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NEW! 401 версія
• Планування колекцій
• Конструювання і моделювання
• Технологія виготовлення
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• Планування виробництва
• Облік матеріалів і продукції
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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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ціноутворення і вирішальним фактором для форму-
вання прибутку. Тому підприємствам просто необхід-
но підтримувати оптимальний рівень витрат вироб-
ництва і вдосконалювати його.
Сучасні швейні фабрики світу все більше переходять 
на більш високотехнологічне обладнання, до яких 
відносяться: кишенькові автомати, швейні машини з 
програмованим циклом шиття і комп'ютеризоване 
обладнання для шиття по шаблонах, які дозволяють 
автоматизувати приточування змійки, заготовки ко-
мірів, манжет, накладної та прорізної кишені, і таке 
інше. Оптимізація витрат за рахунок застосування 
нових технологій у виробництві, допомагають знизи-
ти собівартість, в т. ч. фонд оплати праці і підвищити 
якість і продуктивність. 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, 
роблячи продукт виробництва стабільної високої якості.

В сучасних умовах підприємства легкої промисло-
вості прагнуть зберегти свої конкурентні пе-
реваги і позиції на ринку. Виробники шукають 
варіанти оптимізації витрат без шкоди для 
прибутку і якості товарів, що виготовляють-
ся. А проблема оптимізації витрат постає 
ще більш гостро, коли економісти і аналіти-
ки виробництв прогнозують спад реалізованої 
продукції через зниження купівельної спро-
можності населення після карантину.
Як швейним виробництвам зберегти необхідний рі-
вень прибутку, розвиватися в посткарантинний пе-
ріод та майбутньому? 
Для розвитку виробництв і зростання одержуваного 
прибутку необхідно підтримувати конкурентоспро-
можність швейних виробів, як їх якісних критеріїв, 
так і на рівні вартості для кінцевого покупця. Тобто 
конкурентоспроможність – це собівартість плюс якість.
Собівартість виробів концентрує в собі всі параметри 
виробничо-господарської діяльності, є основою для 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ 
ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ

сучасне рішення
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Переваги роботи машини циклічного шиття над су-
часною промисловою швейною машиною можна по-
бачити в режимі реального часу за посиланням: 
https://youtu.be/ALOUu7K1WXg. 
У відеоролику при порівнянні швидкості виробництва 
однакової деталі швейного виробу брали участь:

• швейна машина з автоматичними функціями 
бренду Jack;

• комп'ютеризована швейна машина з програмо-
ваним циклом шиття для виконання шаблонних 
операцій Jack МТ-80.

В результаті шести хвилинних змагань швачка про-
шила 1 деталь, а автоматична швейна машина ци-
клічного шиття МТ-80 – чотири (швидкість виробни-
цтва 1 деталі – 1,5 хв.). Обсяг виробництва за 8-ми 
годинну зміну становить 80 і 320 одиниць відповідно. 
А це зростання продуктивності в 4 рази.
Крім зростання продуктивності, існують і інші перева-
ги використання сучасного високотехнологічного об-
ладнання, такі як:

• зниження собівартості, в т.ч. фонду оплати праці;
• зростання прибутку, ціноутворення на основі 

маржинальної собівартості;
• відсутність необхідності в висококваліфікованих 

робітниках;
• відсутність витрат часу на навчання працівників 

(всього 8-10 годин і оператор може самостійно пра-
цювати з сучасним автоматичним обладнанням);

• скорочення штату, тому що один оператор може 
працювати на 2-3 машинах однієї моделі;

• стандартизований високий рівень якості кожно-
го виробу, тому що шаблонне шиття усуває не-
точності, пов'язані з людським фактором, ро-
блячи кожен стібок однаково високої якості.

Устаткування, яке допоможе оптимізувати ви-
трати на виробництво і підвищити якість і про-
дуктивність, автоматизуючи швейні процеси:
Jack МТ-80 має велике робоче поле розміром 
1200х760 мм і застосовується при пошитті предметів 
одягу (сорочок, курток, пальто), сумок, аксесуарів 
(рукавичок, головних уборів), меблів і предметів до-

машнього побуту (подушок, ін.), автомобільних аксе-
суарів (підголівників сидінь і т.д.). Володіє інтелекту-
альним розпізнаванням шаблонів шиття, які можуть 
завантажуватися в пам'ять машини за допомогою 
протоколу Wi-Fi. Машина виконує швейну операцію в 
рамках одного етапу, що сприяє значному підвищен-
ню продуктивності праці. Вона здатна завершувати 
всі етапи одним натисканням кнопки і безперервно 
працювати більше 10 годин. Проміжна притискна ла-
пка, в поєднанні з рухом голки, ефективно вирішують 
проблеми ослаблення натягу флісу і зіскакування 
нитки з голки. Великі притискні лапки забезпечують 
можливість обробки матеріалів різної товщини і ша-
блонів з різними траєкторіями.
Juki PS-800 – комп'ютеризована швейна машина 
для шиття по шаблонах з сухою головою, що досягає 
швидкістю 3000 ст / хв. Підтримує безліч режимів 
шиття для різних середніх і важких матеріалів. Має 
розмір робочого поля 800х450мм. Машина оснащена 

дисковим обертовим ножом і панеллю управління з 
пам'яттю великого об'єму і підтримкою форматів DXF, 
AI, PLT і DST. Може поставлятися з різними варіанта-
ми пристосувань для обрізки тканини: ротаційним 
дисковим ножом, ножом з прямим приводом і лазер-
ною обрізкою.
Jack JK-T3020D – автоматична промислова одно-
голкова машина-автомат човникового стібка з про-
грамованим циклом шиття для настрочування дета-
лей по контуру з площею пошиття 300мм × 200мм. 
Обладнана високоточної механікою, пневматичним 
приводом і комп'ютерним управлінням. Легкість ке-
рування забезпечується можливістю введення даних 
з сенсорного дисплея. Машина оснащена портом USB 

сучасне рішення

http://youtu.be/ALOUu7K1WXg
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для перенесення зразків відстрочки з зовнішнього 
носія. Модель може використовуватися при пошитті 
виробів з важких матеріалів і шкіри, а також для по-
шиття малюнка, сточування деталей, пошиття закрі-
пок, приточування етикеток, емблем, застібки типу 
«велкро», декоративної обробки кишень і нанесення 
спеціальної закріпки.
Jack JK-T2210D – автоматична промислова одно-
голкова машина-автомат човникового стібка з про-
грамованим циклом шиття для настрочування дета-
лей по контуру з площею пошиття 220мм × 100мм. 
Машина обладнана високоточної механікою, пневма-
тичним приводом і комп'ютерним управлінням. 
Легкість керування забезпечується можливістю вве-
дення даних з великого сенсорного дисплея. Машина 

оснащена портом USB для перенесення зразків від-
строчки з зовнішнього носія, а також системами ав-
томатичної обрізки нитки, нитковідвідником і підйо-
мом лапки. Модель використовується при пошитті 
виробів з важких матеріалів і шкіри: шкіряного взут-
тя, сумок, джинсових виробів, спорттоварів та іншого 
спеціалізованого шиття. Застосовується для шиття ки-
шень джинсів, аплікацій на дамських сумочках, сточу-
вання деталей, декоративної обробки кишень і т. п.
Juki AVP-875 – машина дозволяє автоматизувати 
серію процесів, пов'язаних з кишенями джинс, а саме 
одночасне послідовне шиття і отбортовка матеріалу 
кишені, що відповідно знижує витрати трудових ре-
сурсів і трудомісткість процесу. Досягає максимальної 

швидкості пошиття в 4000 ст/хв і виконує всі операції 
з точністю до часток секунди. Область пошиття ста-
новить 250 мм × 240 мм. Процес прикріплення кише-
ні автоматизований таким чином, що наступна части-
на кишені автоматично формується, в той час як та 
частина, яка відгинається в даний момент, вже при-
шивається до виробу. Автоматично виконує наступні 
операції: формування кишені, розміщення його на 
виробі, відстрочування, укладання кінцевого продукту.

Сучасні швейні фабрики все більше переходять 
до автоматизації швейних процесів і скорочен-
ня персоналу, замінюючи високооплачуваний 
кваліфікований персонал на операторів авто-
матичних установок. Виробники, які придба-
ли обладнання в Softorg, відзначають, що з 
впровадженням високотехнологічного облад-
нання, підвищили якість виробів, зменшили 
кількість браку і знизили собівартість одиниці 
виробу, що призвело до підвищення прибутку.

Більше інформації про оптимізацію виробництва шля-
хом впровадження нового високотехнологічного об-
ладнання можна дізнатися у експертів компанії 
Softorg за телефонами: 

044 390-34-54 
048 738-97-00 
057 728-06-80
038 268-65-35

softorg.com.ua 

softorgukraine 

softorg_ukraine

http://softorg.com.ua
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Ситуація, що склалася у зв’язку з вірусом COVID-19 
та карантином, створила майже для всіх сфер бізнесу 
значні складнощі. Вони є випробуванням, перевіркою 
правильності організації бізнесу та його конкуренто-
спроможності. Результат подолання кризи багато в чому 
залежить від займаної позиції: активна чи пасивна.
Пасивна позиція спирається на мудрість: «Все прохо-
дить, і це пройде». Але небезпека складається в 
тому, що за цей час все може сильно змінитися. Ви-
явиться, що сильно відстали, і щоб наздогнати, треба 
докласти чимало зусиль.
Активна позиція базується на твердженні досвідче-
них економістів та ділових людей про те, що кожна 
криза містить у собі стільки можливостей, що при їх 
реалізації можна вийти з кризи не тільки з міні-
мальними втратами, але й сильнішим, впевнені-
шим, перспективнішим.

ВИЙТИ З КРИЗИ ОНОВЛЕНИМ 
ТА ПОСИЛЕНИМ ДОПОМОЖЕ 

САПР «ГРАЦІЯ»
 «Виживає не найсильніший, а той,             

хто краще пристосовується до змін» 
Чарльз Дарвін

Щоб бути мобільними та оперативно реагувати на 
зміни ринку, виробники швейних виробів мають ви-
користовувати сучасні комп’ютерні технології.
САПР «Грація» – це система комплексної автоматиза-
ції конструкторсько-технологічної підготовки вироб-
ництва та процесів обліку, планування та управління 
швейного підприємства. Понад 25 років з успіхом ви-
користовується при підготовці виробництва всіх ви-
дів чоловічого, жіночого та дитячого одягу, трико-
тажних, хутряних та корсетних виробів, спеціального 
та форменого одягу, головних уборів, шкіргаланте-
реї, туристського спорядження, а також при вироб-
ництві на давальницькій основі.
Нова 401 версія САПР «Грація» дозволяє швейним 
виробництвам:

• ефективно організувати виробничий процес;
• збільшити швидкість розробки моделей у 3-5 разів;
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• забезпечити якість виробів в усіх розмірах;
• збільшити економію матеріалів на 2-7%;
• оперативно контролювати виконання виробни-

чого плану;
• забезпечити автоматичний обмін даними між 

усіма етапами: від створення ескізу до надхо-
дження готової продукції на склад.

Карантинний період можна використати для освоєн-
ня САПР та переходу на якісно новий рівень організа-
ції швейного виробництва.
Одним з рятівних факторів в умовах карантинного 
періоду є організація дистанційного режиму роботи 
спеціалістів з використанням мережі Інтернет. Спеці-
алісти Грації вже багато років успішно працюють в 
режимі онлайн, переконалися в його ефективності, 
дистанційно встановлюють та налаштовують програ-
ми, підключають обладнання, надають допомогу при 
навчанні та запуску у виробництво. В умовах каран-
тину ці засоби та накопичений досвід виявилися про-
сто незамінними.

Антикризові пропозиції від САПР Грація:
1) Установка програм через мережу Інтернет для 
тестування на 2 місяці безкоштовно.
Програму можна встановити на домашній комп’ютер 
конструктора, а після карантину перенести на осно-
вне робоче місце.
За 2 місяці тестування спеціалісти не тільки опанують 
прийоми роботи у Грації, але й створять близько 10 
моделей з розмноженням на необхідні розміри та під-
готують розкладки для розкрою настилів матеріалу.
2) Дистанційне навчання фахівців і запуск САПР Гра-
ція у виробництво.
Навчання проходить на прикладі реальних виробів, 
конструктор створює 2 моделі за 5-8 днів. Лекала мо-
жуть розроблятися по будь-якій методиці з нуля або з 
використанням готових базових конструкцій і модулів.
3) Послуги з розробки лекал. Інтернет дизайн центр 
Грація може розробити комплект лекал за Вашим ес-
кізом та підготувати модель до запуску у виробни-
цтво, якщо на Вашому підприємстві нема штатного 
конструктора або необхідно розробити новий асортимент.
4) Доступні умови оренди та придбання програм з 
можливістю оплати в розстрочку (від 1 500 гривень 
на місяць).
Взірцем можуть бути результати компанії, що за до-
помогою САПР Грація організувала ефективну взає-
модію спеціалістів. За перший рік роботи у програмі 3 
конструктори розробили 700 моделей стильного жі-
ночого одягу.
Відео презентація САПР Грація та замовлення уста-
новки на 2 місяці безкоштовно
Не втрачайте час, випереджайте конкурентів!

+38 067 923 24 82

saprgrazia.com

http://saprgrazia.com
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Блузки або сорочки є органічною 
частиною повсякденного міського 
стилю сучасної жінки. Вони най-
більш підходять для створення 
привабливих модних образів на всі 
випадки життя. Особливо, якщо це 
вироби бренду Baydalini, в яких 
гармонійно поєднуються елегант-
ність, природність і деяка інтрига. 
Це пояснюється філософією брен-
ду, заснованого українським диза-
йнером з італійським корінням. 
Давши собі волю в створенні жі-
ночних чарівних образів, він зро-
бив ставку на поєднання класики з 
сексуальністю і демонстрацією 
природної краси. В результаті на-
родився неповторний стиль, який 
відрізняється вишуканістю і в той 
же час демократичністю.

СЕКРЕТНИЙ РЕЦЕПТ 
УНІКАЛЬНОСТІ 
ВІД BAYDALINI

У шаленому ритмі сучасного життя 
нам так необхідні універсальні 
речі, які дозволяють відчувати 
себе розкуто і комфортно і, в той 
же час, стильно. Саме тому модна 
сорочка – всесвітній тренд, безпе-
речний «must have» в гардеробі 
сучасних леді. 
Розкішним нововведенням моде-
льєрів в 2020 році стали сороч-
ки-блузи, в яких поєднуються еле-
менти двох видів одягу. Сороч-
ки-блузи від Baydalini ви зможете 
носити завжди і скрізь, незалежно 
від ситуації. Вони будуть доречні 
на діловій зустрічі і романтичному 
побаченні, на вечірці і виставці 
мистецтв. Блузки Baydalini дозво-
ляють своїм власницям виглядати 

вітчизняний виробник

елегантно і при цьому відчувати 
себе комфортно. Вони здатні дода-
ти нотку італійського шику в по-
всякденність, зробити ваш вигляд 
неповторним.
Секретний рецепт створення ше-
деврів від Baydalini: старанно піді-
брана команда висококласних 
творчих фахівців, величезний дос-
від роботи з тканинами, прекрасне 
відчуття стилю та креативний під-
хід. Тому вироби бренду незмінно 
виграють за рахунок бездоганного 
крою, ідеального пошиття і вико-
ристання дорогих якісних матеріа-
лів. Бренд спеціалізується на по-
шитті жіночих блуз і сорочок, які 
створюють настрій і задають тон, 
облагороджуючи будь-який образ. 
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Такі речі часто стають одними з центральних предме-
тів гардероба, навколо яких можна вибудувати оригі-
нальні пам'ятні луки. 
Вироби Baydalini розмірів oversize завжди будуть ак-
центувати увагу на перевагах фігури, підкреслять її 
принади і делікатно сховають недоліки. Жіночі со-
рочки та блузки переживають зараз чергову хвилю 
популярності. Вироби бренду Baydalini займуть гідне 
місце в гардеробі сучасної самодостатньої леді, що 
цінує комфорт і свою унікальність. Дивувати й чару-
вати легко – з Baydalini!
Надійний стабільний бренд Baydalini шукає партнерів 
з відмінним смаком і небанальним поглядом на жит-
тя. Запрошуємо до взаємовигідної співпраці бутики і 
шоуруми, стилістів і дропшипперів. Гарантуємо по-
стійне оновлення наших колекцій новинками, від 
яких ваші клієнти будуть в незмінному захваті.

baydalini_boutique?igshid=nz83f0dgecmj

BAYDALINI/?ref=bookmarks

вітчизняний виробник

http://instagram.com/baydalini_boutique?igshid=nz83f0dgecmj
https://www.facebook.com/BAYDALINI/?ref=bookmarks
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1 Ваша digital-агенція має цікаву спеці-
алізацію. Ви створюєте комплексні 
рішення для збільшення онлайн-про-
дажів за допомогою чатботів у ме-
сенджерах. Але ж це додатковий 
крок у воронці продажів і означає 
додаткові витрати. Кому це по-
трібно і чи можна обійтися без них?

Ольга: Ми живемо у часи скаженої конкуренції ви-
робників і продавців. Такого надвиробництва світ не 
бачив давно, може, навіть ніколи дотепер. Пропози-
ція вочевидь перевищує попит. Ситуація ускладня-
ється багаторазово збільшеним інформаційним пото-
ком. Щодня будь-хто з нас знаходиться під шквалом 
інформації, зокрема й комерційною. Сьогодні корис-
тувач про вас дізнався, а зав-
тра вже не пам’ятає. Є тільки 
один засіб залишитися у полі 
зору потенційного покупця – 
бути з ним на зв'язку. Саме для 
цього вибудовують воронки 
продажів через комунікацію. У 
нашому випадку вона здійсню-
ється завдяки месенджерам, а 
не електронною поштою. 
Отже, відповідь очевидна   ̶ во-
ронки потрібні тим, хто хоче 
продавати свій товар і розши-
рювати бізнес. І обійтися без 
них неможливо.
Сергій: Для того, щоб зрозумі-
ти специфіку онлайн-продажів, 
треба розуміти, куди рухається 
ринок. Світ змінився, і продажі 

ПРОДАЖІ ONLINE
будуть змінюватися вслід за новими тенденціями.
Якщо ми говоримо про продажі одягу, то треба роз-
глядати два формати. По-перше, це офлайн-продажі 
в реальних магазинах, в торгівельних центрах, на 
ринках. По-друге, це онлайн-продажі інтернетом. 
Світ зараз сильно змінився у бік цифрових технологій 
і діджиталізації, люди хочуть купувати товари в один 
клік за допомогою свого смартфону. І що простіше і 
комфортніше для наших покупців буде процес прода-
жів, то швидше буде прийняте рішення про купівлю, 
і то більше вони будуть покупати.
Є ще один чинник, який впливає на продажі товарів, – 
це постійно зростаюча конкуренція. Зараз у світі над-
виробництво і пропозицій на ринку більше, ніж ре-
альний попит. Тим паче, що деякі країни спеціалізу-
ються на виробництві та продажу одягу, взуття і тек-

стильних виробів. Я говорю зараз 
про Китай і Туреччину, оскільки 
більш ніж 80% текстилю, одягу, взут-
тя та товарів масового споживання 
роблять саме вони. І нам потрібні ін-
струменти для того, щоб вигідно кон-
курувати з ними.
Наступний нюанс, який треба врахову-
вати, – постійне зростання вартості 
реклами. І пошукові системи, і соціаль-
ні мережі збільшують вартість за по-
слугу залучення клієнта шляхом здо-
роження рекламних кампаній.
Ще один момент, який треба врахо-
вувати, – увага наших потенційних 
покупців. Упродовж останніх років 
кількість інформації, яку отримує се-
редньостатистична людина, різко 

Ольга Саволайнен

сучасне рішення
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зросла. Через Інтернет нашим потенційним покупцям 
щодня пропонують купити сотні товарів і послуг. І 
цей інформаційний шум відволікає їх увагу, і нам стає 
складно донести цінність саме наших товарів.
Усі зазначені чинники в сучасних онлайн-  і офлайн-про-
дажах призводять до того, що прямі продажі, або, як 
ми ще їх називаємо, продажі «в лоб», працюють все 
гірше й гірше.
Що можна запропонувати в цих умовах, щоб не лише 
зберегти рівень поточних продажів в кризових умо-
вах, але й підвищити свої показники – це скористати-
ся можливістю масштабуватися. І тут нам на допомо-
гу приходить послідовність торкань нашого потенцій-
ного клієнта. Ми інформуємо його про наші товари, 
підвищуємо його усвідомлення. А поступово підвищу-
ючи цінність наших товарів для нашої аудиторії, ми 
підвищуємо його лояльність до нас.
Найпростіша схема воронки продажів: реклама, ко-
рисна інформація (лід-магніт), підписка в базу, пере-
хід на сайт або лендінг, «прогрівши» передплатників 
корисною інформацією.
Спочатку продаж дешевшого товару, потім продаж 
дорожчого товару і далі – переведення покупця до ка-
тегорії «постійний покупець». Для такого механізму 
потрібні інструменти, які дозволять з точки зору мар-
кетингу і технічної реалізації створити подібну схему.
Коли до нас приходять клієнти і просять створити во-
ронку продажів, зазвичай їм треба вирішити одне з 
чотирьох завдань. А іноді, навіть декілька завдань 
водночас. Перше завдання, яке може вирішити во-
ронка продажів – збільшення кількості лідів, тобто 
тих людей, які зацікавилися вашими товарами і роз-
почнуть з вами комунікувати.
Частина з них купить ваш продукт відразу, інша ча-
стина отримуватиме підігріваючий контент і купить 
через деякий час. Це відбувається тому, щойно по-
тенційний клієнт зайшов через воронку у бота, він 
залишається у Вашій базі даних.
Враховуючи більш високу конверсію у продажу воро-
нок щодо прямих методів, кожен новий покупець об-
ходиться дешевше. А оскільки во-
ронка продажів працює в автома-
тичному режимі, потік лідів можна 
значно збільшити без додаткових 
витрат на менеджера.
Друге завдання, яке вирішує во-
ронка продажів, – це збільшення 
середнього чека. Зазвичай така 
схема застосовується тоді, коли 
Ви не можете обслужити клієнтів 
понад певної кількості. Напри-
клад, у Вас преміум-сегмент і Ви 
акцентуєте на якості товарів, на 
індивідуальному підході до клієнтів, 
на елітному сервісі.
В цьому випадку актуальним є 
завдання: за тих самих витратах і 
за тій самій кількості покупців 
продавати товари дорожче.
Третє завдання, з яким зверта-

ються для створення воронки продажів, – це збіль-
шення LTV, тобто часу, впродовж якого Ви можете 
продавати тому самому клієнту знову і знову різні то-
вари. Якщо подивитися на американський або євро-
пейський ринок, то там цьому моменту приділяють 
величезне значення. Суть його в тому, що Ви один 
раз сплачуєте за людину в рекламі, і далі Ви йому 
багаторазово продаєте різні основні і супутні товари 
упродовж багатьох років. Зазвичай набагато прості-
ше продати постійному клієнтові щось, ніж умовляти 
нового.
Четверте завдання, яке вирішують воронки прода-
жів, – це автоматизація бізнес-процесів. Є такі компа-
нії, в яких все гаразд з кількістю покупців, у них висо-
кі чеки на товари, в них багато постійних клієнтів. І 
вони хочуть понизити витрати на персонал, полег-
шити життя менеджерів і зробити процес продажів 
прозорим для власника бізнесу. І дуже часто нашим 
клієнтам треба вирішити одне або відразу декілька 
завдань з названих вище. Воронки продажів можуть 
це забезпечити.
До того ж один раз створена і налагоджена воронка 
продажів є багаторазовим інструментом, тому через 
недовгий час вона повністю окупає свої витрати і 
далі починає приносити чистий прибуток.

2 Чи могли б Ви показати на цифрах 
матеріальну вигоду від впрова-
дження такого механізму в жит-
тя онлайн-магазину, що продає 
одяг?
Ольга: Щоб продавати на будь-якому 
торговому онлайн майданчику, вам 
треба привести туди своїх потенційних 

покупців. Це називається створити трафік на цільо-
вий ресурс. Через найвищу конкуренцію, особливо у 
сфері одягу, тільки одиниці можуть випадково зазир-
нути у ваш віртуальний магазин. Серед сотні випад-
кових відвідувачів покупку зроблять десь 2% або дві 
людини. Але ви витратили гроші на трафік, тобто на 
те, щоб привести у ваш магазин потенційних покуп-

ців. Маємо наступне: 98 підуть і 
вас не згадають, тобто ви пустили 
гроші на вітер. Тільки через гра-
мотну воронку ви можете залиши-
тися на зв'язку з цими іншими, які 
нічого у вас не купили. Скільки їх 
буде – залежить від фахівців, які 
працюють над воронкою. Можли-
во будуть додаткові десять чоло-
вік, а може й вісімдесят. Серед них 
конвертувати в покупців можна 
від 20 до 80 відсотків. І знову все 
залежить від майстерності вико-
навців. У кращому випадку серед 
ста чоловік, яких ви притягнули, 
шістдесят – рано чи пізно куплять 
ваш товар. Маємо два проти шіст-
десяти. А тепер порахуйте, як це 
виглядає на десяти тисячах при-
тягнених лідів.Сергій Тарасов 

сучасне рішення
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Сергій: Математика дуже проста. Коли Ви даєте ре-
кламу, то через неї приходять різні люди, такі, що 
зацікавлені у Вашому товарі, та всі інші. Маркетологи 
називають їх «гарячі», «теплі» та «холодні» потен-
ційні покупці.
За статистикою «гарячих» покупців менше, ніж 20%! 
Це люди, які знаходяться на більш високому рівні обі-
знаності : вони знають, чого хочуть, і вони розумі-
ють, який бренд їм цікавий. Саме цих людей конвер-
тує в покупців Ваш сайт або лендінг.
Проте не всі 20% стануть покупцями. Тут треба розу-
міти, що в сайта або лендінга теж є своя ефектив-
ність. Якщо сайт створений грамотно з погляду пси-
хології продажів, дизайну, копірайтингу, тобто вели-
ка вірогідність, що ці 20% покупців він зможе конвер-
тувати в продаж з вірогідністю від 15 до 40 відсотків, 
а саме,  купівлю відразу здійснюють 15-40% «гаря-
чих» покупців.
І маємо, що велика частина людей, які переходять на 
ваш сайт, нічого не купують і йдуть з нього. А ви без-
поворотно втрачаєте можливість спілкуватися з цими 
людьми далі. У вас не залишається ніяких контактів, 
і ви не можете їм написати або подзвонити, щоб за-
пропонувати щось інше або повідомити про акцію, 
знижку або спеціальну пропозицію.
Для вас це назавжди втрачені потенційні покупці, 
втрачені гроші.
Воронка продажів працює за іншим принципом: коли 
ми заводимо потенційного передплатника у бот, він 
відразу ж потрапляє у базу даних, йому запускаються 
автоматичні ланцюжки повідомлень, з ним може ме-
неджер в режимі онлайн відразу зв'язатися в чаті, а 
також збираються контактні телефони для подаль-
шого спілкування.
Навіть якщо клієнт пішов з сайту, нічого не купивши, 
воронка продовжує свою дію і доводить його до ку-
півлі, надсилаючи різні пропозиції. Зрозуміло, ворон-
ка продажів не може гарантувати 100%  продажів. У неї 
є теж своя конверсія. І чим найвище клас фахівців, які 
створюють такі воронки, тим краще вони продають.

3 Розкажіть нашим читачам, як ви 
прийшли до професії «архітектор 
тунелів продажів (АТП)»? І що за 
цим криється? Архітектор зрозу-
міло, тунелі зрозуміло, продажі 
зрозуміло, а все разом не викликає 
чіткого образу. Адже це зовсім нова 
професія, чи не так?

Ольга: Так, професія нова, їй лише четвертий рік. 
Хоча воронки продажів вибудовуються вже багато 
років, зокрема і онлайн. Потреба в подібній спеціалі-
зації виникла з появою месенджерів і можливістю ви-
будовувати спілкування з клієнтами саме в їх мобіль-
них телефонах. АТП – це людина, яка мусить уміти 
дуже багато, а саме : маркетинг в цілому, цифровий 
маркетинг зокрема, знати споживчі переваги; розумі-
ти, який контент добре зайде, а який – ні, уміти пра-
вильно комунікувати; нарешті, мати технічні навички 
і володіти інструментами аналізу. Таких фахівців 
мало, і вони на вагу золота. Особисто я побачила в 
цій професії велике майбутнє і витратила три роки на 
її освоєння.
Сергій: Мою історію, як я став архітектором, я опису-
вав раніше. Зараз лише хочу додати, що професія – 
архітектор тунелів продажів – це насправді декілька 
професій, зібраних до одної. Фахівець з воронок має 
бути, по-перше, першокласним маркетологом, він 
має розуміти ринок, розуміти цільову аудиторію, ро-
зуміти продукт компанії, розуміти конкурентів.
По-друге, він має глибоко розбиратися в складанні 
текстів, що продають, мати хороші навички з копі-
райтингу, знати психологію покупців.
По-третє, він має розбиратися в дизайні, вміти оціни-
ти, який дизайн привертатиме увагу покупців, зможе 
додати йому емоційного забарвлення, щоб він моти-
вував їх вчинити купівлю.
По-четверте, він мусить мати технічні навички, щоб 
реалізувати на платформі увесь алгоритм комунікації 
з передплатниками. Тому гарних фахівців із створен-
ня тунелів продажів дуже мало. Треба витратити де-
кілька років для того, щоб засвоїти всі зазначені на-
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вички. Крім того, зараз попит на такі послуги набага-
то перевищує пропозицію, тому до гарного архітекто-
ра зазвичай стоїть черга з клієнтів так само, як і до 
гарного хірурга або стоматолога. Клієнти чекають, 
коли фахівець звільнитися і зможе настроїти процес 
автоматизації продажів для їх бізнесу.

4 Ринок одягу звужується, продавати 
стає все важче. Що Ви порадите 
нашим читачам, як можна поверну-
ти цей тренд назад?
Ольга: Напевно цей тренд назад вже 
не повернути. Йде процес глобалізації і 
поглинання дрібних великими. Я пора-
джу продавцям об'єднуватися в конгло-

мерати, щоб розділити маркетингові витрати і разом 
завойовувати певні сегменти ринку. Для цього знадо-
бляться колекції в єдиному стилі. Але продавати всім, 
це означає нікому. Вивчайте споживача, любіть свого 
клієнта і знаходьте ніші, в яких вам не буде рівних. 
Бажаю всім успіхів і гармонійного розвитку.
Сергій: Треба визнати, що світ значно змінився 
упродовж останнього року. Зараз тенденції йдуть до 
того, що великим компаніям ставатиме все простіше 
працювати, а дрібному і середньому бізнесу – все 
складніше. Глобалізація виведе в ТОП 2 десятки ве-
ликих торгових майданчиків, таких як amazon, eBay, 
АліЭкспрес, alibaba і подібних. Ці монстри поглинуть 
велику частину дрібних бізнесів, а тим, хто залишить-
ся, диктуватимуть свої правила.
Які правила діятимуть в нових онлайн ринкових сто-
сунках? Давайте розберемося детальніше: по-перше, 
клієнтам відкривається весь світ для купівлі будь-яко-
го товару, тому ви конкуруватимете з виробниками 
не лише у вашій країні, але й по всьому світу; тому на 
перше місце виходитиме якість товару, швидкість до-
ставки та клієнтський сервіс. Розпочнемо з якості: 
щоб зрозуміти, наскільки якісний той або інший то-
вар, передплатники дивляться огляди в інтернеті, 
читають відгуки про продукт, про компанію, про 
бренд. Це називається соціальний доказ. Люди отри-
мують інформацію від інших таких же покупців і по-
рівнюють, варто або не варто вам довіряти. Тому вам 
треба потурбуватися про те, щоб хороших відгуків 

про вашу компанію було багато, а також про наяв-
ність хороших оглядів товарів - зрозумілих, цікавих, 
що допоможуть продати.
Швидкість доставки і ціна доставки. Китай настільки 
лояльно відноситься до своїх виробників, що багато 
товарів доставляються не лише достатньо швидко, 
але й практично безкоштовно. Завдяки цьому, різко 
збільшилися продажі китайських товарів прямо з Ки-
таю, без посередників. Тому коли ви будете організо-
вувати процес логістики від виробництва до кінцево-
го споживача, приділяйте велике значення швидко-
сті доставки, зручності та її ціні.
І третій пункт – це клієнтоорієнтованість, лояльність 
вашої аудиторії. До цього пункту належать якість і 
краса упаковки фізично; ясність, краса і зрозумілість 
представлення ваших товарів на сайтах або лендін-
гах та у воронках продажів – усе це входить до мар-
кетингової упаковки.
Що ще добре себе зарекомендувало? Різні дрібні 
фішки. Приклади: робіть клієнтам приємні маленькі 
подарунки; дайте клієнтам більш, ніж вони від вас 
чекають, хоча б трохи; люди це обов'язково запам'я-
тають, і коли перед ними стоятиме вибір: у кого ж 
купити наступний товар – вони куплять його у вас.
Основний девіз виробників наступної епохи: любов і 
турбота про свого покупця. Наше завдання зробити 
покупця нашим другом, нашим союзником, щоб він 
приносив не лише грошовий прибуток, але й писав 
хороші відгуки. Щоб вашу компанію радили знайо-
мим, щоб транслювали позитивний емоційний на-
стрій про вашу компанію всьому світу. І тоді інші 
люди, які вивчатимуть інформацію онлайн, обов'яз-
ково помітять вас і звернуть на вас увагу.
І головне, що треба розуміти: світ дуже швидко і 
сильно змінився, він вже не буде таким, як раніше. 
До осені-зими цього року з дуже великою вірогідні-
стю буде ще один економічний спад, і купівельна 
спроможність ще більш знизиться. Тому використан-
ня інструментів digital-маркетингу, використання во-
ронок продажів у вашому бізнесі зможе вас якісно 
вивести вперед щодо конкурентів. Ви зможете збе-
регти ваших покупців і навіть масштабуватися. Ба-
жаю вам зростання!
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Deepwear – це нова прогресивна платформа для 
підтримки виробництва.
Ми надаємо Вам можливість наблизити глобальне ви-
робництво до України.
Ми можемо допомогти вам представити себе на міжна-
родному ринку та адаптуватися до сучасних візуальних 
тенденцій, орієнтуючись на українські ноу-хау та спеці-
альності. Ми тут, щоб підтримати компанії в сучасних 

швидкоплинних умовах, щоб допомогти їм повністю ви-
користати український виробничий потенціал.
Ми можемо допомогти вам знайти клієнтів у всьому сві-
ті та вивести українське  виробництво на новий рівень 
у таких сферах як одяг, взуття, прикраси та аксесуари. 
За допомогою наших альтернативних методик та про-
гресивного ставлення ви можете допомогти вашому 
бізнесу рости та розвиватися.  
Офіси  компанії  Deepwear представлені в європей-
ських та місцевих колективах в Таїланді, Португалії, 
Туреччині, Індії, Австралії, В'єтнамі, Китаї, Балі, Гол-
ландії та Марокко. Ми можемо знайти постачальників 
продукції по всій Європі та Азії. 
Ми пропонуємо прогресивний спосіб управління ва-
шим Брендом та підвищення продуктивності вашої 
компанії, зменшуючи витрати виробництва та працю-
ючи безпосередньо на розвиток компанії.
Якщо ви хочете створити свою колекцію, покращити 
якість існуючої продукції, розширити канали збуту вашої 
продукції, не соромтесь будь-коли зв’язатися з нами, щоб 
обговорити мінімальні ціни, кількість, умови співпраці, 
маркування продукції, упаковку та транспортування.
Deepwear International Fashion Agency 
у всьому світі, а відтепер і в Україні.
Контактна особа: Євгенія Кононенко
Електронна пошта: zhenya@deepwear.info
Номер телефону: +38 066 04 32 365

www.deepwear.info         www.facebook.com/deepwearbangkok        www.instagram.com/deepwear
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Способи використання: 
• переплетення (фасони пальто, комірів, обшивок, 

поясів, відворотів тощо);
• додатковий шар в пакеті утеплення одягу;
• компоненти взуття (армування підводки для 

взуття, спортивне взуття та сандалі, внутрішня 
підкладка підошви);

• ломплектуючі для сумки;
• етикетки для одягу та захисні чохли.

Детальніше розглянемо використання спанбонду як 
додаткового шару в пакеті утеплення одягу та його 
можливостей при виготовленні взуття та сумок.
Додатковий шар в пакеті утеплення верхнього 
одягу
Використання спанбонду може підсилити дію уте-
плювача, допомогти зафіксувати його, запобігти мі-
грації через тканину верху. До його технологічних 
переваг належать:

• легкість при розкроюванні, що дозволяє прово-
дити різні маніпуляції з формуванням конструк-
торського пакету чи використовувати в якості 
підкладу чи прошарку для окремих деталей;

•  зручність стьобання. Із шаром спанбонду стьобані 
речі виходять естетично привабливіші та надій-
ніші. Адже матеріал допомагає зафіксувати фор-
му та максимально передати стьобаний принт. 
Тому для досягнення кращого результату реко-
мендовано при формуванні пакету для стьобан-
ня брати один шар спанбонду.

Спанбонд для сумок та взуття
Популярним і практичним застосуванням спанбонду 
є виготовлення найрізноманітніших сумок та рюкза-
ків. Для них цей матеріал виконує функцію підкладу. 
І є більш вигідним у порівнянні з іншими варіантами. 
До його переваг належить ціна, міцність, довший 
термін експлуатації, а також збереження форми, що 
важливо при нестандартних конструкторських рішен-
нях. Ще одна сфера де особливо ефективним є вико-
ристання спанбонду ̶ це взуттєве виробництво. На-
приклад, матеріал може використовуватися для ви-
готовлення заднику, підноска, або ж як допоміжний 
шар устілки. Сьогодні спанбонд має усі шанси гідно 
конкурувати як з бавовняними так із трикотажними 
полотнами, що використовуються для перелічених 
вище цілей.
Детальніше познайомитися з асортиментом спанбон-
ду можна на сайті компанії К.tex 

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

ktex.com.ua

пропозиція

Складно уявити легку промисловість сьогодні без ви-
користання спанбонду. І йдеться не лише про виго-
товлення засобів захисту для медиків та громад-
ськості, а й про інші можливості, які були відомі й до 
початку епідемії COVID-19. Але стали більш обгово-
рюваними та популярними саме в цей період. У стат-
ті зібрали переваги спанбонду та сфери використан-
ня у легкій промисловості. 
Успіх спанбонду пояснюється його поліфункціональ-
ністю, що дає можливість давати виробам багато ко-
рисних властивостей, таких як збереження форми, 
адаптація до характеристик зовнішньої тканини, лег-
кість у вазі.
Переваги використання спанбонду в легкій 
промисловості:

• стійкість до розриву (навіть при високій темпе-
ратурі, наприклад, в циклі сушарки для одягу);

• зручно розрізати, штампувати, шити, клеїти, 
ламінувати;

• невелика вага;
• м’якість;
• легко додавати антистатичні та пом'якшувальні 

засоби;
• стабільність кольору;
• міцність;
• хімічно інертний.

ВИКОРИСТАННЯ СПАНБОНДУ 
У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

http://ktex.com.ua
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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.

ТРЕНДИ ЦЬОГО СЕЗОНУ
ТОП ТКАНИН 2020 ВIД КОМПАНIЇ ARTELTEX

пропозиція
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В умовах нових викликів, пов’язаних з наслідками 
пандемії Covid19, експортна діяльність є життє-
воважливою для відновлення економіки, забез-
печення функціонування малого та середнього 
бізнесу та збереження робочих місць.

Тож, 17 та 18 червня 2020 року представники 
креативних індустрій тестуватимуть новий фор-
мат – Онлайн торгова місія.

Для кого:
• мода та текстиль;
• взуття;
• хутро та шкіра;
• меблі та прикраси для дому;
• аксесуари та ювелірні вироби.

Для безкоштовної участі необхідно зроби-
ти наступні кроки:

• зареєструватися за посиланням 
milan-design-week-2020.b2match.io

• обрати зручні дні та час для зустрічі;
• заповнити інформацію про себе та органі-

зацію;
• у графі Support Office вказати 
   «Export Promotion Office»

У разі виникнення питань, звертатися до 
експерта Офісу: 

Аліна Стрілець 
astrilets@epo.org.ua

ОНЛАЙН ТОРГОВА МІСІЯ? 
ЦІЛКОМ МОЖЛИВО!

подія

http://milan-design-week-2020.b2match.io
mailto:astrilets%40epo.org.ua?subject=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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пропозиція
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Прогрес не стоїть на місці, вносячи серйозні зміни в 
наше життя. Вони відображаються й на індустрії 
моди: з'являються нові потреби і можливості, техно-
логії і ресурси комунікацій. Все це стрімко розвива-
ється, і ми повинні це впроваджувати, щоб відповіда-
ти сучасним тенденціям, в іншому випадку нас обій-
дуть конкуренти. Технології все більше впливають 
зсередини на створення моди. Вони трансформують 
її імідж, адже при перетині відбувається обопільна 
модернізація. Як же мода стає технологічною?
Напрямок fashiontech – це сукупність сфер, кожна з 
яких вимагає свого аналізу. Сюди входить модерніза-
ція виробництва матеріалів, об-
ладнання, маркетингу, змінюється 
форма інтеграції в ринки. Нас че-
кає не просто трансформація 
fashion індустрії, а створення но-
вої, причому, вона сильно вплине 
на інші галузі. Багато fashion-ком-
паній вже починають впроваджу-
вати цифрові технології в життя 
кожного з нас. Наведемо один із 
прикладів такої інтеграції.
Всі ми знаємо, що мода вже давно 
стала драйвером інноваційних 
процесів. Thestudio26club – це 
перший клуб в Одесі, який об'єд-
нує різні сфери діяльності в модній 
індустрії для формування середо-
вища нових підприємців. Це особли-

THESTUDIO26CLUB: 
СЕРЕДОВИЩЕ НОВИХ ПІДПРИЄМЦІВ

ві талановиті люди, які готові стати однією великою си-
лою, здатною творити щось нове: дизайнери, моде-
льєри, стилісти, власники ательє та fast-індустрії, пред-
ставники навчально-освітніх центрів.
Так, саме майбутнє об'єднує успішних людей. Тому 
організатори впевнені, що амбітний проєкт клубу –
Fashion live stream – згодом стане універсальною 
платформою в світі high-tech моди. Thestudio26club 
усвідомлено просуває подібні нововведення. Так 
перший livestream проекту з подіуму став незабутнім 
успішним експериментом для його учасників.Один з 
них – бренд дитячого одягу Anna Serya, моделі якого 

можна побачити на показах Grand 
Fashion Event, в глянцевому жур-
налі «Пастьера», ілюстраціях ви-
дань про моду. Для бренду участь 
в онлайн показі дало можливість 
стати ближче до споживача і от-
римати від нього зворотний зв'я-
зок. Під час трансляції кожен міг 
відразу придбати вподобану мо-
дель онлайн. Також в проєкті бра-
ли участь звичайні люди, які зва-
жилися на експеримент: подолати 
себе й вийти на подіум вперше. Це 
було дуже емоційно і ще раз дово-
дить, що мода – не просто глянець, 
вона створюється для кожного.
Як показує світова практика, по-
дібні тенденції набирають з кож-
ним днем   все більшу популярність. 

сучасне рішення
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сучасне рішення

Тому організатори Thestudio26club 
прагнуть залучати і об'єднувати но-
вих учасників для розширення меж 
сприйняття моди. Адже мета проєк-
ту – допомогти кожному досягти 
тих висот, до яких він прагне.
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подія

Завдяки відкритості українців в 
усьому світі поступово відбувають-
ся просто колосальні зміни, які 
руйнують перешкоди на шляху до 
української мрії – бути успішними у 
будь-якому куточку світу. Щоб в 
цьому переконатися варто відвіда-
ти заходи, які організують закор-
донні українці.  
Така нагода завжди є в учасників і 
гостей Міжнародного фестивалю 
української культури «Ucrania 
Fest», який з великим успіхом вже 
6 років поспіль організовується 
Асоціацією українців в Барселоні 
«Джерело» на лазурному Серед-
земноморському узбережжі Коро-
лівства Іспанії. Це стало доброю 

ЯК ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ СТАВ 
СПРАВЖНІМ МАЙДАНЧИКОМ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА 
АБО ІСТОРІЯ ОДНОГО УКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ

З часу незалежності сприйняття українцями життя будується 
на Європейському виборі, щоб розширити особистий простір     
і простір для реалізації своїх професійних і бізнесових амбіцій. 

традицією, очікуваною не тільки 
для нас українців, які за для цього 
об’єднують свої зусилля. Зустрічі 
завжди чекають і по той бік кордону.
Реалізація яскравого мультікуль-
турного креативного проекту ста-
ла вдалим початком співпраці й 
партнерства української громади з 
офіційними інституціями і пред-
ставниками компаній, які працю-
ють у Каталонії, одній зі східних 
областей Королівства Іспанії. Асо-
ціація підтримує тісні зв’язки та 
співпрацює департаментами емі-
граційних служб культури та релі-
гії, іспанськими жіночими організа-
ціями, організацію із працевлашту-
вання та підтримки молодих під-

приємців «Fundación ibn Batutta», Тор-
говою палатою Барселони та Іспа-
но-Українською Торговою Палатою. 
Схожість культур, близький до 
українського іспанський менталі-
тет,  гостинність, доброзичливість 
іспанців та їх поважливе ставлення 
до України, а ще, вражаюча приро-
да, що надихає на поезію, твор-
чість, завжди приваблювали україн-
ців. Справжнє свято відбулося і зав-
дяки підтримці мерії та інших установ 
Барселони, які проявили жвавий ін-
терес і ні аби яку зацікавленість до 
української культури, креативного 
мистецтва, гастрономії тощо. 
Втім, запорукою успішного прове-
дення подібних заходів за межами 
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подія

України є підтримка у вирішенні 
багатьох організаційних питань і 
сприяння промоції України від її за-
кордонних дипломатичних пред-
ставництв. Таким надійним провід-
ником для «Ucraina Fest» в Барсе-
лоні стало Генеральне консульство 
України в Барселоні.
Повертаючись до самої ідеї проек-
ту, слід зазначити, що фестиваль  
відбувається щороку у вересні, 
присвячений Незалежності Украї-
ни. Для його проведення традицій-
но обираються відомі курортні мі-
стечка, де відпочивають найвибаг-
ливіші туристи: Ллорет де Мар, 

Салоу, Мальграт де Мар і, безумов-
но, столиця Каталонії, Барселона, 
де, зазвичай проходять  гала-заходи. 
Засновнику фестивалю, президен-
ту Української Асоціації «Джерело» 
Ользі Дзюбан за 5 років існування 
проекту вдалося об’єднати майже 
понад 1000 учасників з України, 
Арменії, Грузії, Естонії, Іспанії, Іта-
лії, Канади, Латвії, Мексики, Сполу-
чених штатів Америки, Угорщини.
Серед них чимало успішних пред-
ставників українського малого, се-
реднього бізнесу, майстрів, диза-
йнерів одягу, аксесуарів, виробни-

ків сувенірної продукції, чия креа-
тивність і професійність припала 
до смаків гостей і відвідувачів яр-
марку, фешн-показів та інших фес-
тивальних заходів. Фестиваль укра-
їнської культури привернув увагу 
не тільки місцевих мешканців. Ти-
сячі туристів різного віку, націо-
нальностей, інтересів тривалий час 
після закриття фестивалю перебу-
вають під неймовірним враженням 
від побаченого.
Особливий інтерес відвідувачів 
завжди привертають надзвичайні 
колекції українських дизайнерів 
одягу, взуття і аксесуарів. яким 
вдається здивувати вибагливих єв-
ропейців вишуканими сучасними 
образами, колористикою, креатив-
ністю дизайнерських рішень і якістю. 
Минулого року креативністю, уні-
версальністю й неповторністю су-
часного стилю гостей порадували 
талановиті дизайнери: Тетяна 
Щурова (TM TATIANA Shchurova, Дні-
про), Світлана Літвінова (бренд 
«Elesel», Київ), Ірина Швець (Київ), 
Світлана Городецька (Авторська ро-
бітня Світлана Городецька, Львів), 
Наталія Мацигін (Дрогобич, Львівська 
обл.).Показ колекцій став серйозною 
заявкою на участь у формуванні су-
часної моди не лише в Україні. 

Вдячні відвідувачі і гості, м. Ллорет де Мар, 2016.

Колекція одягу «Зв"язок часу» від ТМ «Алєся Ворона», Ллорет де Мар, 2016
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Особливою привабливістю гостей 
фестивалю користується справж-
ній український ярмарок, на орга-
нізацію якого щороку витрачаєть-
ся чимало зусиль і коштів з метою 
професійного облаштування ком-
фортної робочої зони для учасни-
ків ярмарку, проведення май-
стер-класів, навіть, невеличких 
шоурумів, і безумовно, затишного 
простору для гостей. 

Різноманіття сувенірів, одягу, аксе-
суарів, текстилю, посуду ручної 
роботи від виробників та багато 
чого іншого можна було приміряти, 
придбати, отримати у подарунок.  
Традиційними стали майстер-кла-
си від майстрів, художників, диза-
йнерів, на які залюбки приходять 
не тількі дорослі, а й діти. 
Загалом, концепція поєднання 
яскравого представництва мисте-

цтва, культури, професійного 
українського виробництва у фор-
маті фестивалю – вдала філософія 
організатора, що безумовно дає 
бажані результати. Нові знайом-
ства, розширення географії парт-
нерства, обмін досвідом і  отри-
мання нових знань, що важливо 
для кожного: і організатора, і учас-
ників, і партнерів заходу. Ну а про-
фесійна медіа підтримка головного 
інформаційного партнера Емі-
грантського радіо стала справжнім 
рупором у поширенні у світі  укра-
їнської мрії – бути успішними.
Цього року фестиваль змінює свій 
формат. Вперше за своє існування 
він відбуватиметься он-лайн з од-
ночасною трансляцією Київ-Барсе-
лона. Ті виклики, які постали пе-
ред людством в обличчі пандемії 
COVID-19, несуть в собі трансфор-
маційні процеси, що змушують 
форматувати і переглядати підхо-
ди, процеси, формат комунікацій, 
вишукувати нові можливості, більш 
прогресивні і результативні. 
Але це не змінює самої ідеї і намі-
рів організаторів Міжнародного 
фестивалю української культури 
«Ucrania Fest». 
До участі у фестивалі запрошують-
ся талановиті українці, де б вони не 
мешкали, в Україні чи закордоном.
Завдяки сучасним цифровим тех-
нологіям, організатори і учасники 
фестивалю об’єднаються у реалі-
зації основної мети - презентувати 
Україну, українське мистецтво і 
український продукт у Світі.
Варто поквапитися з реєстрацією, 
яка вже розпочалася і триватиме 
до 20 червня 2020 року. З умовами 
можна ознайомитися у Положенні 
про VI Міжнародний фестиваль 
української культури «Ucrania Fest 
2020» (в режимі online) на веб-сто-
рінці організатора 
https://ucraniafest.djerelo.eu
Ucrania Fest – це неймовірні вражен-
ня, неочікувані знайомства, плат-
форма для просування себе та своєї 
творчості на міжнародному рівні.
Долучайтеся до такого неймо-
вірно яскравого проекту, стань-
те відкриттям цього року для 
себе і Всесвіту!

Після показу колекції  «ReFresh», дизайнер Наталія Мацигін,
Салоу, 2019

подія

https://ucraniafest.djerelo.eu
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Організатори і учасники  фестивалю. Генеральний Консул України в Барселоні Оксана Драмарецька (у центрі) 
і Президент Асоціації «Джерело» Ольга Дзюбан, Мальграт де Мар, 2018

Прямий стрім зможуть побачити всі бажаючі у найвіддалиніших куточках, просто перейдіть за одним з  посилань: 
www.djerelo.eu
www.facebook.com/djerelo.bcn/?ref=page_internal 

подія

http://www.djerelo.eu
http://www.facebook.com/djerelo.bcn/?ref=page_internal
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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

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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Щороку в травні Україна святкує 
День Матері. Квіти, подарунки і добрі 
слова мамам від рідних і близьких.
Мами тяжкохворих дітей рідко от-
римують в цей день посмішку від 
своїх малюків. Адже будь-яке свя-
то для них – це такий же звичай-
ний день: важкі будні догляду, лі-
кування та реабілітації, які змен-
шують шанси цих жінок на саморе-
алізацію, отримання освіти і фінан-
сову незалежність.
У 2018 році, об'єднавши свої зусил-
ля, багатодітні мами, лікарі, мами 
дітей з різними видами інвалідно-
сті, юристи і співробітники служб 
соціального захисту створили Гро-
мадську організацію «ДоброТАК».
Метою роботи ГО «ДоброТАК» є, зо-
крема, всіляка підтримка дітей-паці-
єнтів з особливостями розвитку та з 
невиліковними діагнозами, захист їх 
прав і фінансова допомога.
Підписані меморандуми про співп-
рацю з дитячими лікарнями та са-
наторіями. ГО «ДоброТАК» входить 
до складу Ради піклувальників КНП 
«Харківська міська дитяча лікарня 
№ 5», в якій є відділення дитячої 
психіатрії, неврології, паліативне 
відділення «ДИТЯЧИЙ ХОСПІС».
За 2019 рік організації вдалося ре-
алізувати кілька проектів: закупів-
ля комп'ютерної, побутової і кухон-
ної техніки (холодильників, телеві-
зорів, БФП/МФУ), допоміжних за-

ДОБРО ВИГЛЯДАЄ ТАК
собів реабілітації, спортивного ін-
вентарю, книг та іграшок, взуття 
та одягу; реконструкція та озеле-
нення територій лікарень; прове-
дення святкових заходів в лікар-
нях; навчальні курси для мам; бе-
зоплатні відвідування колективами 
співробітників дитячих лікарень 
вистав міських театрів; проект 
«Медичний лікнеп» для батьків ді-
тей-пацієнтів та медичного персо-
налу паліативного відділення «ДИ-
ТЯЧИЙ ХОСПІС» КНП «Харківська 
міська дитяча лікарня № 52».

А також капітальний ремонт санвуз-
ла в КНП «Обласний психоневроло-
гічний дитячий санаторій № 1», за-
купівля ліжок, матраців, постільної 
білизни, столового посуду, буді-
вельних матеріалів, продуктів хар-
чування (овочі, фрукти, крупи, пе-
чиво, соки).
Спільно з партнерами – фармаце-
втичною компанією "Bayer" та ор-
ганізаторами благодійного легко-
атлетичного марафону, громад-
ською організацією «ЕкспертиЗА 
Реформи» – здійснили закупівлю і 
повністю обладнали всім необхід-
ним кімнати сенсорної інтеграції у 
відділенні дитячої психіатрії та па-
ліативному відділенні «Дитячий 
ХОСПІС» КНП «Харківська міська 
дитяча лікарня № 5».
Взяли під повний патронаж ді-
тей-пацієнтів міського паліативно-
го відділення, що знаходяться як у 
відділенні, так і в домашніх умо-
вах. Регулярне придбання засобів 
гігієни та засобів реабілітації, ліків 
і продуктів харчування для підо-
пічних здійснюється за благодійні 
внески, а також завдяки зборам 
від різних акцій і підтримки друзів і 
знайомих засновників організації.
Наші підопічні ростуть, а з ними 
збільшуються і витрати на під-
тримку гідних умов утримання та 
належного догляду. Багатьом 
сім'ям не під силу справлятися з 

добра справа
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добра справа

Просимо відгукнутися, тих, хто б міг допомогти і на-
дати благодійну допомогу своєю продукцією.
Необхідні такі групи товарів: нижня білизна, шкар-
петко-панчішна продукція, спортивний одяг, верхній 
одяг від 1 року до 18, головні убори, взуття з 22 по 43 
розмір, постіль, рушники, пелюшки.
З повагою,
Голова Ради ГО «ДоброТАК» Марія Чупініна

61082 м. Харків, вул. В. Мельникова, 5, кв.4
050 403-80-43

цим самостійно, особливо матерям, які залишилися 
на самоті з хворою дитиною.
Під час карантину ми запустили проект #палліатівна-
дому, на зібрані кошти закупили продуктові набори, 
маски індивідуального захисту, засоби гігієни і підгузки 
для дітей. Це був подарунок батькам, який дав можли-
вість хоч пару місяців не хвилюватися за необхідне.
Але в нескінченних пошуках додаткового заробітку, три-
валого перебування в стаціонарах, не завжди знаходять-
ся кошти для нового одягу і взуття, в більшості випадків, 
це речі б/у з «кола батьківської взаємодопомоги».
Ми, члени Громадської організації «ДоброТАК», звер-
таємося до підприємств і приватних підприємців 
України, зокрема нашого міста і області, з проханням 
про допомогу!
Адже через економічну ситуацію в країні, найближ-
чим часом родини з невиліковно хворими дітьми, по-
трапивши в умови жорсткої економії, не зможуть доз-
волити собі придбання сезонного одягу та взуття.
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сучасне рішення

Пандемія та прийдешня за нею криза торкнулися всіх 
сфер економіки, зокрема й легкої промисловості. З 
подібним викликом сучасний світ ще не стикався, ні-
хто зараз не може передбачити наслідки. Однак, як і 
в будь-якої медалі, у кризи є й інша сторона. У реаль-
ності – це насамперед час руйнування стереотипів і 
об'єднання зусиль. Такі тенденції проявляються нині 
в усьому світі. Сьогодні хочемо познайомити вас з Те-
тяною Кумок – керівницею весільних салонів в Ізраїлі 
і в Україні. А також розповісти про її ініціативу – ство-
рення Першої Асоціації власників весільних салонів.

Про те, що весільний бізнес – висококонкурентна 
сфера, Тетяна Кумок знає не з чуток. У неї вже більш 
ніж 20-річний досвід роботи в цій галузі і кілька сало-
нів весільної моди. Зараз Тетяна проживає в Ізраїлі. 
Незважаючи на карантин, що вплинув на її діяль-
ність, вона змогла ефективно використати цей час не 
лише з користю для себе, а й для суспільства. Ми 
звернулися до Тетяни Кумок з проханням поділитися 
своїм досвідом з нашими читачами.

В Ізраїлі мій салон був повністю закритий з 15 берез-
ня до 26 квітня. Зараз працювати можна, але клієнтів 
немає, бо невідомо, коли дозволять масові заходи. 
Більшість наречених перенесли дату весілля на осінь, 
отже, не поспішають вибирати сукні. В Україні я маю 
інтернет-маркет. Спочатку продажі були, але зараз 
також все завмерло з тієї ж причини, що й в Ізраїлі.

ТЕТЯНА КУМОК: 
«ВВАЖАЮ, 

ЩО КРИЗА – 
САМЕ ЧАС

ОБ'ЄДНУВАТИСЯ»

Під час карантину я прийняла рішення не шукати 
тимчасових заробітків, а присвятити цей період опра-
цюванню стратегічних питань. Адже, судячи з усього, 
криза, яка прийде після карантину, буде серйозною 
та затяжною. 

Найперше зробила аудит салонів:
Прописала маркетингові програми просування.

• Оновила дизайн соціальних мереж і сайтів.
• Пройшла разом з колективом кілька навчальних 

тренінгів.
• Продумала, які саме колекції будуть затребувані 

в новому сезоні.

Чесно зізнаюся, встигла не все, що задумала, але 
впевнена: щойно дозволять святкування весіль — 
мій бізнес знову стане прибутковим. Крім того, по-
чала робити відео-огляди, в яких розповідаю про 
свої «хіти». Хочу зауважити, що з принципових па-
тріотичних міркувань працюю лише з українськими 
виробниками. 

Найголовніше досягнення карантину – я здійснила 
давню мрію і створила Першу Асоціацію власників 
весільних салонів для російськомовного співтовари-
ства світу. Прагнула до цієї мрії останні п'ять років, і 
ось тепер, в цей складний період, зрозуміла, що її 
пора втілити. Це дуже трудомістке починання, але 
вважаю, що криза  – саме час об'єднуватися.
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Тепер у нас є колегіальне співтовариство. За три 
тижні існування в ньому вже нараховується понад 
500 учасників – власники існуючих бізнесів і топ-ме-
неджери. Чотири рази на тиждень в нашій асоціації 
проходять ефіри від експертів з маркетингу, з прода-
жів, з дизайну та просування в соцмережах. Також 
досвідом діляться імениті представники весільної ін-
дустрії. З відгуків зрозуміло: слухачі знаходять для 
себе багато корисного на цих ефірах. Плануємо про-
вести першу конференцію для власників весільних 
салонів. Поки з огляду на обставини, вона буде 
онлайн, але впевнена, у нас ще з'явиться можливість 
познайомитися один з одним особисто.

Ми запрошуємо до Асоціації всіх власників весільних 
салонів. Основні цілі нашої спільноти – це обмін до-
свідом, спільне навчання і взаємна підтримка. Адже 
наша спільна головна задача – покращення і розви-
ток індустрії весільного бізнесу!
Адже відомо, найкращим періодом для перевороту в 
свідомості вважаються саме кризи. Сьогодні прийшла 
пора повернутися один до одного обличчям і побачи-
ти замість конкурентів – партнерів. Ми всі опинилися 
зараз у складній ситуації і тільки разом зможемо вий-
ти з неї з мінімальними втратами.

сучасне рішення
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подія
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пропозиція

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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Кабінет Міністрів України своєю 
Постановою від 22 квітня 2020 р. 
№ 306 затвердив Порядок надан-
ня та повернення коштів, спрямо-
ваних на фінансування допомоги 
по частковому безробіттю на пе-
ріод карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на тери-
торії України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. Даний 
порядок задекларовано в новітніх 
змінах Закону України про зайня-
тість населення (ч. 9 ст. 471) та 
визначає механізм надання коштів, 
спрямованих на фінансування до-
помоги по частковому безробіттю 
на період карантину, повернення 
зазначених коштів у разі порушен-
ня гарантій зайнятості осіб, яким 
виплачувалася така допомога, а 
також її розмір.
Як визначає Уряд, допомога по 
частковому безробіттю на період 
карантину – це кошти, передбаче-
ні в бюджеті Фонду загально-
обов’язкового державного соціаль-
ного страхування на випадок без-
робіття, що надаються міськими, 
районними і міськрайонними цен-
трами зайнятості та філіями регіо-
нальних центрів зайнятості робо-
тодавцям із числа суб’єктів малого 
та середнього підприємництва для 
виплати допомоги працівникам у 
разі втрати ними частини заробіт-
ної плати внаслідок вимушеного 
скорочення передбаченої законо-
давством тривалості робочого часу 
у зв’язку із зупиненням (скороченням) 
діяльності внаслідок  карантину.

Основні тези
Допомога надається  особам, з 
якими роботодавцем оформлено 
трудові відносини крім осіб, які от-
римують пенсію за зверненням ро-
ботодавця та сумісників.

Допомога надається за кожну го-
дину, на яку працівникові скороче-
но тривалість робочого часу, з роз-
рахунку двох третин тарифної 
ставки (окладу), встановленої пра-
цівникові відповідного розряду. 
Розмір допомоги не може переви-
щувати розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом.
Сума допомоги надається робото-
давцям на строк зупинення (скоро-
чення) діяльності та протягом 30 
календарних днів після завершен-
ня карантину в разі сплати робото-
давцем ЄСВ протягом 6 місяців, що 
передують даті зупинення (скоро-
чення) діяльності.
Роботодавець може звернутися за 
отриманням коштів для виплати 
працівникам допомоги по частко-
вому безробіттю на період каран-
тину протягом 30 календарних 
днів з дня зупинення (скорочення) 
діяльності, але фінансування до-
помоги по частковому безробіттю 
на період карантину може здійс-
нюватися в межах коштів, перед-
бачених на такі цілі в бюджеті 
Фонду, тобто бажано якомога 
швидше подати документи.

Як отримати?
Для отримання допомоги робото-
давець має звернутися до центру 
зайнятості за місцем реєстрації 
його як платника ЄСВ та подати 
наступні документи:

1) заяву у довільній формі, в якій, 
зокрема, зазначається інфор-
мація про належність робото-
давця до суб’єктів МСБ відпо-
відно до норм Господарського 
кодексу України (за кількістю 
працюючих або оборотом) та 
до якої додаються засвідчені 
роботодавцем копії підтверд-
них документів щодо серед-
ньої кількості працівників та 
доходу за календарний рік, 

що передує року подання до 
центру зайнятості документів, 
передбачених цим пунктом;

2) засвідчену роботодавцем ко-
пію наказу із зазначенням 
дати початку зупинення (ско-
рочення) діяльності;

3) відомості про працівників 
(прізвище, ім’я, по батькові, 
реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків 
або серія та номер паспорта;

4) видану ДПС довідку про спла-
ту ЄСВ за останні шість міся-
ців, що передують даті зупи-
нення (скорочення) діяльності.

Критерії визначення 
категорії МСБ

В тому разі, коли суб’єкт господа-
рювання належить одночасно до 
різних категорій суб’єктів підпри-
ємництва за різними критеріями, 
належність до відповідного суб’єк-
та підприємництва в цілях застосу-
вання цього Порядку визначається 
за річним доходом від провадження 
будь-якої діяльності за звітний рік.
Показник річного доходу суб’єкта 
підприємництва від будь-якої ді-
яльності визначається на підставі 
офіційних звітних даних за останні 
чотири квартали (для суб’єкта під-
приємництва, що подає кварталь-
ну звітність) або за останній звіт-
ний рік (для суб’єкта підприємни-
цтва, що подає річну звітність).
Середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) 
визначається за даними відповід-
ної статистичної звітності, де за-
значається такий показник.

Порядок прийняття 
рішення

Рішення про надання або відмо-
ву у наданні допомоги по частко-
вому безробіттю на період каран-

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ДОПОМОГИ 
ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ
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тину приймається обласним або 
Київським міським центром зайня-
тості протягом 3 робочих днів з 
дня подання роботодавцем перелі-
ку документів у формі наказу.
У разі подання неповного пакета 
документів, або наявності в окре-
мих документах помилок центр за-
йнятості протягом 3 робочих днів 
повідомляє про це роботодавцю. 
Після доповнення або доопрацю-
вання таких документів роботода-
вець має право повторно звернути-
ся до центру зайнятості протягом 
п’яти робочих днів з дня отримання 
повідомлення центру зайнятості.
Центрам зайнятості забороняється 
вимагати інші документи, ніж ті, 
що визначені Порядком.
Якщо рішення позитивне, то між 
центром зайнятості та роботодав-
цем протягом трьох робочих днів 
укладається договір про надання 
допомоги по частковому безробіт-
тю. Примірний договір можна за-
вантажити тут Типовий договір.
Якщо рішення негативне, то центр 
зайнятості протягом трьох робочих 
днів з дати прийняття такого рі-
шення письмово повідомляє про 
нього роботодавцю з обґрунтуван-
ням причин відмови. Рішення об-
ласних та Київського міського цен-
тру зайнятості про відмову в на-
данні допомоги по частковому без-
робіттю на період карантину може 

бути оскаржене до Державного 
центру зайнятості або суду.
Але в будь якому разі роботода-
вець має право повторно зверну-
тися за отриманням коштів для ви-
плати працівникам допомоги по 
частковому безробіттю на період 
карантину в межах строку дії ка-
рантину, але не більше 30 кален-
дарних днів після його завершення.

Перерахування коштів
Перерахування роботодавцю ко-
штів для виплати працівникам до-
помоги  здійснюється центром за-
йнятості на підставі відомостей 
про осіб, наданих роботодавцем за 
спеціальною формою 2, яку можна 
завантажити тут Форма 2. Дана 
форма подається щомісяця трьох 
робочих днів після зарахування 
відповідних коштів на рахунок 
центру зайнятості.
Роботодавець виплачує допомогу 
працівникам у строк не більше, ніж 
три робочих дні після надходжен-
ня коштів на рахунок роботодавця 
за окремою платіжною відомістю 
для виплати допомоги по частко-
вому безробіттю на період каран-
тину (відомістю на виплату гро-
шей). Копія зазначеної відомості 
(відомості на виплату грошей) з 
підтвердженням перерахування 
коштів на рахунок працівника по-
дається центру зайнятості не пізні-

ше, ніж протягом п’яти календар-
них днів після виплати працівни-
кам допомоги по частковому без-
робіттю на період карантину.

Важливо
Центр зайнятості має право пере-
віряти достовірність відомостей, 
поданих роботодавцем для отри-
мання коштів Фонду, дотримання 
порядку використання роботодав-
цем виділених йому коштів Фонду 
та зупиняти перерахування коштів 
Фонду роботодавцю для виплати 
працівникам допомоги по частко-
вому безробіттю на період каран-
тину в разі відмови або перешкод-
жання з боку роботодавця у про-
веденні перевірки, виявлення фак-
тів подання ним Фонду недостовір-
них відомостей або порушення по-
рядку використання роботодавцем 
коштів Фонду.
Центр зайнятості контролює цільо-
ве використання коштів, що пере-
раховуються роботодавцю для ви-
плати працівникам допомоги по 
частковому безробіттю на період 
карантину, шляхом проведення 
відповідної перевірки протягом 90 
календарних днів після останньої 
виплати такої допомоги працівни-
кам та має право отримувати від 
роботодавця необхідні пояснення 
з відповідних питань, у тому числі 
в письмовій формі.

Кабінет Міністрів України Постано-
вою від 15 квітня 2020 р. № 283 
«Про внесення змін до Порядку на-
дання фінансової державної під-
тримки суб’єктам мікропідприєм-
ництва та малого підприємництва» 
дещо розширив  в розрізі боротьби 
з пандемією COVID-19 можливості 
для мікро та малого бізнесу віднос-
но попередньої постанови КМУ від 
24 січня 2020 р.
Раніше уряд затвердив основні 
умови, які передбачають надання 
державної підтримки малого бізне-
су в Україні. В основному держав-
на допомога  спрямовуватиметься 
на розвиток підприємництва, 

збільшення обсягів виробництва, 
експорту, імпортозаміщення, енер-
гоефективність та впровадження 
інновацій.
А от в новоприйнятому Порядку 
надання фінансової допомоги за-
конодавець окреслив наступні ви-
моги до заявників, серед них:

• коло суб’єктів, яким може 
бути надана державна фінан-
сова підтримка в установле-
ному порядку, та вимоги, 
яким вони мають відповідати;

• мета надання, види, розмір та 
порядок надання фінансової 
державної підтримки;

• основні вимоги до кредитів, за 
якими надається компенсація 
процентів суб’єктам мікро- та 
малого підприємництва;

• критерії, яким мають від-
повідати уповноважені банки, 
які братимуть участь в надан-
ні державної підтримки суб’єк-
там малого підприємництва;

• відповідальність уповно-
важених банків та суб’єктів 
отримання державної під-
тримки та випадки настання 
такої відповідальності.

Деяка інформація щодо надання державної підтримки малому та мікробізнесу

Детальніше з Постановою КМУ можна ознайомитися за посиланням: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-nadannya-finansovoyi-derzhavnoyi-pidtrimki-
subyektam-mikropidpriyemnictva-ta-malogo-pidpriyemnictva-i150420-283
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Перелік українських органів з сертифікації продукції, акредитованих на 
відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:20212)

На звернення Асоціації «Укрлегпром» Національне агентство з акредитації України надало перелік органів з сер-
тифікації продукції, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:20212) 
та випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ  ISO/IEC 1725:2017 які за ін-
формацією НААУ здатні сертифікувати продукцію на відповідність європейським стандартам відповідно до 
вимог, зокрема, Міністерства охорони здоров’я України.

№1. Перелік органів сертифікації продукції акредитованих на відповідність 
вимогам ДСТУ ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:20212)

№ 
п.п.

Назва ОВВ,
номер Атестата акредитації В сфері акредитації зазначено

1
Орган з оцінки відповідності 
продукції ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

№ 10240

ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 1. Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів».
ДСТУ EN 455-3:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування 
щодо біологічного оцінювання»
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності».
ДСТУ EN 14683:2014 «Маски хірургічні. Вимоги та методи випробування».

2

Орган з оцінки відповідності 
продукції ДП «Всеукраїнський 
державний науково-вироб-
ничий центр стандартизації, 
метрології, сертифікації та 
захисту прав споживачів»           
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
№ 10023

ДСТУ EN 14605:2007 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. 
Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу з не-
проникними до рідин (тип 3) або непроникними до бризок (тип 4) 
з’єднаннями та до виробів, що забезпечують захист окремих частин 
тіла (тип (РВ (3) та РВ (4)) (EN 14605:2005,IDT).
ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14126:2015/Поправка №1:2015 (EN 14126:2003/
AC:2004, IDT) «Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимо-
ги до експлуатаційних характеристик і методи випробування».
ДСТУ EN 455-1:2014 (EN 455-1:2000) «Захисні засоби. Рукавички 
медичні одноразового використання. Частина 1.Вимоги та методи 
випробування щодо відсутності отворів».
ДСТУ EN 455-2:2015 «Медичні рукавички для одноразового засто-
сування. Частина 2. Вимоги та випробування фізичних властивостей».
EN 455-2:2009 + А2:2013 «Medical gloves for single use. 
Requierements and testing for physical properties».
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності».
EN 455-2:2009+А2:2013 «Medical gloves for single use. Part-4: 
Requierements and testing for shelf life determination».
ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разового використання. Частина 1.Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів» (EN 455-1:2000, IDT)
ДСТУ EN 455-2:2015 «Медичні рукавички для одноразового ви-
користання. Частина 4. Вимоги та методи випробування фізичних 
властивостей». (EN 455-1:2000,IDT)
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№ 
п.п.

Назва ОВВ,
номер Атестата акредитації В сфері акредитації зазначено

ДСТУ EN 455-3:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування 
щодо біологічного оцінювання». (EN 455-3:2006, IDT)
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності». (EN 455-3:2009, IDT).
ДСТУ EN 14683:2014 «Маски хірургічні. Вимоги та методи випро-
бування» (EN 14683:2005, IDT)

3

Орган з оцінки відповідності 
продукції ДП «Полтавський ре-
гіональний науково-технічний 
центр стандартизації, метроло-
гії та сертифікації»
№ 10056

ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14126:2008  «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з не-
проникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ 
(3) та РВ (4))» (EN 14605:2005+A1:2009)
ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови» (EN 166:2001, IDT)
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT)

4
Орган сертифікації ТОВ «НПП 
Міжнародні стандарти і системи»
№ 10238

ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разового використання. Частина 1.Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів» (EN 455-1:2000, IDT).
ДСТУ EN 455-3:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування 
щодо біологічного оцінювання». (EN 455-3:2006, IDT)
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності». (EN 455-3:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови.
ДСТУ EN 14683:2014 «Маски хірургічні. Вимоги та методи випро-
бування» (EN 14683:2005, IDT).
ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14126:2015/Поправка №1:2015 (EN 14126:2003/
AC:2004,IDT) «Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимо-
ги до експлуатаційних характеристик і методи випробування».
ДСТУ EN 14605:2017  «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з не-
проникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ 
(3) та РВ (4))»
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT)
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№ 
п.п.

Назва ОВВ,
номер Атестата акредитації В сфері акредитації зазначено

5
ТОВ « Український науковий 
інститут сертифікації»
№ 10302

ДСТУ EN 14605:2017 «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з не-
проникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ 
(3) та РВ (4))».
(EN 14605:2005+A1:2009). 
ДСТУ EN 14683:2014 «Маски хірургічні. Вимоги та методи випро-
бування» (EN 14683:2005, IDT). 
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разового використання. Частина 1.Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів» (EN 455-1:2000, IDT) 
ДСТУ EN 455-3:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування 
щодо біологічного оцінювання». (EN 455-3:2006, IDT)
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності». (EN 455-3:2009, IDT). 
ДСТУ EN 166:2017 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови.

6
Орган з сертифікації
ТОВ «ДП «Житомирстандарт»
№ 10230

ДСТУ EN 166:2017 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови.
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).

7
Орган з сертифікації 
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»
№ 0229

ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14126:2008  «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з не-
проникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ 
(3) та РВ (4))» (EN 14605:2005+A1:2009)
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови.

8
Орган з оцінки відповідності 
продукції ТОВ «ТЕСКО»
№ 10227

ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14126:2015/Поправка №1:2015 (EN 14126:2003/
AC:2004,IDT) «Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимо-
ги до експлуатаційних характеристик і методи випробування».
ДСТУ EN 14126:2007  «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з не-
проникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ 
(3) та РВ (4))» (EN 14605:2005) 4126:2003/АС:2004,IDT)
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ДСТУ EN 166:2001 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови. (EN 166:1996,IDT)
ДСТУ EN 149:2003 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001, IDT).

9

Орган з оцінки відповідності 
продукції ДП «Сумський регіо-
нальний науково-виробничий 
центр стандартизації, метроло-
гії та сертифікації»
№ 10217

ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови.
ДСТУ EN 14126:2007  «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з не-
проникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ 
(3) та РВ (4))»

10

Орган з оцінки відповідності 
продукції ТОВ «Сертифікацій-
ний центр «УКРСЕПРОПРОМ-
БУДМ»
№ 10202

ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14605:2017  «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з не-
проникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ 
(3) та РВ (4))»
(EN 14605:2005+A1:2009).
ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).

11

Орган з сертифікації ТОВ «Ви-
пробувально-сертифікаційний 
центр «ПІВДЕНТЕСТ»
№ 10194

ДСТУ EN 14605:2017  «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з не-
проникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ 
(3) та РВ (4))» EN 14605:2005+A1:2009).
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).

12

Орган з оцінки відповідності 
продукції ТОВ «Орган з сер-
тифікації «ПРОМСТАНДАРТ»
№ 10223

ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разового використання. Частина 1.Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів» (EN 455-1:2000, IDT)
ДСТУ EN 455-3:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування 
щодо біологічного оцінювання». (EN 455-3:2006, IDT)
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності». (EN 455-3:2009, IDT).
ДСТУ EN 14683:2014 «Маски хірургічні. Вимоги та методи випро-
бування» (EN 14683:2005, IDT).
ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
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ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).
ДСТУ EN 169:2001 «Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри 
під час виконання зварювання та споріднених процесів. Вимоги до 
пропускання та рекомендації щодо використання». (EN 169:1992, IDT).

13

Орган з оцінки відповідності 
продукції ДП «Харківський 
регіональний науково-вироб-
ничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації»
№ 10119

ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).
ДСТУ EN 455-2:2015 «Медичні рукавички для одноразового за-
стосування. Частина 2. Вимоги та випробування фізичних властиво-
стей». (EN 455-2:2015).
ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разового використання. Частина 1.Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів» (EN 455-1:2000, IDT)
ДСТУ EN 455-3:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування 
щодо біологічного оцінювання». (EN 455-3:2006, IDT)
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності». (EN 455-3:2009, IDT).
ДСТУ EN 14605:2007  «Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. 
Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до 
рідин (тип 3) або непроникними до бризок (тип 4) з’єднаннями та 
до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ (3) та РВ (4))»
ДСТУ EN 16:2001 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).
ДСТУ EN 14683:2008 «Маски хірургічні. Вимоги та методи випро-
бування» (EN 14683:2005, IDT).

14

Орган з оцінки відповідності 
продукції ДП «Всеукраїнський 
державний науково-виробни-
чий центр стандартизації, ме-
трології і сертифікації і захисту 
прав споживачів 
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
№ 10023

ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14126:2015/Поправка №1:2015 (EN 14126:2003/
AC:2004,IDT) «Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимо-
ги до експлуатаційних характеристик і методи випробування».
ДСТУ EN 14120:2015 (EN 14120:2003+A1:2007, IDT). «Наколінни-
ки, налокітники і захисні пристосування для для зап’ястків і кистей 
рук користувачів спортивного роликового спорядження. Вимоги і 
методи випробування».
ДСТУ EN 14605:2007 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. 
Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу з не-
проникними до рідин (тип 3) або непроникними до бризок (тип 4) 
з’єднаннями та до виробів, що забезпечують захист окремих частин 
тіла (тип (РВ (3) та РВ (4)) (EN 14605:2005,IDT).
ДСТУ EN 14683:2008 «Маски хірургічні. Вимоги та методи випро-
бування» (EN 14683:2005, IDT).
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ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разового використання. Частина 1.Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів».
ДСТУ EN 455-2:2015 «Медичні рукавички для одноразового застосу-
вання. Частина 2. Вимоги та випробування фізичних властивостей».
EN 455-2:2009+А2:2013 «Medical gloves for single use. 
Requierements and testing for physical properties».
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності».
EN 455-2:2009+А2:2013 «Medical gloves for single use. Part-4: 
Requierements and testing for shelf life determination».

15

Орган з оцінки відповідності 
продукції ДП «Криворізький 
науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології 
та сертифікації»
№ 10033

ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разового використання. Частина 1.Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів».
ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14605:20017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу 
з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла».
ДСТУ EN 14683:20014 «Маски хірургічні. Вимоги та методи ви-
пробування» (EN 14683:2005, IDT).
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів.
ДСТУ EN 166:2017ЗІЗ очей. Технічні умови.

16
ТОВ «Дослідний медичний 
центр сертифікації»
№ 10315

ДСТУ EN 14683:20014 «Маски хірургічні. Вимоги та методи ви-
пробування».
ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разового використання. Частина 1.Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів» (EN 455-1:2000, IDT)
ДСТУ EN 455-3:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування 
щодо біологічного оцінювання». (EN 455-3:2006, IDT)
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності». (EN 455-3:2009, IDT).

17

Орган з оцінки відповідності 
продукції Державного дослідно-
го об’єднання «ПОЛІТЕХМЕД»
№ 1074

ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разового використання. Частина 1.Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів» (EN 455-1:2000, IDT)
ДСТУ EN 455-3:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування 
щодо біологічного оцінювання». (EN 455-3:2006, IDT)
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності». (EN 455-3:2009, IDT).
ДСТУ EN 14683:20014 «Маски хірургічні. Вимоги та методи ви-
пробування».

Укрлегпром
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18

Орган з оцінки відповідності 
продукції ДП «Миколаївський 
науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології 
і сертифікації»
№ 10176

ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).

19

Орган з оцінки відповідності 
продукції ДП «Дніпропетровсь-
кий регіональний науково-тех-
нічний центр стандартизації, 
метрології, сертифікації»
№ 10083

ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).
ДСТУ EN 14605:20017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу 
з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 
4) з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла». 
(типи РВ (3) та РВ (4)).

20

Орган з оцінки відповідності 
продукції органу з сертифікації 
ПП «ЕТАЛОН»
№ 10054

ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14605:2007 «Одяг захисний для пожежників. Методи 
випробування та вимоги до відбивального одягу пожежників».
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2001 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:1996, IDT).

21

Орган з оцінки відповідності 
продукції – органу з сер-
тифікації продукції, процесів та 
послуг ДП «Одеський регіо-
нальний центр стандартизації, 
метрології та сертифікації»
№ 10052

ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 14605:2017 «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу 
з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла». (типи РВ 
(3) та РВ (4)). (EN 14605:2005+А1:2009,IDT).
ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».

22

Орган з сертифікації продукції 
та послуг ДП «Волинський НВЦ 
Стандартизації, метрології та 
сертифікації»
№ 10199

ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14605:2017 «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу 
з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла». (типи РВ 
(3) та РВ (4)). (EN 14605:2005+А1:2009,IDT).
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ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).
ДСТУ EN 169:2017 (EN 169:2002, IDT) «Засоби індивідуального 
захисту очей. Фільтри для зварювання та споріднених процесів. 
Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання.

23

Орган сертифікації продукції 
«Черкаський НВЦ стандартиза-
ції, метрології та сертифікації»
№ 10114

ДСТУ EN 14605:2017 «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу 
з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 
4) з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла».
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).

24

Орган з оцінки відповідності 
продукції ДП «Чернігівський 
НВЦ стандартизації, метрології 
та сертифікації»
№ 10247

ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).
ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14126:2015/Поправка №1:2015 (EN 14126:2003/
AC:2004,IDT) «Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимо-
ги до експлуатаційних характеристик і методи випробування».
ДСТУ EN 14605:2007 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. 
Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу з не-
проникними до рідин (тип 3) або непроникними до бризок (тип 4) 
з’єднаннями та до виробів, що забезпечують захист окремих частин 
тіла (тип (РВ (3) та РВ (4)) (EN 14605:2005,IDT).
ДСТУ EN 14126:2008  «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з не-
проникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ 
(3) та РВ (4))» (EN 14605:2005+A1:2009). 
ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів ди-
хання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, 
випробування, маркування» (EN 149:2001+A1:2009, IDT).

25
Орган сертифікації «УкрБУД-
СЕРТ» ТОВ «РАКУРС ЛТД»
№ 10139

ового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування 
щодо біологічного оцінювання». (EN 455-3:2006, IDT)
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності». (EN 455-3:2009, IDT).
ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні 
умови». (EN 166:2001, IDT).
ДСТУ EN 14126:2008  «Одяг захисний. Захист від рідких хімічних 
речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з не-
проникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) 
з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ 
(3) та РВ (4))» (EN 14605:2005+A1:2009).

Укрлегпром
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1

Випробувальна служба УкрТест ДП «Всеукраїн-
ський ДНВЦ стандартизації, метрології, сер-
тифікації та захисту прав споживачів» 
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
№ 20635

ЗІЗ
ДСТУ EN 166:2017
EN 166:2001 
Обладнання та засоби медичні
ДСТУ EN 455-1:2014
EN 455-1:2000
ДСТУ EN 455-2:2005
EN 455-2:2009+А2:2013
ДСТУ EN 455-4:2014
EN 455-4:2009 
Полімерні матеріали та вироби (в.т.ч. у ЗІЗ – 
рукавички спеціальні, медичні
ДСТУ EN 455-2:2015
ДСТУ EN 455-2:2019 (EN 455-2:2009 + A2:2013, 
IDT)
ЗІЗ органів дихання
ДСТУ EN 149:2017
EN 149:2001 + А1:2009

2
Випробувальна лабораторія 
ТОВ «Академтест»
№ 201045

ЗІЗ
ДСТУ EN 14683:2014
ДСТУ EN 149:2003

№2. Перелік випробувальних лабораторій 
акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ  ISO/IEC 1725:2017

№ 
п.п.

Назва ОВВ,
номер Атестата акредитації В сфері акредитації зазначено

ДСТУ EN 455-3:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних 
агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випро-
бування (EN 14126:2003, IDT)».
ДСТУ EN 14126:2015/Поправка №1:2015 (EN 14126:2003/
AC:2004,IDT) «Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимо-
ги до експлуатаційних характеристик і методи випробування».

26
ТОВ Український цент медичної 
сертифікації та прогнозування»
№ 10213

ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні одно-
разового використання. Частина 1.Вимоги та методи випробування 
щодо відсутності отворів» (EN 455-1:2000, IDT)
ДСТУ EN 455-3:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування 
щодо біологічного оцінювання». (EN 455-3:2006, IDT)
ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукавички медичні однора-
зового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування 
для визначення строку придатності».

Укрлегпром
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3

НДЦ випробувань електричних ламп та техно-
логічного обладнання ДП «Полтавський регіо-
нальний науково-технічний центр стандартиза-
ції, метрології та сертифікації»
№20288

ЗІЗ очей
ДСТУ EN 166:2017, пп.4,5,6

4
Випробувальна лабораторія ТОВ «Випробуваль-
но-сертифікаційний центр «ПІВДЕНТЕСТ»
№ 20485

ЗІЗ очей та обличчя
ДСТУ EN 166:2017
ДСТУ EN 149:2017

5

Випробувальна лабораторія «Гарант безпе-
ки» ДП «Київський експертно-технічний центр 
Держпраці»
№ 201089

ЗІЗ
ДСТУ EN 166-2017 (EN 166:2001,IDT)

6
Випробувальна лабораторія   ТОВ «Український 
науковий інститут сертифікації»
№ 201394

Рукавички медичні одноразового викори-
стання.
ДСТУ EN 455-2:2015
ДСТУ EN 455-1:2014

7
Випробувальна лабораторія  ТОВ «УНІСЕРТ 
МЕДІКАЛ»
№ 2021177

Рукавички медичні одноразового викори-
стання.
ДСТУ EN 455-1:2014, п.5.1
ДСТУ EN 455-2:2015, п.4
ДСТУ EN 455-2:2015, п.5

8
Випробувальний центр           ДП «Черкаський 
НВЦ стандартизації, метрології, сертифікації»
№ 20632

ДСТУ EN 455-4:2014
ДСТУ EN 455-1:2014
ДСТУ EN 455-2:2015

9

Випробувальний та НДЦ харчової та промисло-
вої продукції ДП «Дніпропетровський регіональ-
ний державний науково-технічний центр стан-
дартизації, метрології та сертифікації»
№ 20047

Півмаски, чвертьмаска
ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009, IDT) 

10
Випробувальна лабораторія  ТОВ «УКРПРОМ-
ЛАБ»
№ 2Н1152

ДСТУ EN 149:2017

11
Державний випробувальний центр з підтверд-
ження оцінки відповідності ДП «Харківський ре-
гіональний державний науково-технічний центр 
стандартизації, метрології та сертифікації»

ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT)
ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) п.4; п.9

12
Випробувальний центр           ДП «Криворізький 
НВЦ стандартизації, метрології і сертифікації»
№ 20969 

ДСТУ EN 455-2:2015 (EN 455-2:2015, IDT)
ДСТУ EN455-1:2014 (EN 455-1:2000, IDT)
ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009,IDT)

13

Випробувальна лабораторія технічної експер-
тизи засобів індивідуального захисту органів 
дихання ТОВ «Стандарт Капітал Інвест»
№ 201298

ДСТУ EN 149:2017

Контактну інформацію вказаних акредитованих органів з оцінки відповідності згідно з Переліком №1 
та Переліком №2 можна знайти на сайті НААУ за посиланням: 
https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/ 

Укрлегпром
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