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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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ВТІЛЮЙТЕ МРІЇ У РЕАЛЬНІСТЬ РАЗОМ
З GROZ-BECKERT, ЧАС ЛЕТИТЬ НЕПОМІТНО!

Відповідати основним вимогам швейної промисловості, звучить легко, але на 
практиці це набагато складніше. Для того, щоб впоратися з цим завданням, компанія 
Groz-Beckert пропонує зробити правильний вибір голки, яка підійде для Вашого 
конкретного випадку і, в свою чергу, буде забезпечувати безперебійність роботи і 
якість результату. Groz-Beckert постійно вдосконалює прецизійні інструменти, 
докладає всіх зусиль для розвитку інноваційних рішень, в тому числі і по 
відношенню до матеріалів, які практично не піддаються шиттю. Застосування даної 
технології – це шлях до успіху!
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вітчизняний виробник

На жаль, близько 60% сучасних дітей мають пробле-
ми зі стопами. Найчастіше йдеться  про плоскос то-
пість. У більшості батьків, що зіткнулися з подібною 
проблемою, з’являється ще одна: підібрати для свого 
малюка красиві, якісні і правильні черевички. Адже 
переважна кількість продукції, представленої на рин-
ку, не відповідають ані естетичним, ані основним ме-
дичним вимогам для лікувально-профілактичного 
взуття. Опинившись одного разу в подібній ситуації, 
батьки з великим досвідом взуттєвого виробництва 
вирішили виправити її кардинальним способом. У ре-
зультаті з›явилася лінія дитячого лікувально-профі-
лактичного ортопедичного взуття ТМ KODO.
Моделі від ТМ KODO допоможуть розпрощатися зі сте-
реотипом, що ортопедичне взуття для дітей – це грубі 
похмурі черевики на товстій підошві, які не пасують до 
жодного  костюма. Засновникам торгової марки вда-
лося поєднати лікувальний ефект і привабливий зов-
нішній вигляд, що відповідає сучасним модним тен-
денціям. Ортопедичне взуття ТМ KODO - це елегантні 
стильні моделі, які з задоволенням будуть носити діти 
будь-якого віку. І це важливо, адже формування само-
оцінки і гарного смаку закладається саме в дитинстві.

ДИТЯЧЕ ОРТОПЕДИЧНЕ ВЗУТТЯ 
KODO: «ДУША РУХУ»

До того ж, багатьом батькам завжди хочеться приче-
пурити дитину, особливо вирушаючи з нею в гості або 
на будь-який захід. Так навіщо відмовляти собі в задо-
воленні, якщо є дитяче ортопедичне взуття, що поєд-
нує всі основні вимоги і естетичний зовнішній вигляд!
Розробники ТМ KODO кажуть, що кинули виклик всім 
своїм знанням та вмінням, маючи на меті створити кра-
сиве і якісне ортопедичне взуття для дітей. Запуску лінії 
передував довгий шлях: консультації з кращими лікаря-
ми-ортопедами, вивчення зразків робіт українських та 
зарубіжних фахівців, вибір якісної сировини і професіо-
налів з виготовлення, пошук оптимальної форми.
У результаті лікувально-профілактичне взуття для 
дітей ТМ KODO характеризується унікальними 
властивостями. Вперше у сфері виробництва орто-
педичного лікувального взуття використовується 
італійська мікропора, що має особливу щільність і 
максимальну стійкість від стирання у проблемних 
місцях на підошві. Також ця мікропора є теплоізоля-
ційним матеріалом: зберігає тепло всередині взуття 
і не пропускає холод. Одна з головних її якостей – 
це особлива легкість, майже невагомість, що дуже 
важливо для дітей та інвалідів.
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вітчизняний виробник

Ортопедична устілка має супіна-
тор зі спеціальною жорсткістю, 
тому довго зберігає вихідну фор-
му і забезпечує тривалий ліку-
вальний ефект. Через те, що сама 
устілка знімна, її можна з легкі-
стю просушити, почистити або 
замінити на будь-яку іншу, індиві-
дуальну. Крім того, всі моделі ма-
ють каблук Томаса, жорсткий ви-
сокий берець, гарну фіксацію 
стопи, жорсткий підносок і за-
дник. Вся продукція виробляєть-
ся з кращих сортів шкіри і високо-
технологічних сучасних матеріа-
лів. Тож не дивно, що батьки від-
значають відмінну носкість дитя-
чого взуття KODO.
У виробництві взуття ТМ KODO за-
діяний принцип, який використо-
вують конструктори і дизайнери 
сучасних автомобілів. Так створю-
ється взуття, яке допомагає дітям 
одужувати і відчувати радість 
вільного руху. До того ж, оскільки 
продукція ТМ відноситься до кате-
горії лікувально-профілактичної, 
взуття KODO рекомендується ще й 
як повсякденне для здорових ді-
тей, щоб уникнути проблем у  
майбутньому. Взуття виробляється 
на італійському та німецькому об-
ладнанні, з дотриманням усіх нор-
мативних і технічних умов. Вся про-
дукція має гігієнічний висновок і 
відповідні сертифікати.
ТМ KODO запрошує до співпраці, 
пропонуючи своїм клієнтам ком-
фортне, красиве лікувальне орто-
педичне взуття для дітей. Асорти-
мент компанії представлений взут-
тям для всіх сезонів і постійно по-
повнюється новими ексклюзивни-
ми моделями, які враховують різні 
смаки та потреби покупців.

Контакти:
048 710 00 18
050 336 24 15 
068 118 10 89 (менеджер по комер-
ційним продажам)

kodo@kodo-shoes.com

www.kodo-shoes.com

mailto:kodo@kodo-shoes.com
http://www.kodo-shoes.com
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Незчисленні переваги цифрового обладнан-
ня дозволяють оптимізувати текстильне 
виробництво України.  Це стало надваж-
ливим саме під час пандемії Covid 19.  Ло-
кальне виробництво тканин зменшує ви-
трати на логістику та забезпечує безпе-
рервність діяльності, оскільки виробники 
можуть використовувати білу тканину 
для нанесення необхідного принта за допо-
могою цифрового обладнання, замість за-
мовлення та закупівлі вже принтованої 
тканини із закордону. Цифрове обладнання 
не лише дозволяє мінімізувати кількість за-
лишків виробництва для промисловості ве-
ликих масштабів, а й навіть звести її до 
нуля при виготовленні невеликих обсягів 
товарів. Цифрові технології принтування 
тканини надають можливість «друку за за-
питом», тобто в будь-який момент можна 
«додрукувати» ту кількість, яка є необхід-
ною для задоволення попиту. 

ПЕРЕВАГИ ЦИФРОВОГО ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

За технологіями нанесення зображення цифровий 
друк на текстилі можна розділити на прямий та су-
блімаційний. Сьогодні переважна більшість  інсталя-
цій в Україні приходиться на сублімаційні рішення. 
Це пов’язано з універсальністю рішення для друку 
як суцільних метражів, так i лекал для крою. Сублі-
маційний друк вирізняється низьким порогом входу 
у бізнес. Це досягається балансом вартості облад-
нання, собівартості друку квадратного метру ткани-
ни та собівартості рішення. Окупність інвестицій да-
кого рішення складає від 1 до 3 років в залежності 
від об’ємів друку.   До сублімаційної технології друку 
є основна вимога – це друк на тканинах з вмістом 
поліестеру. Крім того процес друку відбувається на 
спеціальний папір, а з нього зображення перено-
ситься під впливом температури на тканину. 
До переваг вибору на користь сублімаційного об-
ладнання Epson відноситься широкий модельний 
ряд з вибором за продуктивністю від 58 до 255 кв. 
м/г та шириною друку від 1118 до 1950 мм. А саме, 
компанія Epson у цьому сегменті має розвинену лі-
нійку обладнання Epson SureColor SC-F: флагманські 
високопродуктивні принтери Epson SureColor SC-
F10000 (ширина друку до 1950 мм,  швидкість до 
255 кв. м/ г) та Epson SureColor SC-F9400/F-9400H 
(ширина друку до 1626 мм, швидкість до 108,6 кв. 
м/г), Epson SureColor SC-F7200 HDK/nK (ширина друку 

https://www.epson.ua/catalog/surecolor-f/
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до 1626 мм, швидкість до 58 кв. м/г) для середніх 
обсягів, Epson SureColor SC-F6300 HDK/nK (ширина 
друку до 1118 мм, швидкість до 63 кв. м/г) для стар-
ту бізнесу, а також чорнило UltraChrome DS і сублі-
маційний папір Epson DS Transfer Paper. Зазначімо, 
що у друкуючому рішенні важливе комплексне поєд-
нання пристрою та витратних матеріалів. Викори-
стання оригінальних матеріалів буде служити гаран-
том якості та можливості друку типового зображен-
ня на одному принтері у  форматі 24/7 або масшта-
бування зображення на декілька пристроїв.
Ще одним важливим аспектом є багаторічний успіх 
Epson в отриманні ідеальної кольоропередачі друку 
на будь-яких матеріалах. Окрім широкого кольоро-
вого охоплення, особливістю моделей Epson є наяв-
ність більш щільного чорного кольору, який неод-
мінно знадобиться при друці зображень з великою 
місткістю  чорного. А для виробників спортивного 
одягу буде обов’язковою умовою присутність 
флуоресцентних кольорів. Така опція присутня в 
моделі Epson SureColor SC-F-9400H.

Також компанія Epson нещодавно анонсувала пер-
ший в сублімаційній серії принтер з шириною друку 
76 дюймів (1950 мм) – Epson SureColor SC-F10000. 
Він спроектований спеціально для ринку промисло-
вої текстильної продукції – ринку, де успіх будується 
на високій продуктивності і надійності. Перш за все, 
Epson SureColor SC-F10000 пропонує найвищу швид-
кість друку (255 кв. м/г) серед інших принтерів су-
блімації серії Epson: він оснащений одразу чотирма 
друкуючими головками PrecisionCore Micro TFP  нового 
покоління і підтримує «гарячу заправку» – тобто прин-
тер можна дозаправити безпосередньо під час друку. 
Всі технологічні новації компанія Epson втілює з тур-
ботою про здоров’я дітей та дорослих. Так чорнила 
Epson UltraChrome DS сертифіковані за стандартом 
Oeko-Tex Standard 100 Class 1, що означає що надру-
ковані зображення не шкідливі навіть для немовлят 
та дітей до 3 років.
Олександра Ткаченко, старший менеджер представ-
ництва «Epson Europe B.V.» в Україні, відзначає: 
«Компанія Epson є лідером українського ринку циф-
рового текстильного широкоформатного друку з 
часткою 73% у кількісному вираженні та посіла дру-
ге місце з часткою 33% у грошовому вираженні (за 
даними незалежної аналітичної агенції InfoSource Ukraine 
за 1 квартал 2020 року). В Україні все більшої попу-
лярності набуває сублімаційний та прямий друк. На-
приклад, принтери серії Epson SureColor SC-F є од-
ними із лідерів у цьому напрямку. Кількість україн-
ських виробників, які використовують цифровий 

друк у своїй діяльності стрімко зростає. Це поясню-
ється тим, що використання цифрової техніки є 
можливістю для персоналізації текстильного вироб-
ництва, а також екологічною альтернативою в умо-
вах швидкої моди «fast fashion». 
Зокрема, можливості використання цифрового 
принту можна побачити у нашому спільному проєкті 
з Ukrainian Fashion Week під назвою «Epson Digital 
Fashion», де молоді дизайнери щороку представля-
ють свої унікальні колекції. Це вкотре підтверджує 
індивідуальний підхід цифрового друку».

Компанія Epson активно співпрацює с представника-
ми легкої промисловості та надає детальну інформа-
цію, щодо організації або розширення бізнесу з 
впровадженням цифрового обладнання. Запрошує-
мо отримати детальну консультацію щодо вибору 
обладнання Epson для цифрового текстильного дру-
ку у офіційних партнерів на сайті www.epson.ua. 
Для прямого переходу на список партнерів Epson 
скануйте QR-код.

https://www.epson.ua/technology/printing/1093717/
https://www.epson.ua/publication/news/1205360/
https://www.epson.ua/publication/news/1205360/
http://www.epson.ua/
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VF регулярно проводиться двічі на рік з 2017 року. 
На її території за площею приблизно 3500 м2 свою 
продукцію презентують понад 150 провідних ту-
рецьких фабрик. Щорічно виставку відвідує більше 
ніж 600 професіоналів із 15 країн світу, серед яких є 
представники швейних підприємств, ательє, торго-
вих мереж і дизайнери.
Вже традиційно на Viptex Fashion vol. 7 у жовтні 
буде представлений широкий асортимент, який 
включає:

☐ Тканини для виробників одягу.
☐ Трикотажні полотна.
☐ Медичний текстиль.
☐ Технічний текстиль і неткані матеріали.
☐ Розумні тканини для спорту й активного спосо-

бу життя.
☐ Фурнітуру, аксесуари та оздоблювальні матеріали.

Організатори Viptex Fashion ретельно відбирають 
турецькі фабрики-учасники з метою виключення по-
середників і агентів. Тому всі, хто приїжджає на VF, 
можуть сміливо розраховувати, що діалог вони бу-
дуть вести тільки безпосередньо з виробниками.
Запрошення на виставку можуть отримати насампе-
ред компанії, чиї мінімальні обсяги закупівель скла-
дають від 500 метрів і більше на колір артикулу. За-

УНІКАЛЬНА ВИСТАВКА 
ТУРЕЦЬКИХ ТКАНИН “VIPTEX FASHION” 

ЗАПРОШУЄ УЧАСНИКІВ

звичай клієнти VF – це компанії, які вже працювали 
або працюють з турецькими виробниками. Також 
вітаються позитивні рекомендації від партнерської 
компанії, яка вже була відвідувачем Viptex Fashion.
Про рівень заходу кажуть відгуки його відвідувачів.
Наталія Чорнобай, 
власниця компанії  LegpromContact.com.ua: 
«На початку березня цього року в Анталії відбулася 
чергова виставка тканин і аксесуарів турецьких фа-
брик Viptex Fashion. Вона була організована компа-
нією Viptexb2b під керуванням прекрасної керівниці 
Наталії Приходько. Viptex Fashion – це новий формат 
ділового співробітництва турецьких виробників тка-
нин зі швейними підприємствами з країн СНД і Євро-
пи. Виставка проходила на території 5-ти зіркового 
готелю Maritime Pine Bich, що дало змогу гостям і 
учасникам форуму працювати і відпочивати в одно-
му місці в комфортних умовах.
Завдяки такому підходу ми змогли сконцентрувати 
свою увагу на пошуку нових ділових партнерів і не-
формальному спілкуванні з друзями у вільний час. 
Також гарно було організовано культурну програму 
ввечері: з танцями, караоке та конкурсами. І бону-
сом до цього було чудове Середземне море і соняч-
на погода, яка радувала нас протягом усього часу. Я 
бажаю Наталії та її чудовому колективу не зупиня-

У жовтні 2020 року в Анталії всьоме відбудеться грандіозна виставка 
турецьких тканин Viptex Fashion. Це унікальний за своєю організацією 

і професійним рівнем захід, який не має аналогів у світі. 
Виставка проходить у форматі B2B, що дає змогу виробникам безпо-
середньо спілкуватися з представникам провідних турецьких фабрик.
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тися на досягнутому, залучати до участі у виставці 
більше фабрик і компаній, створювати нові стандар-
ти ділових форумів».
Ольга Сорока,
співвласниця фабрики Petro Soroka:
«Виставка Viptex – це унікальна можливість побачи-
ти на одному майданчику тканини на будь-який 
смак і запит. Головна перевага VF в тому, що пере-
бування у цьому місці дуже комфортне – все врахо-
вано до дрібниць, готелі високого рівня. Організато-
ри створили теплу дружню атмосферу: ми багато 
спілкувалися серед  колег, ділилися досвідом, разом 
відпочивали ввечері. Внаслідок поїхали з виставки 
здружившись та обмінявшись контактами.
З погляду практичності особисто для мене є важли-
вим те, що можна вибрати вподобані тканини, взяти 
купони для опрацювання, після повернення відразу 
опрацювати і за фактом замовити потрібний арти-
кул у необхідній кількості. На Viptex представлені 
найбільші виробники, які лояльні в цінах, можуть 
гарантувати якість і терміни поставки. Це дуже важ-
ливо для виробників одягу».
На території Viptex Fashion укладаються вигідні 
контракти і відкриваються безмежні можливості для 
розвитку бізнесу. Виставка надає унікальну можли-
вість обмінятися ідеями і проєктами, побачити робо-
ту сучасних виробників тканин, не на словах, а на 
ділі ознайомитися з технологічними новинками з об-
робки тканин і трикотажу, модними трендами та іде-
ями. І все це абсолютно безкоштовно для учасників 
на найвищому рівні організації. Дізнатися про захід 
детальніше, а також заповнити заявку на участь 
можна на сайті: www.viptexb2b.com.
Крім того, організатори Viptex Fashion раді презен-
тувати всім, хто цікавиться закупками тканин у Ту-
реччині, свій новий проєкт Viptex online. Він являє 
собою інформативні відео-презентації турецьких 
фабрик з виробництва текстилю в режимі онлайн. 
Кожен бажаючий може отримувати регулярні віде-
о-огляди, в яких компанії докладно розповідають 
про своє виробництво і цінову політику, показують 
зразки з нових колекцій, надають контакти для 
співпраці. Щоб побачити більше презентацій і отри-
мувати нову інформацію, треба підписатися на 
YouTube канал проєкту Viptex online за посиланням: 
https://www.youtube.com/channel/UC7lv8oHmE3Cbi-
XIbcsg_wQ.
Наталія Приходько, 
керівник компанії Viptexb2b
«За роки своєї діяльності наша компанія здобула ви-
знання й довіру в своїй сфері, надаючи допомогу з 
пошуку партнерів та взаємодії один з одним. Будемо 
раді вітати наших нових учасників. Розвивайте свій 
бізнес разом з професіоналами».

Для бажаючих відвідати виставку необхідно подати 
заявку. Контакти для зв’язку:

+38 050 4006266 Чорнобай Наталя
+38 099 7872421 Інна 
email: info@legpromcontact.com.ua

http://www.viptexb2b.com
https://www.youtube.com/channel/UC7lv8oHmE3Cbi-XIbcsg_wQ
https://www.youtube.com/channel/UC7lv8oHmE3Cbi-XIbcsg_wQ
mailto:info%40legpromcontact.com.ua?subject=viptextile
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Є відома фраза, яку так затягали, 
що вона тепер є банальністю. «Хо-
чеш отримувати нові результати – 
почни робити нові дії»!
Ще говорять: «Якщо ти посадив 
помідори, то не чекай, що виро-
стуть персики». Ну або «Що посі-
єш, те й пожнеш». Це кому як до 
смаку, так би мовити, кому що 
більше підходить, але суть одна.
Якщо не виходить, якщо уперся в 
стелю, якщо втомився – почни дія-
ти по-новому.
Я дуже вдячна карантину за мож-
ливість, нарешті,  діяти по-новому. 
Він змусив нас робити це! Зверну-
ти увагу на онлайн торгівлю, пере-
формувати свої торгові точки. Поча-
ти грамотно планувати виробництво.
І тут новий виклик. А як це – діяти 
по-новому? Що саме роби-
ти? Куди бігти? Кому вірити?
Я хочу поділитися своїм до-
свідом минулих криз, який 
дав мені сили адекватно 
сприйняти поточну кризу.
#1. По-перше, визнати: 
щось не так. Чесно, перед 
самим собою. Це найсклад-
ніше, але це 50 відсотків 
успішного рішення пробле-
ми. Чому? Оскільки якщо 
ти не хочеш визнати, що 
хворий, не бажаєш встано-
вити діагноз, то як ти пла-
нуєш видужувати?
Навіщо це я пишу в тако-
му шановному профіль-
ному виданні?
Для того, що знаходячись усеред-
ині системи під лаконічною назвою 
«швейники» і спостерігаючи за 
процесами в різних компаніях, з 
різним персоналом, і навіть з різних 
країн, я бачу однакові проблеми.
І це була б не я, якби не стала ана-
лізувати: що ж це таке відбуваєть-
ся? Люди різні, компанії різні, країни 
різні, а ситуації однакові. Що відбу-
вається? Що за алгоритм такий, за 
яким ми усі приходимо в пункт під 
назвою : «як все дістало»? Що з 
нами усіма не так?

Друзі, колеги, одношвейники, я 
вас зараз порадую. З нами все так. 
Просто ми проходимо класичну 
спіраль розвитку компаній. І це на-
зивається еволюцією бізнесу.
Давайте згадаємо, скільки нашим 
бізнесам років? Максимум 20-25. І, 
переважно, створювалися вони си-
туативно, без знання законів біз-
несу. Нас несло, і ми мчали. І це 
нормально. Такий був час, такі 
були правила. Але часи змінюють-
ся. І нам теж доводиться змінюва-
тися, щоб бути сучасними і акту-
альними (читай адекватними). 
Дуже яскравий приклад для мене – 
автомобілі. 30 років тому «Жигулі 
9-ка» вважалася розкішшю і пред-
метом жадання. Зараз це, м'яко 
кажучи, минуле століття.

Так саме й з бізнесом: те, що тоді 
було супер, зараз – минуле століття!
Я вже чую зараз, як ви говорите : 
досить мудрувати, переходь до 
справи. Згодна!
Отже, до справи!
Усі бізнеси еволюціонують! Це 
процес, який відбувається неза-
лежно від нашого бажання.
Я відокремила 5 стадій еволюції 
бізнесу. Їх, звичайно, можна розі-
брати ще детальніше, але не тут і 
не зараз.

Зараз основні етапи і основні паст-
ки, в які ми потрапимо на кожному 
з етапів.
Етап 1-й. Стадія основи: Ви роз-
починаєте бізнес. Я називаю цей 
етап: ВПЕРЕД І З ПІСНЕЮ!
Ви повні ентузіазму,  усіх навкруги 
запалюєте своєю ідеєю, і цей енту-
зіазм дає енергію йти без втоми і 
відпочинку, прогнозуючи майбут-
нє і не звертаючи увагу на пере-
шкоди. Ви оцінюєте життєздатність 
бізнес-ідеї, ризикуєте і намагаєтеся 
врахувати усі риски, передбачаєте 
витрати, мінімізуєте їх і контролюєте.
Пастка: ви звикли робити все са-
мотужки, все контролювати і ніко-
му не довіряти виконання завдань. 
Ніхто краще Вас не зробить. І це 
правильно, але це пастка!

Етап 2-й. Стадія «виходу в 
нуль». Цей етап я називаю: 
ДАВАЙ-ДАВАЙ.
Бізнес-ідея виявилася житт-
єздатною і прибутковою. 
УРА! Ми – молодці!
У бізнесі з'являється міні-
мальний прибуток і за його 
допомогою можна підтриму-
вати оборот: грошей від про-
дажу товарів вистачає, щоб 
купувати нові партії сирови-
ни або матеріалів, товару, 
якщо у вас ритейл, коротко 
кажучи, оборотні кошти.
Але їх може бракувати на 
розвиток, який дасть змогу 
отримувати більший прибу-
ток: ви не можете найняти 

нових співробітників або закупити 
більше товару. Тобто бізнесу, як і 
раніше, потрібно фінансування.
І тут пастка: починаємо притягати 
інвестиції, але не маємо точного 
прорахунку: скільки, у кого, на яких 
умовах беремо і як повертатимемо.
Насправді, пастка в іншому: маємо 
ресурс для розвитку всередині ком-
панії, але ми його не використовує-
мо, бо точка беззбитковості не ви-
значена або не сфокусована.

«ХОЧЕШ ОТРИМУВАТИ НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ – 
ПОЧНИ РОБИТИ НОВІ ДІЇ!»
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Найом співробітників йде не за 
планом, а за ситуацією.
Зростання продажів і зростання 
виробництва не сплановане.
Кожне замовлення виконується в 
авральному режимі.
Якщо усунути всі ці чинники, з'яв-
ляється можливість формувати 
фонд розвитку компанії з внутріш-
ніх ресурсів фірми (а не власника). 
Це найкращий час для створення 
структури і системи розвитку пер-
соналу. Мотивацією до розвитку 
стають очевидні успіхи і прагнення 
стати якнайкраще. Найзручніший 
час, щоб підвищувати професіона-
лізм. Команда «горить».
Етап 3-й. Стадія зростання. Юність 
компанії. У бізнесі зростає прибуток 
і кількість клієнтів: можна роздава-
ти борги, збільшувати обігові кош-
ти, наймати нових співробітників, 
нарощувати обсяги виробництва.
Це також найкращий час для ство-
рення структури і системи розвит-
ку персоналу. Мотивують успіхи, 
бажання кар'єрного зростання і 
зростання професіоналізму, щоб 
стати краще.
Пастки: немає стратегії розширення, 
фокусу на точку беззбитковості та її 
зіставлення з валовим доходом.
Є небезпека надвиробництва.
Немає стратегічних планів із роз-
ширення ринку.
Сміливо притягаємо додаткові ін-
вестиції та кредити, і, що найгір-
ше, їх нам із задоволенням дають; 
але використовуємо  їх не на по-
кращення сервісу, розвинення тех-
нологій, закріплення і розвиток 
своїх успішних дій, не на вирішен-
ня проблем, які заважають розвит-
ку, а на стартапи, нові ідеї (навіть 
усередині компанії) або на нове 
устаткування, якщо навіть немає 
розуміння, як його використовува-
ти і немає  чіткого бізнес-плану.
Етап 4-й. Стадія зрілості. Я дала 
йому назву – АРИСТОКРАТИЗМ.
На цій стадії бізнес перестає інтен-
сивно зростати і стає стійким до 
зовнішніх обставин.
Є великі шанси до створення 
структури, але є й така величезна 
перешкода, як думка: «У мене все 
добре, я все знаю, навіщо мені ді-
знаватися нового».
Персонал вже починає розслабля-
тися: адже у нас все добре.

Власник вже рідше й рідше звер-
тає увагу на показники бізнесу. 
Аналізує прибуток одноразово 
протягом  6 місяців і приймає той 
факт, що компанія у збитках, як 
щось само собою зрозуміле.
Найнебезпечніша пастка: ідея – «в 
нас все добре», яку транслюють 
власникові ТОП менеджери. Отже, 
у власника немає точок контролю, 
і він вірить на слово. І каверза в 
тому, що менеджер звільниться, а 
проблема, в яку ви потрапили ра-
зом, залишиться власникові на згад-
ку про прекрасний час розквіту; від-
сутня фінансова подушка безпеки, 
яка допоможе пережити кризу і 
знайти вихід з ситуації.
З одного боку, власник розслабле-
ний, вже не так пильно вивчає ри-
нок, клієнта, фінансові потоки. А з 
іншого – ви намагаєтеся тримати 
ситуацію під контролем, але це все 
складніше робити; і ви розумієте, 
що щось випускаєте з уваги. А що – 
не зрозуміло. Складно розвивати 
бізнес далі і масштабувати його. 
На цьому етапі непомітно почина-
ється стадія занепаду.
Етап 5-й. Альфа та омега. Кінець 
і початок.
Стадія занепаду. Прибуток знижу-
ється, витрати залишаються ко-
лишніми, втрачаються клієнти - це 
ознаки стадії занепаду. Чому вони 
втрачаються? Тому що ринок по-
стійно змінюється.
Але стадія занепаду не обов'язко-
во сповіщає про закриття бізнесу.
ПАСТКА:
1. Спроба закривати проблему про-
стим вливанням грошей до існуючої 
структури. Спочатку треба зробити 
аналіз і відокремити проблеми: 
можливо, зараз ви витрачаєте гро-
ші неефективно, і ваш бюджет про-
сто необхідно перерозподілити.
2. Налагодьте внутрішні процеси. 
Приймати управлінські рішення - це 
те, що доведеться робити тепер уже 
точно, якщо досі не робили цього.
3. Визначте критерії оцінки резуль-
тату. Не просто ми працюємо і в нас 
все добре. А як ви визначаєте, що у 
вас все добре, в яких одиницях ви 
вимірюєте свій успіх? Які показники 
для вас будуть основними?
Будувати структуру можна тільки 
глибоко оновлюючи. Персонал не 
мотивується. Команда розпадаєть-
ся. Це – проблема, але вирішува-

на. Не бійтеся її. Оновлена коман-
да, зазвичай,  добре вмотивована і 
має ентузіазм, саме це дасть енер-
гію до нового розвитку.
Якщо ви в процесі читання знайш-
ли в себе ознаки еволюції – це оз-
начає, що все добре, і ви розвива-
єтеся. Що робити? Пишіть, і я до-
поможу розібратися.
І декілька тез для ефективного 
підприємця:

• підприємець має вміти швидко 
приймати правильні рішення;

• гинуть ті компанії, які не змог-
ли пристосуватися;

• для успіху потрібний чіткий ал-
горитм дій. Створіть свій алго-
ритм дій, які приводять до 
успіху. Знайдіть його і підтри-
муйте в актуальному стані. Це 
головне завдання бізнесмена. 
Я переконана, що чарівних пі-
гулок не існує. І успіх не має 
секретів, є алгоритм дій, які 
щодня роблять люди, яких ми 
називаємо «успішними»;

• бізнес завжди робиться на 
зростання. Обміркуйте свої 
кроки так, щоб вони вели до 
розвитку;

• вивчайте досвід практиків, 
яким довіряєте. Те, що відбу-
вається у вас, вже в когось 
відбувалося. Вчіться в тих, у 
кого вже є досвід;

• три показники, які важливо 
контролювати кожного тижня: 
точка беззбитковості, аналіз 
співвідношення точки беззбит-
ковості з точкою валового до-
ходу і об'єм бажаної виручки 
до точки беззбитковості;

• застосовуйте інвестиційний 
підхід до будь-яких витрат;

• завжди пам'ятаєте: власник - 
це єдина причина, за якої існує 
компанія, решта - наслідок;

• аналізуйте постійно свої досяг-
нення і поразки. Подивіться на 
те, що ви робили раніше. До 
чого приводили ваші рішення. 
Які дії дали вам результат, а 
від яких треба позбавлятися.

Напишіть мені, якщо хочете отри-
мати доступ до курсу, де я деталь-
ніше розбираю кроки, які треба 
зробити, щоб позбавитися пасток і 
почати отримувати від бізнесу за-
доволення і прибуток.

o.soroka.petrosoroka@gmail.com  
+38 067 406-39-18 

mailto:o.soroka.petrosoroka@gmail.com
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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
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Синтетичні утеплювачі для одягу сьогодні займають 
чималу ринкову нішу як в Україні так і за кордоном. 
Технологічно розвиваючись ці матеріали здатні за-
безпечувати той спектр властивостей у виробі, яких 
досягти з натуральним пухом складно, а то й взагалі 
не можливо (наприклад натуральний пух не може 
бути гіпоалергенним). У статті розглянемо детальні-
ше переваги синтетичних утеплювачів на прикладі 
асортименту компанії К.tex. 
Тонкий утеплювач slimtex® – лідер  в сегменті 
утеплення пальт 
Тонкість матеріалу і технологічна зручність зробили 
його популярним серед виробників, які виготовлять 
пальта. Тонкий утеплювач slimtex® підходить як для 
осінніх так і для зимових моделей. Лінійка щільнос-
тей дає змогу максимально підібрати варіант для  се-
зону з урахуванням температурних режимів. Крім 
цього утеплювач абсолютно не обтяжує виріб, адже 
є легким та не об’ємним. Добре стьобається, тому 
підходить як для простьобаних так і для простих під-
кладів. Додатковою функцією тонкого утеплювача 
slimtex® є підсилення дії. Йдеться про те, що його 
часто використовують для двошарового утеплення 
виробу, наприклад, в якості основного – обирають 
утеплювач Termoloft®, а другим шаром – тонкий уте-
плювач slimtex®.
Утеплювач Hollowsoft® приймає виклик 
холоду та морозу
Вигідною властивістю утеплювача Hollowsoft® є за-
паяна поверхня з двох сторін, що має такі переваги 
як швидке відновлення після вакуумації та легкість 
технологічної обробки. Крім цього завдяки такій 
поверхні забезпечується більший сумарний тепловий 

ПЕРЕВАГИ 
СИНТЕТИЧНИХ УТЕПЛЮВАЧІВ 

ДЛЯ ОДЯГУ
опор, додаткова стійкість під час багаторазового 
стиску. Утеплювач Hollowsoft® не мігрує через ткани-
ну верху та рівномірно відновлюється по всій поверх-
ні. Він добре адаптований під дощ та вітер, а також 
не боїться зимових морозів. Саме різноманітність по-
годних умов вплинула на формування лінійки щіль-
ностей утеплювача. 
Асортимент Hollowsoft складається з п’яти форматів: 
80, 100, 150, 200, 300 г/м2.

Синтетичний пух by K.tex – наповнювач 
для ідеального пуховика
Попит на пухові вироби і закріплення пуховика як ос-
новного тренду у преміум та масовому сегменті моди 
стимулює потребу пошуку якісних джерел напов-
нення. Чудова альтернатива натуральному пухові – 
синтетичний. Завдяки високому тепловому опору і 
оптимальній повітропроникності Синтетичний пух by 
K.tex став одним із лідерів в сегменті якісного мо-
дельного одягу. На сьогоднішній день це один з неба-
гатьох утеплювачів, який витримує волого-теплову 
обробку без суттєвої деформації. Крім цього матеріал 
має широку лінійку щільностей, що дає можливість 
підібрати варіант для фасону і до відповідного сезону. 
Контакти: 
K.tex, м. Ірпінь, вул. Покровська
+38 044 363 0046
+38 067 506 14 30 
sales@ktex.com.ua 

mailto:sales%40ktex.com.ua?subject=
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B2B або «бізнес для бізнесу» – це той цей термін, 
який вже понад 10 років стрімко увійшов у комерцій-
ний простір і ємко визначає потреби бізнесу в інфор-
маційній і економічній взаємодії між собою. Чимало 
вже про це сказано, написано. Втім життя генерує нові 
форми, надає інструментарії для їх втілення, насампе-
ред з використанням соціальних мереж. Без сумніву 
Facebook став найпопулярнішим і найекономічнішим 
способом просування B2B партнерства.   
Втім мета бізнесу – привернути увагу до себе і свого 
продукту (виробництва, по-
слуги, товару тощо), зали-
шається актуальною на тлі 
потужної внутрішньої і і 
зовнішньої  конкуренції. 
Вважається, що за допомо-
гою Facebook можна гене-
рувати бажання потенцій-
них партнерів і клієнтів, 
нарощувати прибуток, ви-
користовуючи соціальний і 
діджитал-маркетинг. Зі слів 
відомого експерта в соці-
альному маркетингу для 
бізнесу з 18-річним досві-
дом, консультанта Microsoft, 

«B2B МЕДІА-ЛАБОРАТОРІЯ». 
АБО ЯК ВИКОРИСТАТИ НОВИЙ ФОРМАТ ПАРТНЕРСТВА 

ДЛЯ ВЛАСНОГО ПРОСУВАННЯ
засновника власного агентства The Carter Group, авто-
ра бестселерів, зокрема «LinkedIn for Business», 
«Facebook Marketing»: «Ви не можете щось продавати, 
якщо вас не бачать». 
Це важливий мессендж для всіх, хто прагне приверта-
ти до себе увагу, налагоджувати бізнесові взаємови-
гідні, ефективні стосунки з потенційними партнерами, 
тобто просувати себе. 
Сучасні технології, які значно урізноманітнили інстру-
менти власного просування, потребують вибору най-

привабливіших й ефектив-
ніших з них, щоб із задово-
ленням для себе «прорива-
тись» через перепони кон-
куренції, і в решті решт, от-
римати бажаний результат. 
Сьогодні ми пропонуємо 
Вам новий формат парт-
нерства, який поєднує в 
собі елементи соціального 
маркетингу, діджитал-мар-
кетингу та прасування з ви-
користанням медійного 
майданчику у соціальних 
мережах.
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«B2B медіа-лабораторія» – новий 
медійний проект Академії успіху 
Емігрантського радіо за підтримки 
Компанії SBF (SEWING BUSINESS 
AND FASHION).
Відома далеко за межами Україною 
теле,-радіоорганізація Емігрантське 
радіо стала професійним інтер-
нет-майданчиком для просування 
України і всього українського в Світі, 
яка віщає 24/7 у Facebook, YouTube, 
має потужну аудиторію прихильни-
ків і поціновувачів. 
У форматі прямих стримів (наживо) 
гості і учасники ефірів в реальному 
часі можуть презентувати себе, свої 
можливості і ідеї, бізнес-проекти, 
команди з метою пошуку партнерів, 
інвестицій, розширення географії 
та просування своєї діяльності, ви-
робництва, продажу свого продук-
ту, послуг тощо.
Це не тільки жива реклама Вас, це 
можливість отримати професійну 
допомогу і консультації від потуж-
них експертів у галузі виробництва, 
маркетингу, експортно-імпортної 
діяльності, стандартизації, оподат-
кування,  реклами тощо. 
Участь в проекті провідних спеціа-
лістів у визначених напрямах, ке-
рівників національних та іноземних 
компаній, представників держав-
них і недержавних установ, торгі-
вельних місій, потенційних інозем-
них партнерів стане для Вас в наго-
ді і допоможе у реалізації Ваших 
стратегій, цілей, планів.
Хочете спробувати, відправляйте 
Ваші заявки. 

Ми зробимо для Вас 
НЕМОЖЛИВЕ!

https://goo.su/1S6A 

https://goo.su/1S6A
http://qrgo.page.link/Z2DsQ 
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Лляні білоруські тканини від виробника.

Тільки найкращі матеріали 
для професіоналів швацької справи!

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßªÌÎ 
ñåðòèô³êîâàíèé ïðîäóêò Îðøàíñüêîãî ëüîíîêîìá³íàòó 
â øèðîêîìó àñîðòèìåíò³ ³ çà íàéâèã³äí³øèìè ö³íàìè 

íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó!  

textileprofi.com.ua
Îô³ö³àëüíèé ïðåäñòàâíèê â Óêðà¿í³:

ÒÎÂ «ÒÄ Îðøàíñüêèé ëüîíîêîìá³íàò-Îäåñà»
Óêðà¿íà, ì. Îäåñà, âóë. Âåëèêà Àðíàóòñüêà, 22

+38 067 7811893, +38 067 5567937, Viber: +38 093 2160938
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Укрлегпром

  

Інформаційно-аналітичні матеріали Асоціації «Укрлегпром»

ВПЛИВ СOVID-19 НА ЛЕГКУ ПРОМИСЛОВІСТЬ У ЦИФРАХ 2020 РОКУ
Динаміка виробництва легкої промисловості за 2018-2020

(у % до відповідного періоду попереднього року)
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Світова пандемія вплинула на 
всі сфери економіки і нашого 
буття. На жаль, не оминула і 
легку промисловість, різко по-
глибивши негативний  тренд 
попереднього року.
Так, індекс обсягів галузевого 
виробництва за січень-травень 
2020 року скоротився на 18,4%, 
однак у квітні і травні порівняно 
з відповіднми місяцями 2019 
спад загалом – майже 40%!
Ситуація у зовнішній торгівлі 
галузевими товарами не така 
однозначна, однак і тут «м’яч 
на полі імпортерів».  Адже, якщо 
за 5 місяців 2020 року експорт 
скоротився на 17,6% і становив 
413 млн.дол.США, то імпорт – 
лише на 2,2% і досяг 1,1 млн. 
дол. США. До того ж галузева 
частка в товарному експорті 
України скоротилася з 2,4 до 
2,1%, а в імпорті, навпаки, зрос-
ла – з 4,5 до 5,5%. Отже, про-
довжується «витіснення» вітчиз-
няного виробника з внутрішньо-
го ринку.
До того ж, маємо минулорічнй 
антирекорд – Україна на І місці 
у світі за обсягами імпорту «се-
конд-хенду».
Підсумовуючи галузеві  виробни-
чі  та зовнішньоекономічні трен-
ди (у т. ч. відому ситуацію, що 
склалася в Україні з виробни-
цтвом та експортом-імпортом 
засобів індивідуального захи-
сту), це боляче вдарило по со-
ціальних показниках роботи.
Середня заробітна плата по га-
лузі у квітні-травні поточного 
року не перевищувала 5,0-5,5 
тис.грн та опустилася до познач-
ки 42-46% до середнього рівня у 
промисловості (для порівняння: 
у 2017-2018 рр. – 70%).
Розраховано на основі даних Державної 
служби статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua/  
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List of importers for the selected product in 2019.

Product: 6309 Worn clothing and clothing accesories, blankets and travelling rugs, household linen and articles for interior furnishing 
of all types of textile materials, incl. all types of footwear and headgear, showing sings of apperciable wear and presented in bulk 

or in bales, sacks or similar packings (excluding carpets, other floor coverings and tapestries)
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Інформаційно-аналітичні матеріали Асоціації «Укрлегпром»

10 липня 2020 о 17.00-19.00 год. у Будинку Уряду 
відбулась ініційована Асоціацією «Укрлегпром» 
Міжвідомча нарада щодо постачання вітчизняних 
засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) згідно з дору-
ченням Прем’єр-Міністра України (від 02.07.2020 
№26761/1/1-20 до листа Укрлегпрому від 23.06.2020, 
№1-140).
Модератором наради була заступник Міністра еко-
номіки Ю. Свириденко.
Учасники наради
На запрошення Мінекономіки у нараді взяли 
участь: від сторони Замовників та органів влади – 
заступник Міністра охорони здоров’я – Головний 
державний санітарний лікар України В.Ляшко, упов-
новажена Президента України з питань волонтер-
ської діяльності, член робочої групи фахового су-
проводу закупівель товарів для запобігання пощи-
ренню COVID-19 при МОЗ Н.Пушкарьова, представ-
ники Держпраці з питань гігієни праці та ринкового 
нагляду – Л. Харчук та Ю. Мар’єнко, заступник на-
чальника відділу Держмитслужби Ю.Климюк, пер-
ший заступник директора з акредитації Національ-
ного агентства з акредитації (НААУ) І. Кунець, на-
чальниик лікувально-організаційного управління На-
ціональної академії медичних наук України (НАМНУ) 
І. Шкробанець, заступник генерального директора 
із закупівель ДП «Медичні закупівлі України», 

МІЖВІДОМЧА НАРАДА ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ВІТЧИЗНЯНИМИ ЗІЗ

зав.лабораторією санітарної мікробіології та дезін-
фектології ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.
Марзєєва НАМНУ» О. Сурмашева, інженер НЦ пре-
вентивної токсикології, харчової і хімічної безпеки 
ім. Медведя МОЗ України С. Хомак, начальник цен-
тру оцінки відповідності продукції легкої промисло-
вості та ЗІЗ ДП «Укрметртестстандарт» Ю. Гілевич, 
в.о. директора ДП «Український медичний центр 
сертифікації» В. Черватюк, керівники департаментів 
Мінекономіки, а від сторони Постачальників – пре-
зидент-голова правління Асоціації «Ук-
рлегпром» Т. Ізовіт, віце-президенти Асоціації та 
керівники окремих підприємств, що виробляють ЗІЗ 
та сировину для них: ТОВ «Олтекс», ПрАТ «Чер-
каський шовковий комбінат», ПрАТ «Іскож-2000», 
ТОВ «ТК-Медзахист» ТОВ «Текстиль-Контакт», ТОВ 
«Торнадо», ПрАТ ВКФ «Леся», ТОВ «Київгума», ТОВ 
«Венето» та інші.
У ході наради:
☐ Заступник Міністра та головуюча Ю. Свири-
денко звернула увагу присутніх, що дана зустріч 
назріла у зв’язку з необхідністю збільшення обсягів 
публічних закупівель ЗІЗ у національних виробників 
та фахового формування технічного завдання для 
захисного одягу з урахуванням потреб різних ланок 
медичних працівників, планових обсягів та перспек-
тив закупівель тощо.
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☐ Президент-голова правління Асоціації 
«Укр легпром» Т. Ізовіт поінформувала про по-
тенціал легкої промисловості для забезпечення по-
треб у ЗІЗ та звернула увагу на проблемні питання 
у даній сфері. Зокрема, вона зазначила, що з почат-
ку пандемії Асоціація «Укрлегпром» активно та 
предметно співпрацювала з ЦОВВ, КМУ, ОДА, нада-
ючи інформацію про можливості українських вироб-
ництв по ЗІЗ, оперативні пропозиції щодо прийняття 
нормативних актів та законопроектів для забезпе-
чення внутрішніх потреб. В Україні понад 2,5 тис. 
підприємств в усіх регіонах та понад 133 тис.працю-
ючих, але спад виробництва у квітні – склав майже 
38,8%. При цьому за період введення в дію Поста-
нови КМУ від 20.03.2020 №224 за даними Держмит-
служби за період 22.03 – 30.06 п.р. в Україну ввезе-
но майже 850 тонн ЗІЗ на пільгових умовах (без мит 
та ПДВ) на 63,5 млн.дол.США, а саме: лабораторні 
костюми, халати медичні, прогумовані водонепро-
никні медичні вироби, маски медичні хірургічні тек-
стильні, шапочки медичні одноразові, респіратори. 
Ці обсяги відповідають майже місячному обсягу ви-
робництва продукції легкої промисловості України. 
Виникла ситуація: держава не закуповує ЗІЗ в укра-
їнських виробників, та ще й їх експорт заблоковано…
Асоціація вкотре акцентувала увагу органів влади, у 
т.ч. МОЗ, на стратегічні текстильні підприємства, які 
спроможні виготовляти сировину, те з чого можемо 
виготовити/пошити у достатній кількості, напри-
клад, захисний одяг зі спецвластивостями відповід-
них рівнів захисту – костюми, халати тощо, адже 
маємо понад 1,5 тис. швейних підприємств. Тому у 
виробників-постачальників є головне питання: що 
потрібно МОЗу і скільки? Сьогодні МОЗ – це фактич-
но передова «лінія оборони», а для легкої промис-
ловості – вже друга після 2014 року. Адже саме наші 

виробники (до речі, деякі присутні тут) швидко від-
гукнулися на виклики і забезпечили ЗСУ якісним ре-
човим майном, Міноборони залучило технічних фа-
хівців від виробників до розробки ТУ на речмайно. 
Наразі, українські виробники не можуть підтвердити 
якість аналогічної імпорту продукції через відсут-
ність в Україні акредитованих лабораторій у даній 
сфері, щоб реалізувати її на держмайданчиках. При 
цьому через Covid-19 заборонено експорт ЗІЗ, обме-
жено виробництво, торгівля. Т. Ізовіт представила 
присутніх керівників виробничих підприємств та за-
пропонувала їм коротко ознайомити з досягненнями 
і досвідом у виробництві ЗІЗ.
☐ Керівник ПрАТ «Черкаський шовковий ком-
бінат» Б. Тімонов поінформував про те, що під-
приємством з лютого поточного року було розпочав 
дослідне виробництво новітнього різновиду тканин 
для захисту від COVID-19. Дана тканина ламінована 
мембранами спеціального медичного призначення 
найвищого ступеню захисту та може використовува-
тися для виготовлення захисного одягу для медиків 
6 типу (костюмів, комбінезонів). Оскільки, в Україні 
відсутні відповідні лабораторії, підприємство зверну-
лося до визнаної на світовому рівні європейської ла-
бораторії c/o «HYGCEN» Austria GmbH, акредитованої 
у відповідності з EN ISO / IEC 17025 та EN ISO / IEC 
17020 щодо контролю гігієни і медичних виробів.
17 червня 2020 року ПрАТ «ЧШК» – отримало пози-
тивний висновок, який засвідчує що дана тканина 
покрита захисною медичною мембраною проти ін-
фекційних агентів відповідно до DIN EN 14126: 2004, 
Berichtigung 1:2005 (Protective clothing – Performance 
requirements and test methods for protective clothing 
against infective agents) та відповідає наступним ви-
могам і рівню класифікації:

• Клас 6 відповідно до ISO 16603 та ISO 16604 
(част.4.1.4.1.)
• Клас 6 відповідно до EN ISO 22610 (част.4.1.4.2) 
• Клас 3 відповідно до ISO 22611 (част.4.1.4.3) 
• Клас 3 відповідно до EN ISO 22612 (част.4.1.4.4)

Також Б.Тімонов зазначив, що ПрАТ «ЧШК» здійнено 
ламінування медичними мембранами трикотажних 
полотен для ПАТ «Трикотажна фабрика «РОЗА», які 
підприємство використовує для виготовлення захис-
них медичних комбінезонів. Це матеріали для багато-
разового використання, що мають ряд переваг перед 
одноразовими, для яких однією з проблем є утиліза-
ція. Одноразові костюми утилізує персонал, який у 
процесі теж може отримати зараження.
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☐ Засновник ПрАТ «Іскож-2000» В.Сукачов по-
інформував про можливості підприємства виробляти 
наступні матеріали:

• штучна шкіра для медзакладів (ТУ У 22.2 – 
30599760-032; 2016), Висновок СЕС України 
№602-123-20-1/2434 від 31.01.2018. Це три-
котажне ПЕ полотно (виробник ПАТ ТФ 
«Роза», Київ) зі спеціальним зовнішнім ПУ 
(поліуретановим покриттям), що створює за-
хист від проникнення бактерій, вірусів і т.п. 
антибактеріальну добавку. Витримує до 50 
циклів прання при Т=90о С, автоклав при 
Т=120 оС, багаторазові дезінфекції спеціаль-
ними дезінфікуючими засобами, водонепроникна.

• матеріали з полімерним покриттям спецпри-
значення (ТУ У 22.2 – 30599760-041; 2018), 
Висновок СЕС України №12-2-18-1/14824 від 
05.07.2019. Це ткане (ПрАТ «Черкаський 
шовковий комбінат») або трикотажне полотно 
(ПАТ ТФ «Роза») зі спеціальним внутрішнім ПУ 
покриттям. Водонепроникне, витримує багато-
кратне прання, паропроникне ПУ покриття.

Головний державний санітарний лікар Украї-
ни В.Ляшко апелював до виробників, що дійсно, 
МОЗ наполіг на забороні експорту ЗІЗ, бо у січні-лю-
тому вони були вивезені, і медики залишилися без 
захисту.
Щодо закупівель ЗІЗ та розробки ТЗ. Мінохоро-
низдоров’я формує вимоги щодо захисного одягу 
відповідно до прийнятих світових стандартів, зокре-
ма EN 14126:2008.
Наразі, МОЗом видано наказ від 16.06.2020 №1411 
«Про внесення змін до Стандартів медичної допомо-
ги «Коронавірусна хвороба (Covid-19)», згідно з До-
датком 6 якого передбачено раціональне викори-
стання ЗІЗ, вибір ЗІЗ відповідно до умов застосуван-
ня, категорій осіб, видів діяльності, типів ЗІЗ та 
здійснюваних процедур. Також при МОЗ працює 
Робоча група щодо фахового супроводу закупівель 
товарів для запобігання пощиренню COVID-19 з роз-
робки технічних специфікацій, необхідних технічних 
та якісних характеристик, спеціальних вимог до за-
хисного медичного одягу, яка невдовзі буде опри-
люднена. Залучати сюди виробників МОЗ не може, 
бо потім це трактуватиметься як корупційна складо-
ва виписування технічних вимог під конкретних ви-
робників, а ми працюємо з урахуванням міжнарод-
ного досвіду та на основі світових стандартів, що 
передбачають вимоги до тканин тощо.
ЩОДО РІВНІВ ЗАХИСТУ ЗІЗ
Передбачено/плануються закупівлі на ІІІ-ІV кв.2020 
в обсягах: 5% – 6 класу (найвищого рівня захисту); 
15% – 4-5 класу; решта 80% – до 4 класу. 
МОЗ надішле Мінекономіки та Асоціації «Укр-
легпром» розрахункові планові обсяги закупівель по 
регіонах та проект Специфікації з технічними і якіс-
ними характеристиками і вимогами до продукції, що 
планується для закупівлі (з терміном поставки – 60 
днів, можливість поставки – партіями).

ЩОДО ДЕРЖРЕЗЕРВУ НА ЗІЗ
Це питання Мінекономіки, однак МОЗ рекомендува-
тиме змінити підходи до його формування, децен-
тралізувати та створити постійний 3-х місячний за-
пас ЗІЗ у медзакладах на місцях згідно з розрахун-
ковою потребою. За оцінкою це складе 165 млрд.
грн. Нова методика формування Держрезерву на 
ЗІЗ розробляється та буде оприлюднена для гро-
мадського обговорення.
☐ Н.Пушкарьова – уповноважена Президента 
України з питань волонтерської діяльності, член Ро-
бочої групи фахового супроводу закупівель товарів 
для запобігання поширенню COVID-19 при МОЗ,
звернула увагу виробників на наказ Мінохорониздо-
ровя №1411, відповідно до якого формуються за-
гальні вимоги до тендерної документації на ЗІЗ.
Висловила пропозицію щодо розробки і надання 
МОЗом рекомендацій ОДАм та для медичних закла-
дів у регіонах щодо базових технічних вимог до 
здійснення предметів закупівель ЗІЗ, замовлення на 
які здійснюються саме на місцевому рівні.
Щодо державного резерву ЗІЗ та швидкого задово-
лення потреб на випадок надзвичайної ситуації, на-
ведено приклад створення піврічного запасу реч-
майна для ЗСУ (так званий мобрезерв) на базових 
підприємствах, однак на це витрачаються їх ресурси.
☐ О. Сурмашева – ДУ «Інститут громадського 
здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ», завідувач 
лабораторії санітарної мікробіології та дезінфекто-
логії  зауважила, що вони мають можливість та про-
водять дослідження на відповідність EN 14126 та EN 
11383, однак через карантин процедура акредитації 
закладу відтермінувалась. Також Інституту потрібне 
одне спеціальне лабораторне випробувальне об-
ладнання, яке б дозволило робити відповідні дослі-
дження продукції в Україні для підтвердження най-
вищого рівня захисту.
☐ Е.Адаманов – заступник генерального ди-
ректора із закупівель ДП «Медичні закупівлі 
України», поінформував про створення електро-
нного торгового майданчика «prozorro», який аку-
мулює тендерні замовлення продукції медичного 
призначення. Для участі у торгах, постачальникам/
виробникам тут потрібно зареєструватися та вийти 
на конкурс? Бажано мати сертифікат відповідності, 
що підприємство спроможне виробляти та постача-
ти продукцію спеціального медрпризначення згідно 
з вимогами. Термін поставок – 60 днів. Висловлено 
позицію, що добре було б мати електронний реєстр/ка-
талог базових виробників з відповідними сертифікатами.
☐ Директор ТОВ «Київгума» Т. Жученко та інші 
виробники зазначили, що на практиці здійснити 
таку реєстрацію на майданчику ДП «Медзакупівлі» 
практично неможливо через зарегульованість та 
ускладнений механізм. Це поки вдалося небагатьом.
☐ Віце-президент Асоціації та засновник ТОВ 
«Текстиль Контакт» О. Соколовський поінфор-
мував про негативний досвід підприємства у співпраці 
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з ДП «Медзакупівлі» на поставку костюмів захисних 
через зміну тендерної документації після проведен-
ня торгів та наголосив на важливості чіткої тендер-
ної документації, постановки ТЗ, час необхідний для 
здійснення технологічного процесу виробництва ЗІЗ 
та поставок, можливість дрібнення лотів для виконан-
ня замовлень спільними зусиллями та у строк.
☐ Віце-президент Асоціації та засновник ТОВ 
«Олтекс» А.Огаренко, звернула увагу присутніх, 
що виробництво ЗІЗ в Україні – це можливість у кри-
зовий період зберегти виробничі потужності та пер-
сонал, адже українські підприємства, що працюють 
з іноземними замовленнями почали отримувати ли-
сти про розірвання припинення багаторічних контр-
актів через закриття тисяч магазинів відомих брен-
дів по світу, скорочення попиту.
☐ Засновник Новоград-Волинської ПрАТ «Леся» 
М. Сиченко поінформував про успішний досвід швид-
кої переорієнтації швейного підприємства на виробни-
цтво одноразових халатів І рівня захисту, що відпові-
дають техрегламенту №753, які було поставлено до 
медзакладів Житомирщини на звернення ОДА.
☐ Т. Ізовіт наголосила позицію, що з огляду на 
економічні чинники та для досягнення рівноваги на 
ринку у забезпеченні ЗІЗ потрібно терміново скасу-
вати заборону експорту та пільги на імпорт готових 
ЗІЗ, що можуть або виробляються в Україні. У свою 
чергу, Асоціація готова забезпечити комунікацію сто-
рін для сприяння ефективному вирішенню питань.
☐ З заключним словом виступила головуюча 
на нараді Заступник Міністра розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського господарства 
України Свириденко Ю. А., яка, зокрема, запев-
нила всіх присутніх у тому, що Мінекономіки у ме-
жах повноважень здійснить всі необхідні заходи для 
підтримки галузі легкої промисловості України.

Тож за результатами наради, Асоціація «Ук-
рлегпром» отримала від Мінекономіки проект про-
токольного рішення :
1. Інформацію ДП «Медичні закупівлі України» взя-
ти до відома.
2. Департаменту економіки безпеки і оборони Міне-
кономіки після отримання пропозицій до номенкла-
тури матеріальних цінностей медичного призначен-
ня від МОЗ та ДСНС спільно з Держрезервом підго-
тувати проект рішення Уряду щодо внесення змін до 
номенклатури матеріальних цінностей.
3. Міністерству охорони здоров’я України надати до  
Мінекономіки зведену інформацію щодо загальних 
обсягів потреби у засобах індивідуального захисту 
по областях України.
4. Директорату промислової політики та стимулю-
вання розвитку регіонів Мінекономіки надати Асоці-
ації «Укрлегпром» для подальшого використання в 
роботі інформацію щодо загальних обсягів потреби у 
засобах індивідуального захисту по областях України.
5. Департаменту санкційної політики Мінекономіки 
за пропозицією МОЗ підготовити проект рішення 
Уряду щодо внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.12.2019 № 1109 «Про за-
твердження переліків товарів, експорт та імпорт 
яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік» в 
частині можливого квотування експорту засобів.
З огляду на викладене, керівництвом Асоціації за 
погодженням із Правлінням було вирішено зверну-
тися до Мінекономіки і Кабінету Міністрів України та 
чітко окреслити позицію виробників щодо актуаль-
них питань постачання ЗІЗ (лист від 14.07.2020 
№1/1-161).

Матеріали надано Асоціацією «Укрлегпром»
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• 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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