетичні потреби 
населення нашої країни, виробля-
ючи якісні товари народного спо-
живання. 2020 рік кинув Легпрому 
України особливий виклик. Звичне 
мирне життя, в якому повним хо-
дом йшли розробки фешн-колек-
цій і підготовка до весняно-літньо-
го сезону, в один момент було пе-
рекреслено світовою пандемією 
коронавіруса. 
Коли загроза нависла безпосеред-
ньо над Україною, раптово вини-
кла величезна проблема: гостра 
нестача засобів захисту від інфіку-
вання COVID-19. Саме в них в пер-
ші дні карантину відчували гостру 
потребу лікарні і установи, які про-
довжили працювати заради забез-
печення життєдіяльності країни.
Легка промисловість України при-
йняла виклик і впоралася з ним. У 
найбільш тривожний і складний 
час багато підприємств у терміно-
вому порядку перебудували ви-
робництво і вийшли на передову 
боротьби з поширенням смертель-
но небезпечного вірусу. У найко-
ротші терміни провели нала-
годження обладнання, розробили і 
сертифікували продукцію, розпо-

 ЛЕГПРОМ НА ПЕРЕДОВІЙ 
БОРОТЬБИ З ПАНДЕМІЄЮ!

чали випуск життєво необхідних 
виробів: комбінезонів, халатів, ма-
сок, шоломів, бахіл і т.д.
Це були і великі фабрики, і неве-
ликі виробництва, і окремі диза-
йнери. Справжні патріоти своєї 
країни, багато з них – люди і ком-
панії – за особисті кошти купували 
матеріали, відшивали і безоплатно 
передавали частину виробленої 
продукції лікарням для порятунку 
лікарів. Були налагоджені постійні 
поставки засобів захисту в роз-
дрібні мережі, за допомогою 
флешмобів безкоштовно розпов-
сюджувалися маски людям на ву-
лиці. На жаль, у цій статті немож-
ливо згадати всіх, хто долучився 
до цього руху – їх досить велика 
кількість. На прикладі декількох під-
приємств ми хочемо показати вели-
чезну роль легкої промисловості в 
нашому повсякденному житті.
Микола Сиченко, 
керівник швейної фабрики LESYA, 
м. Новоград-Волинський
«Напередодні карантину наша 
компанія подарувала апарат ШВЛ 
Новоград-Волинській районній лі-
карні. У момент передачі вже тоді 
лікарі були серйозно стурбовані 
ситуацією і гостро постало питан-
ня про засоби захисту. Ми миттєво 

відреагували, був зупинений ви-
пуск основної продукції фабрики. 
Паралельно ми шукали сертифіко-
вану сировину і тестували вітчиз-
няну, бо в багатьох країнах існує 
заборона на експорт матеріалів 
для такого виду виробів. Ми пере-
будували виробництво під випуск 
захисних комбінезонів, сертифіку-
вали продукцію, адже від виробле-
них нами засобів захисту залежить 
життя і здоров’я людей, тож все 
повинно відповідати нормам. Для 
цього звернулися до Національної 
академії медичних наук України і 
дістали підтримку безпосередньо 
від президента НАМН Цимбалюка 
В. І. Велику роль зіграла також 
підтримка місцевої влади: Жито-
мирська ОДА залучила меценатів, 
BGV GROUP Геннадія Буткевича, 
які надали передоплату на випуск 
необхідних ЗІЗ у кількості, достат-
ній забезпечити першочергові по-
треби області. Від Обласного 
управління охорони здоров'я вже 
стояв запит на 38-40 тис. комплек-
тів. Все відбувалося досить опера-
тивно: вивчення, сертифікація, по-
ставка матеріалів (надійшла про-
позиція доставки партії тканини 
президентським літаком), нала-
штування виробництва, підтримка 
місцевої влади. Це дозволило в 
найкоротші терміни запустити ви-
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пуск захисних комбінезонів. Вже 
випустили понад 50 тис. комплек-
тів, пройшли клінічне дослідження 
продукції, забезпечили держуста-
нови, взаємодіємо з волонтерськи-
ми організаціями».

Компанія ТМ AZURI, 
м. Одеса
«Зараз ми виготовляємо засоби за-
хисту. Тож забули, що таке вихід-
ний або нормований робочий день 
і працюємо з подвійним зусиллям! 
В умовах ситуації, що склалася у 
світі, нам довелося вкрай швидко 
приймати управлінські рішення і 
різко змінювати курс бізнесу. Упро-
довж двох днів ми оперативно пе-
рекваліфікувалися і працюємо, не 
покладаючи рук, виробляючи той 
продукт, який зараз в гострій не-
стачі на ринку.
Паралельно покращуємо свою 
продукцію, в прискореному режимі 
розбираємося з дозвільними доку-
ментами і стандартизацією. Не ди-
влячись на складнощі з катастро-
фічно завищеними цінами на рин-
ку сировини і так само її нестачею, 
все ж намагаємося давати макси-
мально адекватну ціну. Долучаємо 
колег і віддаємо партії на відшив, 
адже всі замовлення мають бути 
відвантажені своєчасно. 
Крім цього, ми систематично без-
коштовно роздаємо маски у місті, а 
також частину свого прибутку на-
правляємо на забезпечення меди-
ків Одеси захисними костюмами. 
Але ми віримо, що все буде добре, 
і що український виробник може 
забезпечити нашу країну всією не-
обхідною продукцією, водночас 
створюючи робочі місця».
Петро Сорока, 
засновник ТМ "Petro Soroka" 
м. Суми
«Випуск першої партії захисної 
продукції ми здійснили через три 
дні після початку карантину, тоб-
то, як тільки зрозуміли, що місту 
потрібна допомога у виготовленні 
захисних засобів, знайшли сирови-
ну і розробили технологію пошиття.
Головною проблемою на першому 
етапі стала спекуляція сировиною – 
миттєво злетіли ціни навіть не на 
основну сировину, а на фурнітуру. 
Резинка для масок продавалася у 
3-5 разів дорожче, ніж раніше. 
Упродовж півтора місяця ми виго-

товили для підприємств, установ, 
за заявками благодійних фондів 
близько 150 тис. одноразових ма-
сок, 10 тис. багаторазових масок, 5 
тис. комплектів захисного одягу.
Зробили свій внесок у благодійний 
фонд – передали 2 тисячі однора-
зових масок для медиків м. Суми, 
також запустили в Сумському регі-
оні акцію допомоги медикам. Для 
них було передано близько 1 000 
пов'язок на руку з написами «Лі-
кар», «Медик», «Соціальний пра-
цівник». У соцмережах і по телеба-
ченню анонсували акцію, спрямо-
вану на підтримку і надання допо-
моги медикам».

Компанія «Текстиль-Контакт», 
м. Чернігів
«19 березня, через два дні після 
оголошення початку карантину, ко-
манда «Текстиль-Контакту» при-
йняла рішення про пошиття захис-
них комбінезонів.
Ми відшили перші взірці, розроби-
ли відповідні ТУ та вже 23 березня 
розпочали серійне виробництво. 
Мотивацією такого рішення було ро-
зуміння, що захисні комбінезони – 
це саме те, чого потребує вся кра-
їна. Ми перекваліфікувалися на-
стільки швидко, наскільки це було 
можливо. Крім того, це робота та 
заробітна плата, як мінімум, для 
нашого колективу у 150 осіб! 
Наші покупці – переважно волон-
тери та власники великих бізнесів. 
Наприклад, Наталія Юсупова за-
мовила партію для лікарень, Ярос-
лава Гресь придбала 200 захисних 
комбінезонів, благодійний фонд 
«Корпорація монстрів» – понад 
5000 одиниць. Комбінезони підій-
дуть для працівників пошти, аеро-
портів, вокзалів, дезінфекторів ву-
лиць, для медиків, які контактують 
з великою кількістю людей щоден-
но. На цей час понад 15 тисяч оди-
ниць нашої продукції вже у своїх 
власників».

Концерн «Ярослав», 
м. Кролевець 
«Концерн кипить роботою – від-
шиваємо продукцію для забезпе-
чення захисту. Раніше ми ніколи 
не цікавилися потребами інфекцій-
них лікарень. Але коронавірус до-
дав свої корективи, і медики за 
державні кошти, а частіше за спон-
сорську допомогу, почали укомплек-

товувати себе спорядженням. Тож 
ми не могли залишитися осторонь.
Спочатку налагодили випуск ма-
сок, потім – комбінезонів із бязі. 
Складнощі були не тільки з пошу-
ками сировини та перебудовою ви-
робництва, вирішували ще й про-
блему доставки працівників. Потім 
були розроблені та запущені у ви-
робництво водостійкі медичні ком-
бінезони. Вони відшиваються з 
мембранної тканини європейсько-
го виробництва, яка розроблялася 
спеціально для використання в 
госпіталях, тож має антибактері-
альне покриття. Забезпечуємо 
цією продукцією медичних праців-
ників та комунальні підприємства 
міста. Першу тисячу комбінезонів 
отримали лікарні та поліція Сум-
ської області. 
Як наслідок, у Кролевці не захворів 
жоден лікар. Це при тому, що в 
Україні шоста частина хворих – ме-
дики, а в місці серед населення –
кілька десятків хворих на корона-
вірус. Зараз місто повністю готово 
до боротьби з епідемією. За під-
тримки керівника ОТГ, місцевих 
підприємців та депутатів було при-
дбано в достатній кількості засоби 
для захисту. І серед них – багато-
разові комбінезони з мембрани та 
білої бязі від концерну «Ярослав». 
Тож наші працівники не сидять дома, 
а виконують свій обов’язок. Для того, 
щоб завтра нашим лікарям була 
можливість виконувати свій.
Пишаємося та вдячні всім, хто по-
чав робити під час карантину такі 
важливі для всієї країни кроки. Цей 
досвід показує, наскільки величез-
ний потенціал української легкої 
промисловості. І що при розумно-
му та правильному підході вона в 
змозі забезпечувати країну необ-
хідними засобами захисту. А це й 
завантаження підприємств, що 
дозволить пережити кризовий пе-
ріод після карантину. І, звісно, до-
помога на державному рівні щодо 
забезпечення установ, які змушені 
працювати та підтримувати життє-
діяльність країни в момент каран-
тину. Світова пандемія показала, що 
Легпром України готовий приймати 
виклики сучасності та залишатися 
на передовій в найскладніші для на-
шої країни періоди.

За матеріалами видання
«Швацька справа та мода». 
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Потенціал розвитку сектору
Легка промисловість України – бага-
тогалузевий промисловий комплекс. 
Має потужний виробничий потенці-
ал, здатний задовольняти потребу 
суспільства у товарах широкого 
вжитку і промислово-технічного при-
значення та сприяти підвищенню 
якості життя. Водночас, легка про-
мисловість пов’язана з багатьма су-
міжними галузями та обслуговує 
увесь господарський комплекс країни.  
Досвід свідчить, що це – критичний  
сектор людського буття: без їжі, те-
пла, одягу, безпеки – людина не 
може існувати.  Для Збройних Сил  – 
це виробники речового майна, для 
усіх галузей народного господар-
ства – текстилю і виробів промисло-
во-технічного призначення, для на-
селення – одягу, взуття, дитячих та 
інших першочергових товарів на-
родного споживання, а сьогодні – 
ще й життєво важливих засобів ін-
дивідуального захисту (ЗІЗ) від віру-
сних хвороб.  Тому для держави – 
це стратегічний сектор та галузь 
національної безпеки.
Індустрія налічує 17 підгалузей, що 
об’єднані за трьома основними ви-
дами діяльності: текстильна про-
мисловість, виробництво одягу, ви-
робництво шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів. 
Українська текстильна промисло-
вість – це виробництво пряжі, тка-
нин, трикотажних полотен, нетка-
них матеріалів, килимів, постільної, 
кухонної і столової білизни, пледів, 
ковдр, покривал, штор та іншої тек-
стильної продукції для декору та до-
машнього вжитку. Виробництво одя-
гу включає виробництво усіх видів 
чоловічого, жіночого, дитячого одя-
гу та аксесуарів до нього – з тексти-
лю, трикотажу, шкіри та хутра. 

Пропозиції Асоціації «Укрлегпром» 
до Програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків,      

спричинених  обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню                 
і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), щодо розвитку галузей легкої 

промисловості України

Виробництво шкіри, виробів з неї та 
інших матеріалів – це безпосеред-
ньо виробництво шкіри (у т.ч. для 
одягу) та виробів зі шкіри та інших 
матеріалів (взуття, сумок, ременів, 
інших аксесуарів, меблів, авто і авіа 
крісел тощо).
У галузі легкої промисловості функ-
ціонує понад 2,5 тис. підприємств, із 
них 12% – середні підприємства, 
25% – малі, решта понад 60% - мік-
ропідприємства1. Наразі, в індустрії 
зайнято понад 133 540 осіб загалом, 
із них – 91 742 на  підприємствах, а 
41 798 – у фізичнихосіб підприємців 
(ФОП). Практично всі підприємства 
легкої промисловості знаходяться у 
приватній власності. 
Виробництво  одягу – найпотужніша 
галузь. Тут працює 1669 підпри-
ємств, зайнято найбільше – 79,9 тис . 
осіб (60% від усіх зайнятих у легкій 
промисловості). Також слід, відміти-
ти, що у швейному і трикотажному 
виробництві одягу найвищий відсо-
ток  (71,2%) галузевих працівників, 
які працюють у фізичних осіб-під-
приємців. Це майже 30 тис. осіб. Тут 
можлива неповна (часткова, надо-
мна) зайнятість, зокрема – для жі-
нок з дітьми.
У текстильному виробництві – 510 
підприємств і 23,1 тис.осіб (17% за-
йнятих у галузі). Складність облад-
нання і технологічність текстильно-
го виробництва зумовлює незначну 
частку зайнятих у ФОПів – лише 
12% по галузі – 5 тис.осіб. Найбіль-
ша їх частина – майже 4,2 тис. осіб – 
працівники, що шиють окремі види 
домашнього текстилю: постільну, 
кухонну столову білизну.
У виробництві шкіри та взуття пра-
цює 339 підприємств і 30,5  тис.осіб 
(23%) осіб, з них 7 тис.осіб – працює 
у ФОПів.

Потенційно, виробничі потужності 
можливо наростити як кількісно, так 
і якісно. Можливо розширити існую-
чі виробничі потужності, а також 
збільшити кількість підприємств лег-
кої промисловості до 3,5 тисяч і 200 
тисяч робочих місць. За експертною 
оцінкою Укрлегпрому  найбільший 
потенціал - саме у виробництві одя-
гу: 600 підприємств МСБ і 70 тис.
осіб, у текстильній промисловості – 
50 підприємств і до 20 тис.осіб., у 
виробництві взуття –100 підприємтв 
і 50 тис.осіб.
Це реально у разі сприяння розвитку 
власного виробництва сировини 
(вовна, льон, луб’яні волокна, шкіра, 
хутро, хімматеріали) та поглиблення 
ступеню їх переробки саме в Україні.
Українськими виробниками щороку 
реалізується  текстилю, одягу, взут-
тя й інших галузевих товарів на 30 
млрд.грн., і цю цифру можливо по-
троїти. Наявний резерв галузевого 
зростання криється, насамперед, у 
наповненні внутрішнього ринку, об-
сяг якого мінімум 170 млрд.грн. що-
року, а присутність продукції вітчиз-
няного виробництва на ньому поки 
не перевищує 15-25 відсотків за різ-
ними групами споживання. 
Понад 40% виробленої продукції – 
експортується, на 80% – це товари 
кінцевого споживання: одяг тек-
стильний і трикотажний, взуття, ки-
лими, домашній текстиль, інші гото-
ві текстильні, шкіряні, хутрові виро-
би, – як власних торгових марок, так 
і вироблених на замовлення всесвіт-
ньовідомих брендів. Понад 85% екс-
порту спрямовано до європейських 
країн, США, Канади.  
Експорт  галузевих товарів з 2016 р. 
відновив позитивний  тренд:  у 2016 р. – 
107%, 2017 р. – 113,4%, 2018 р. – 
111,7%, і лише у минулому році спо-

  
Інформаційно-аналітичні матеріали Асоціації «Укрлегпром»



21 

Укрлегпром

вільнення – 97,3%, та  досяг у 2019 
р. близько 1,2 млрд.дол.США, що 
перевищує рівень 2013 року. Екс-
порт можливо збільшити у 2 рази.
Текстиль та одяг – це левова части-
на галузевого експорту – 71,5%, 
який досяг у 2019 р. – 847,2 млн. $ 
(100,1% до рівня 2018 р.). І це, на-
віть, з огляду на непрогнозоване 
минулорічне укріплення гривні, що 
стало негативним чинником для 
експортерів, які працюють з Private 
labеl. Так, у 2019 р. експорт одягу 
текстильного склав 391,7 млн. $ 
(96,9% ), одягу трикотажного – 124 
млн.$ (91%), домашнього текстилю – 
153,4 млн.$  (108,1%), килимів – 17,7 
млн.$ (130,5%), виробів зі шкіри – 
46,9 млн.$ (93,1%), взуття  – 174,4 
(89,7% до 2018 року).
Експорт по кожній з позицій можли-
во нарощувати, особливо збільшую-
чи чистий експорт одягу, взуття, 
предметів домашнього текстилю  
українських торгових марок, що від-
значаються сучасним дизайном, ви-
сокою якістю. Потрібна підтримка у 
просуванні українських брендів че-
рез участь у міжнародних виставках. 
Пріоритетність визначається:

• великою ємністю внутрішнього 
ринку товарів легкої промисло-
вості, становить 170 млрд. грн. 
щороку. За обсягами спожи-
вання – 2 місце (після продук-
тів харчування). Присутність 
продукції вітчизняного вироб-
ництва на ринку становить в 
середньому 20 відсотків. Тоб-
то, присутність локального ви-
робника на внутрішньому рин-
ку можна збільшити в 3 рази;

• швидким обігом капіталу та 
сталим попитом на світовому 
ринку, який щороку зростає на 
4-5%. Збільшення виробни-
цтва для внутрішнього ринку - 
можливість зміцнити матері-
ально-технічний і кадровий 
потенціал та паралельно роз-
вивати експорт;

• високим рівнем доданої вартості 
(до 50 відсотків), що створюєть-
ся у процесі виробництва това-
рів. Показник можна збільшити, 
впроваджуючи передовий дос-
від організації, управління, 
цифровізації виробництва, тех-
нічні інновації тощо, що сприя-
тиме і підвищенню продуктив-
ності праці у 3-4 рази;

• можливістю використання та-
ких сировинних складових ві-
тчизняного виробництва як 
шкіра, вовна, льон, хімічні ма-
теріали, коноплі. Зараз маємо 
високу сировинну імпортозаж-
ність (до 90%) та незначний 
ступінь використання вітчизня-
них напівфабрикатів. Можливо 
збільшити споживання вітчиз-
няної сировини для продукції кін-
цевого споживання – з 10 до 30%;

• доволі низькою  енергоємністю 
виробництва (1-3 відсотка ва-
лових витрат) та незначним 
впливом на довкілля. Ці факто-
ри можна зменшити, вико-
ристовуючи новітні інноваційні 
технології та обладнання за 
умови наявності освітніх про-
грам в даному напрямку;

• високою потребою у кадровому 
забезпеченні в усіх регіонах 
країни та в невеликих населе-
них пунктах і сільській місцево-
сті. За умови динамічного роз-
витку галузі, зайнятість у лег-
кій промисловості можна збіль-
шити мінімум на 90 000 осіб;

• лояльною гендерною політи-
кою. Жінки становлять 3/4 ко-
лективів підприємств (включа-
ючи власників, топ-менеджерів 
тощо). Кількість керівної інже-
нерно-технічної ланки можна 
значно збільшити за наявності 
якісної освітньої підготовки на 
підприємствах.

Проблеми, які перешкоджають 
розвитку:

• нерівні умови конкуренції на 
внутрішньому ринку;

• висока частка імпортованих то-
варів, що ввозяться за демпінго-
вими цінами та контрабандно;

• невпорядкований обіг та імпорт 
товарів, бувших у використанні;

• висока собівартість вітчизняних 
товарів легкої промисловості 
через недостатній рівень про-
дуктивності праці та організації 
виробництва;

• неможливість отримання довго-
строкових та доступних кредитів 
для значної частини виробників 
товарів легкої промисловості;

• відсутність внутрішнього вироб-
ництва спеціалізованого облад-
нання для виготовлення това-
рів легкої промисловості та за-
пасних частин до нього;

• висока залежність текстильної та 
взуттєвої галузей промисловості 
від імпортованої сировини;

• відсутність сприятливих умов 
для залучення інвестицій;

• ведостатність фінансування на-
уково-дослідних і дослідно-кон-
структорських робіт, спрямова-
них на створення і впроваджен-
ня нових технологій;

• складність процедури митного 
оформлення і корупційні ризики;

• відсутність у значної частини 
підприємств ефективного влас-
ника/управління;

• різке зменшення кількості та 
притоку молодих кадрів;

• недостатня купівельна спро-
можність населення.

Напрямки можливої допомоги
• реалізація інноваційної стратегії 

розвитку шляхом прискорення 
технологічного оновлення ви-
робництва;

• створення сприятливих умов 
для залучення інвестицій з ме-
тою розвитку галузей легкої 
промисловості;

• сприяння розвитку вітчизняної 
сировинної бази для текстильної 
і взуттєвої промисловості;

• розвиток пріоритетних підгалу-
зей виробництва шляхом надан-
ня повного циклу допомоги в 
підготовці та реалізації вистав-
кових проектів;

• сприяння розвитку внутрішнього 
ринку товарів легкої промисло-
вості та захист вітчизняного ви-
робника від недобросовісної 
конкуренції через цифровізацію, 
прозорість та інтегрованість у між-
народні інформаційні системи;

• підвищення рівня знань щодо 
управління бізнес-процесами 
через вивчення і впровадження 
кращого світового досвіду;

• розвиток галузевої науки та ін-
формаційного забезпечення під-
приємств, підготовка та перепід-
готовка кадрів, особливо катего-
рії 35+;

• реалізація проекту зі створення 
багатопрофільного галузевого 
тренінгового центру на базі за-
кладу освіти;

• ифровізація баз даних наявних 
виробничих потужностей та по-
тенційних замовників продукції;
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• підвищення кооперації між ви-
робниками, дизайнерами, освіт-
німи закладами та логістичними 
центрами поставок та продажів;

• переорієнтація виробництв від 
виготовлення продукції під 
Private labеl до створення власної 
продукції та брендів або виготов-
лення продукції в режимі Full 
service, що дозволить сформува-
ти повноцінний ланцюг доданої 
вартості та підвищити рента-
бельність виробництв.

Першочергові заходи 
для стабілізації та розвитку 
легкої промисловості
1. Сприяти першочерговому при-
йняттю законопроектів від 
28.11.2019 р. №2508 «Про внесення 
змін до Податкового кодексу Украї-
ни щодо цифровізації та стимулю-
вання інвестиційної привабливості 
підприємств легкої промисловості» 
та №2509 «Про внесення змін до 
Митного тарифу України, затвер-
дженого Законом України «Про Мит-
ний тариф України» щодо оптиміза-
ції ставок ввізного мита на текстиль-
ні матеріали» (використовуються, 
зокрема, і для виробництва ЗІЗ).
2. Для збереження робочих місць у 
галузі (де 12% – середні підприєм-
ства, 25% – малі, решта понад 60% – 
мікропідприємства) - надати реаль-
ну допомогу виробничим підприєм-
ствам за рахунок допомоги по част-
ковому безробіттю, спростивши  
механізм її отримання.
3. Для відновлення  втрачених по-
тужностей та нівелювання негатив-
ного економічного впливу зобов’я-
зати відповідні державні та кому-
нальні установи, підприємства та 
організації здійснювати процедуру 
публічних закупівель товарів легкої 
промисловості лише у вітчизняних 
виробничих підприємств. 
4. Першочергово здійснювати за-
купівлю сировини для виготовлен-
ня спеціальних засобів індивіду-
ального захисту та готових ЗІЗ 
у вітчизняних підприємств, спро-
можних виробляти якісну продук-
цію спецпризначення, що дасть 
можливість виробляти в Україні 
стратегічну продукцію (не залежа-
ти від викликів імпорту у критич-
ний час), збереже численні робочі 
місця, забезпечить економію та на-
повнення Бюджету (ПрАТ «Іскож-2000», 
ПрАТ «Черкаський шовковий ком-

бінат», ПрАТ «Eдельвіка», ПП «Ярос-
лав», ТОВ «Синергія», ПП «Харків-
ська прядильно-ткацька фабрика», 
ТОВ «Березанська суконна фабри-
ка», ТОВ «Темп-3000», ПрАТ «Рів-
ненська фабрика нетканих матері-
алів», ТОВ «К.ТЕКС», ПАТ «Трико-
тажна фабрика «РОЗА», ТОВ «Т-Стиль», 
ТОВ «Возко», ТОВ «В-Центр», 
ТОВ «Слава» тощо).
5. Скасувати штрафні санкції за про-
строчення виконання суб’єктами 
господарювання – виробниками 
продукції легкої промисловості (за 
групами 13-15 КВЕД-2010)  термінів 
договорів поставок в рамках публіч-
них закупівель.
6. Запровадити механізм надання 
безвідсоткових кредитів для випла-
ти заробітної плати для виробничих 
підприємств, які постраждали від про-
тиепідеміологічних заходів та відстро-
чення виплати існуючих кредитів.
7. Зобов’язати діючі банківські уста-
нови припинити системну практику 
зменшення в односторонньому по-
рядку лімітів овердрафту для під-
приємств під час дії карантинних та 
протиепідеміологічних заходів.
8. Забезпечити всебічну підтримку у 
залученні інвестицій на державному, 
регіональному та місцевому рівнях 
для розвитку галузевих підприємств 
(КВЕД 13-15; 32.40.12), а саме:

• спрямувати ресурси на пога-
шення ставок процентів по 
кредитах для розвитку вироб-
ничої діяльності;

• здійснювати фінансову підтримку 
участі вітчизняних підприємств 
у міжнародних виставкових 
заходах.

9. Припинити намагання лібераліза-
ції зовнішньої торгівлі (встановлен-
ня нульових ставок ввізного мита) 
на готову продукцію легкої промис-
ловості (одяг, взуття, килими, іграш-
ки, інші готові текстильні вироби) 
при укладенні міждержавних угод 
про зону вільної торгівлі, передусім, 
з країнами, що домінують на галузе-
вому світовому ринку – Китай, Ту-
реччина, Індія, Індонезія, Бангла-
деш, В’єтнам та інші.
10. Для захисту та убезпечення вну-
трішнього ринку – ввести у зону ри-
зику митної вартості та якості (без-
печності) готових одягу, взуття, тек-
стильних, шкіряних, і хутрових ви-
робів, килимів, іграшок (коди УК-
ТЗЕД 61, 62, 63, 64, 42, 4303, 5702, 

9404909000, 9503), що імпортують-
ся, у т.ч. за цінами, значно нижчи-
ми, ніж вартість сировини, з яких 
вони виготовляються.
11. З метою збереження конкурент-
них національних позицій – припи-
нити негативну практику перешкод-
жання легальній діяльності операто-
рів ринку (у т.ч. через завищення 
митної вартості) при імпорті сиро-
винних матеріалів (комплектуючих), 
для виробничих потреб підприємств 
легкої промисловості, що створюють 
в Україні продукцію кінцевого спожи-
вання з високою доданою вартістю 
для внутрішнього ринку та експорту.
12. З метою детінізації внутрішнього 
ринку товарів легкої промисловості 
та спрощення митних процедур – 
запровадити сучасні електронні за-
соби для реєстрації розрахункових 
операцій у сфері торгівлі або веден-
ня обліку за первинною документа-
цією, у тому числі товарами легкої 
промисловості, а також одягом та 
іншими товарами, що були у корис-
туванні (63090000 УКТ ЗЕД). 
13. Заборонити до 2022 року вве-
зення на митну територію України 
товарів, бувших у використанні 
(6309 УКТ ЗЕД) та торгівлю ними, як 
таких, що можуть сприяти поширен-
ню інфекційних хвороб. Інакше, зу-
силля Уряду, спрямовані  на забез-
печення захисту здоров’я нації від 
можливої епідемії, зокрема через 
розповсюдження коронавірусу у 
глобальному масштабі, - може бути 
зведено нанівець.
14. Враховуючи форс-мажорні обста-
вини у результаті настання пандемії 
СОVID-19, видати нормативний акт, 
який би підтверджував форс-мажор-
ну обставину у періоді часу (без от-
римання додаткових довідок).

За матеріалами Асоціації
«Укрлегпром».

додаток до листа Асоціації 
від 10.04.2020 р. № 1-83

Прем'єр-міністру України

Укрлегпром
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пропозиція

• ремінні
• національні
• окантовочні
• еластичні 

(резинки)
• брючні
• з орнаментом 

(жакардові)

виробляє:

СТРІЧКИ

ВИГОТОВЛЕННЯ СТРІЧОК 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

49054, 
Україна, м. Дніпро, 
пр. А. Поля, 82-г

Оглядовий курс для осіб, які беруть рішення, від практиків з Європи

ВЖЕ СКОРО
Онлайн-вікно в Європу для легкої промисловості України 

ЯК НАЛАГОДИТИ ЗБУТ ЧЕРЕЗ IНТЕРНЕТ 
В ПРОВIДНИХ КРАIНАХ ЄВРОСОЮЗУ
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Чую з усіх боків – «світ ніколи не 
буде таким, як раніше». Звичайно 
ж не буде! Тому що серйозні події 
струснули нас, змусили жити, ду-
мати та діяти по-іншому.
У всесвіті все має свої ритми та все 
розвивається на базі циклів. За ро-
стом і розвитком йде спад, після 
спаду буде нове зростання. Еконо-
міка теж має свої цикли, і не один; 
вони описані, але їх продовжують 
вивчати, оскільки ніщо в цьому сві-
ті не повторюється з точністю до 
100 відсотків.
Єдине, що можна відзначити – пе-
ріодичність їх проявів збільшуєть-
ся, тобто відбуваються вони часті-
ше. Але це також зрозуміло – жит-
тя он-як летить! А розвиток гадже-
тів просто мчить! Звичайно ж всі 
знають про стрімкий розвиток нау-
ки та техніки в усіх сферах.
Що насувається економічна криза, 
нам почали «віщати» вже досить 
давно, і, можливо, ми б особливо і 
не відчули її вплив на бізнес і на 
життя, бо мали б час і можливості 
поступово змінити свою діяльність 
під нові умови та нові вимоги.
Однак, пандемія просто виштовх-
нула нас в нові умови. Сумно, не-
приємно, боляче, з небезпекою 
для життя ми раптом влетіли в 
якусь ситуацію. Прискорений поїзд 
життя на повному ходу не міг сам 
змінити напрямок руху (рейки ж 
прокладені!) і пригальмувати не 
хотів. Але хтось зірвав стоп-кран і 
життя призупинилося.
Ми в періоді спаду економічного 
циклу. Я не хочу писати тут слово 
«криза». Я напишу: «Ми увійшли в 
період змін». Жити в епоху змін –
це мистецтво. І є спеціальний роз-
діл менеджменту, який називаєть-

«ИНЖЕНЕР» – 
ЦЕ ЗВУЧИТЬ 

ГОРДО
ся «Управління змінами». Але про 
це я напишу вам в наступній статті.
А зараз хотіла написати ось про 
кого – про інженерів.
Раніше, в старі, так би мовити 
часи, було таке поняття як ІТП – 
інженерно-технічні працівники.
Але чому я пишу «раніше»? Це по-
няття існує і тепер, але багато хто 
не знає або забули, що вони існу-
ють або забули, що точно під цим 
мається на увазі.
Чому ставлю це питання? Тому що 
неодноразово чую про брак квалі-
фікованих кадрів для промисло-
вості, зокрема і в нашій галузі, про 
що скаржаться багато керівників і 
обговорюють на зустрічах або в ді-
лових поїздках.
Однак, варто переглянути цю тему 
саме в цей момент, в період, коли змі-
нюються погляди на життя і виробни-
цтво, потреби роботодавців і тих, хто 
приходить працювати за наймом.
Як пишуть в літературі з менедж-
менту: «Інженерно-технічний пра-
цівник (ІТП) – людина, що здійс-
нює організацію та керівництво 
виробничим процесом на підпри-
ємстві або безпосередньо виконує 
певні види технічного (технологіч-
ного) процесу на підприємстві. Ін-
женерно-технічний працівник під-
приємства – інженер, технік та ін. 
Відповідно до чинних норм при-
значається на відповідну посаду 
незалежно від того, чи має він вищу, 
середню спеціальну освіту або це 
працівник, який є практиком».
Хто належить до даного типу пра-
цівників? Перелік дуже широкий, 
від головного інженера підприєм-
ства до працівника, що забезпечує 
чистоту в приміщеннях. Але ось що 
цікаво, і як я писала вище: згідно з 

чинними нормами, такий співро-
бітник призначається на відповід-
ну посаду незалежно від того, чи 
має він вищу, середню спеціальну 
освіту або це працівник, який є 
практиком.
А що це означає для підприємства? 
А значить це те, що дуже часто 
такі співробітники не мають не те 
що відповідних кваліфікаційних 
дипломів, але й самої практики ро-
боти на цій посаді, в цій галузі, з 
цим обладнанням.
І зараз я пишу, звичайно ж, про ін-
женерів, а не про інші посади, де, 
дійсно, можна обійтися без дипло-
му і досвіду.
А як так виходить? Так, питанняч-
ко багатопланове. У країні, де є 
легка промисловість, практично 
відсутня підготовка кадрів інже-
нерно-технічного напрямку для 
неї. Де у нас навчають тих, що на-
лагоджує ткацькі верстати? Підка-
жіть мені, будь ласка, може, я про-
сто не знаю. Коледж, який знахо-
диться в нашому місті випускає 
тих, що налагоджує швацькі маши-
ни і регулярно звертається до мене 
прийняти на практику студентів до 
нас на підприємство. Але я не при-
ймаю. Чому? Тому, що у нас є кру-
тильні машини, а швацьких немає.
Давайте поміркуємо, чому 
так виходить?
Ну, передусім, це тягнеться з дав-
ніх часів. Престиж цього типу про-
фесій слабо підтримувався і заро-
бітна плата була занизька. Мене 
завжди дивувало, що людина ро-
бочої спеціальності, наприклад, 
токар або в нашій галузі ткаля, 
могли отримувати зарплату наба-
гато вище, ніж майстер або інже-
нер. Я запитувала у «старих» ди-

Директор ПНП «ХАРЬКОВНИТЬ» – ТОВ Д. Д. Ярмошик
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ректорів, які працювали ще в часи 
Радянського Союзу, як було рані-
ше? Так було завжди, відповідали 
вони і підкреслювали, що було по-
трібно немало зусиль, щоб найня-
ти або призначити поммайстра, 
майстра або інженера на фабриці. 
Застосовували й усілякі хитрощі, 
щоб хоч якось мати можливість 
більше нараховувати зарплату 
співробітникам цієї категорії. Ось 
тоді і почало розвиватися наше ві-
тчизняне мистецтво рекрутинга.
Але подивіться на ситуацію нав-
круги! Ми продовжуємо жити і жи-
тимемо далі! І ми хочемо добре 
жити, затишно, комфортно, краси-
во. Люди продовжуватимуть спати 
на постільній білизні, прикрашати 
свій дім шторами, застеляти столи 
скатертинами, витирати обличчя 
носовими хустками, а губи після 
смачної їжі – тканими серветками, 
носити одяг (звичайно ж – краси-
вий!), шнурувати взуття, пришива-
ти гудзики, використовувати ре-
зинки, шнурки, стрічки, мережива.
Що важливо – ця криза не відкотить 
нас назад до ручної праці. Вона зму-
сить нас перебудуватися і змінити 
свої позиції з багатьох питань.
І дуже важливою стає в цей період 
тема інженерно-технічних співро-
бітників для наших підприємств. 
Можливо, можна якось впливати 
на учбові заклади країни і заува-
жити їх на нашому попиті на ІТП 
для текстильної промисловості. 
Звичайно, так і треба робити ви-
робникам на рівні взаємодії з учбо-
вими закладами.
Але це зовнішні взаємодії. А що у 
нас усередині підприємств? Ми 
продовжимо використовувати вер-
стати, устаткування, розробляти 
нові види продукції і технологічний 
процес для їх випуску. Ми будемо 
модернізувати, ремонтувати.
Найсміливіші підбиратимуть нове 
устаткування і, враховуючи стан 
економіки нашої країни на додаток 
до загального економічного спаду, 
ми будемо економити, економити 
та економити. Ще терміни згадала: 
ми раціоналізуємо і будемо далі 
оптимізувати техпроцес. Раніше 
раціоналізацією та оптимізацією 
техпроцеса теж ІТП займалися. А 
техніка стає все складніше і раціо-
налізувати, і оптимізувати, і еконо-

мити все складніше. І потрібний 
гарний мозок для цього, ім'я якому – 
інженер! І це має звучати гордо!
Найчастіше саме інженер на неве-
ликому підприємстві – це права 
рука керівника. Дуже мудро. Хтось 
наймає собі заступника, а краще 
найняти тямущого головного інже-
нера. Чому? Тому що без устатку-
вання продукція не виходить. Тому 
що саме інженер «царює» у світі 
вашого устаткування. Він його 
знає, розуміє, відчуває. Він уміє ор-
ганізувати роботи його поточного 
ремонту та обслуговуванню; він 
розробить графік планово-запо-
біжних ремонтів; він запропонує, 
як його модернізувати; він добере 
нове устаткування для випуску но-
вої продукції; він взаємодіє з на-
чальником виробництва в процесі 
виготовлення продукції; він керує 
оптимізацією, раціоналізацією і 
економією при використанні ви-
робничих машини в процесі його 
роботи. І звичайно, краще, якщо 
він має який-небудь супер-диплом 
і купу досвіду.
Але чи так це на практиці? Звичай-
но ж, ні. Ми знаємо, що на ринку 
праці практично немає кваліфіко-
ваних інженерів для нашої галузі, 
найчастіше ми беремо на роботу 
інженерів з будь-якої галузі та без 
практики. Нам доводиться шукати 
просто здатну або талановиту лю-
дину. А потім ми навчаємо його, 
довго навчаємо. І турбуємося, чи 
впорається він, чи настане момент 
розставання? А все ж таки часто 
трапляються розставання. Зага-
лом, ми виховуємо своїх інженерів 
самі, а вони виховують нас.
Прийшов час змінити своє став-
лення до інженерних спеціаль-
ностей повсюдно, не тільки в на-
шій галузі.
Звичайно ж, потрібно змінити своє 
ставлення до цього типу фахівців, 
найперше, всередині підприєм-
ства, підвищити різними способа-
ми престиж цієї спеціальності. Пе-
реглянути штатний розклад, та-
рифні ставки і методи оплати праці 
і, можливо, ввести спеціальні ме-
тоди преміювання та заохочення. 
Приділіть особливу увагу тому, як 
ви підбираєте і вибираєте подібних 
фахівців себе на виробництво, хто 
це робить і як. Чи є в них опис ква-
ліфікаційних вимог до найманого 

фахівця, на який вони могли б орі-
єнтуватися при виборі? Можна на-
віть потрібний психологічний 
тип описати і провести спеціаль-
ні тестування, навіть на інженер-
ний інтелект.
Можна відправити свого інженера 
або кандидата на цю посаду на 
гарне навчання. Спеціальне нав-
чання співробітників для компанії 
широко застосовується повсюдно і 
все частіше застосовується і укра-
їнськими підприємствами.
Я знаю співробітників одного цу-
крового заводу в Полтавській об-
ласті, які самі прийшли до керівни-
цтва і попросили їх направити на 
курси з економіки, організації та 
планування виробництва, тому що 
вони хотіли вирішити питання сво-
єї зайнятості в період міжсезоння. 
Адже цукрові заводи працюють 
приблизно півроку на рік: коли зі-
брали цукровий буряк і в період, 
коли його переробили відразу піс-
ля збору. Вони самі захотіли пов-
читися, щоб придумати собі роботу 
в інші пори року, оскільки саме ке-
рівництво нічого не могло їм запро-
понувати. Ці курси я слухала разом 
з ними . Це прекрасний приклад 
взаємодії працівників і керівництва.
Ви пам'ятаєте, що кваліфікація 
здобувається не лише з отриман-
ням диплома, але і за рахунок дос-
віду роботи; а значить, з придбан-
ням більшого досвіду має підвищу-
ватися і оплата праці, якщо ефек-
тивність роботи цього фахівця на 
вашому підприємстві підвищилася.
Звичайно, процес взаємний: ви до-
помагаєте фахівцю стати фахівцем і 
контролюєте ефективність цього 
процесу. Ви завжди мусите знати, що 
«вкладення» в розвиток цієї конкрет-
ної людини принесе ефективний ре-
зультат для всього виробництва.
Висока оплата має на увазі високі 
вимоги, тому напишіть зрозумілу 
посадову інструкцію для такого 
фахівця якісно,   детально і ретель-
но. Вкажіть його обов'язки, відпо-
відальність. Звичайно, потрібно 
описати його права і режим роботи.
Я думаю, у нас все вийде, і ми 
створимо гідний інженерний склад 
на наших виробництвах.
Почнімо формувати інженерну еліту.
Інженер – це звучить гордо!
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Нагадаємо, що виставка Kyiv Fashion – найбільша 
В2В-виставка України, що представляє індустріаль-
ний сегмент української моди. Тут представлено пов-
ний цикл потужностей, що потрібні для виробництва 
та продажу жіночого, дитячого та чоловічого одягу, 
швейного обладнання та фурнітури, інструменту, 
тканин, аксесуарів, білизни, панчішно-шкарпеткових 

ВЕРЕСНЕВА KYIV FASHION: 
АНТИКРИЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОГО МОДНОГО БІЗНЕСУ

8-10 вересня 2020 в київському МВЦ традиційно пройде Міжнародний фестиваль 
моди Kyiv Fashion. Сьогодні, як ніколи, найбільша В2В-платформа української 
моди готова здійснювати свою місію – допомагати розвиватись українському 
бізнесу. Адже в умовах кризи компанії українського легпрому потребують 

підтримки у вигляді ефективних дієвих інструментів розвитку, і вираз «бізнес 
для бізнесу» набуває для них нового, ціннісного значення. 

виробів, виробів зі шкіри та хутра. Тут виробники 
знаходять платформи для збуту, власники магазинів 
та ритейл-майданчиків – постачальників, виробники 
матеріалів та компонентів – партнерів, а молоді брен-
ди, дизайнери та підприємці-початківці – ідеї, контак-
ти, знання.
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Генеральний організатор Kyiv Fashion – ТОВ «Київ-
ський Міжнародний Контрактовий Ярмарок», най-
більший виставковий оператор України з 1994 року. 
Виставка – унікальна маркетингова платформа, що 
забезпечує тісний, гарантований, і при цьому – най-
дешевший контакт із цільовою професійною аудито-
рією. Учасники та відвідувачі отримують можливість 
за 3 дні суттєво масштабувати свої продажі та при-
сутність на ринку, а ще – посилити свою комунікацію 
завдяки промо можливостям виставки.
Щоб підтримати українських виробників у складний 
період, організатори виставки розробили концепт ан-
тикризових заходів для бізнесів, що візьмуть участь у 
39-му Міжнародному фестивалі моди Kyiv Fashion. 
Вони включають:

• гнучкі пакети участі та низькі ціни на виставкові 
стенди для українських компаній;

• організація e-commerce хабу – представлення на 
виставці провідних українських онлайн-ритейле-
рів та маркетплейсів та реалізація спільних 
освітніх заходів в рамках виставки, під час яких 
учасники дізнаються про те, як підкорити інтер-
нет-простір, запустити онлайн-торгівлю та лег-
ко стартувати із власним інтернет-магазином;

• залучення максимальної кількості українських 
закупівельників та ритейлерів, а за умови від-
криття кордонів – і зарубіжних байєрів;

• конференції та майстер-класи від компаній, що 
успішно трансформувались в умовах кризи – 
змінили асортимент, переорієнтувались на ви-
робництво медичних товарів, перейшли на 
онлайн-платформи;

• презентації міжнародних програм підтримки біз-
несу;

• підтримку молодих та перспективних україн-
ських дизайнерів через участь у конкурсах із по-
тужним призовим фондом.

Щоб отримати більше інформації про участь, звер-
тайтесь в Дирекцію Kyiv Fashion: 

+380 44 461 9340
+380 44 490 6201
+380 44 461 9341

email: style@kmkya.kiev.ua

mailto:style%40kmkya.kiev.ua?subject=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%96%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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