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АСГНІСТРОМ УКРАЇНА
ексклюзивний представник Таджима (Tajima) в Україні

15 РОКІВ 
надійного партнерства

Знання Досвід Доступність Відданість

Комплексні рішення для професійної вишивки
Вишивальне обладнання та послуги найвищої якості

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

79024, м. Львів
вул. Промислова, 45

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

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

АСГ
НІСТРОМ

Вишивальні машини
ТAJIMA

Лазерне обладнання
SEIT

Нитки вишивальні
MARATHON, MADEIRA

Голки
ORGAN

Програмне забезпечення
PULSE

Компанія «Бомакс Плюс» – єдиний прямий постачальник 
продукції світового лідера по виробництву і продажу 
швацької фурнітури LOUROPEL (Португалія) в Україні

Гудзики, виготовлені на нашій фабриці, є унікальним товаром. 
Компанія LOUROPEL – єдиний на цей час 
виробник, який заявив про себе у всьому світі, завдяки 
запатентованій технології виробництва, яка не шкодить 
довкіллю. При виготовленні продукції використовуються 
різні матеріали, у тому числі, налагоджена лінія 
виробництва ЕКО-гудзиків з перероблених матеріалів.  

Найбільший асортимент гудзиків в Україні

Виготовлення під замовлення

Брендування  фурнітури  (нанесення логотипу) 

Оптові ціни на будь-яку кількість продукції

Гудзики з натуральних матеріалів:

морська мушля        дерево (Oliva)        гудзики з рогу        слоновий горіх (Corozo)        Ureia, Fort Horn та інші

ТОВ «БОМАКС ПЛЮС»

м. Київ, вул. Бориспільська, 9, оф. 210
+38 067 502-04-28
+38 044 503-69-78
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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.



вітчизняний виробник

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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Редакція видання «Швацька справа 
і мода» від щирого серця вітає з 
25-річним ювілеєм колектив кон-
церну «Ярослав» на чолі з його ке-
рівником Олександром Миколайо-
вичем Барсуком! 25 років – поваж-
на дата, за цей час Компанія «Ярос-
лав» гідно пройшла славетний 
шлях становлення, подолання труд-
нощів, розквіту, видатних успіхів і 
вражаючих досягнень. Все це стало 
можливим завдяки величезному до-
свіду, грамотному керуванню та уні-
кальним особистим якостям засно-
вника та ідейного натхненника Ком-
панії – Олександра Барсука.
Олександр Барсук – віце-президент 
Асоціації «Укрлегпром» на відпові-

КОНЦЕРН 
«ЯРОСЛАВ»:

 25-РІЧНИЙ 
ШЛЯХ 

ДО ЛІДЕРСТВА 
В ТЕКСТИЛЬНІЙ 
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

дальному напрямку «Текстильне 
виробництво», ідейний сподвиж-
ник багатьох галузевих лобістських 
ідей для сприяння ефективного 
розвитку національної легкої про-
мисловості. Так, саме він у Черніго-
ві у червні 2017 р. під час бізнес-
форуму «Укрлегпром: Промисло-
вий діалог з Урядом» озвучив над-
важливе для галузі питання роз-
строчки у сплаті ПДВ на виробни-
че обладнання. І Прем’єр-міністр 
В. Гройсман одразу пообіцяв бізне-
су, що це буде зроблено – і не лише 
для легкої, але й для всіх галузей 
промисловості.
І дійсно, у 2018-2019 рр. була за-
проваджена  24-місячна розстрочка 

зі сплати ПДВ на імпорт обладнан-
ня згідно із Законом України від 
7.12.2017 р. № 2245 (п. 65). Це був 
позитивний поштовх для частково-
го оновлення виробничої матері-
ально-технічної бази. Текстильні 
підприємства першими випробува-
ли механізм даної норми, і було 
успішно освоєно понад 60 млн.грн. 
інвестицій. Наприклад, створено 
200 додаткових робочих місць у ки-
лимовому виробництві та 50 робо-
чих місць у виробництві трикотаж-
них полотен.
2 лютого 2018 В. Гройсман відвідав 
Богуславську суконну фабрику, а 
під час робочої наради Прем’єр-
міністра з виробниками легкої про-
мисловості О. Барсук порушив пи-
тання про дерегуляцію дозвільних 
процедур на галузеве виробниче 
обладнання. І це непросте «корум-
поване» питання – Постанова КМУ 
№ 1107 – спільними зусиллями 
Асоціації та виробників також було 
вирішено. Галузеве обладнання 
було виключено з переліку небез-
печного, непотрібно отримувати 
вартісні дозвільні документи на 
кожну швейну машинку, що убез-
печує від штрафних санкцій та за-
ощаджує обігові кошти усіх галу-
зевих підприємств.
Сьогодні Концерн «Ярослав» – ве-
дуче національне підприємство, лі-
дер та взірець текстильної галузі 
України. Доцільна політика керівни-
цтва та найвищий професіоналізм 
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всієї команди забезпечила Концер-
ну репутацію відповідального парт-
нера, що є прикладом надійної та 
успішної ділової взаємодії. Являю-
чись підприємством, що постійно та 
динамічно розвивається, ТМ «Ярос-
лав» незмінно тримає високу план-
ку якості своєї продукції. 
Компанія «Ярослав» спеціалізуєть-
ся на випуску постільної білизни, 
подушок, пледів, ковдр, нижньої бі-
лизни, рушників, кухонного при-
ладдя та інших видів домашнього 
текстилю. До концерну входять 5 
виробничих підприємств, а загаль-
на кількість персоналу складає з 
понад 1200 осіб. За період існуван-
ня Компанії були створені і запуще-
ні цехи з виробництва різних видів 
текстилю, розпочато виробництво 
власної упаковки для продукції, є 
власна дизайн-студія. Йде постійне 
оновлення швейного, ткацького, 
вишивального та іншого обладнан-
ня, впроваджуються нові технології 
під суворим контролем якості на 
всіх етапах виробництва.
Вироби ТМ «Ярослав» користують-
ся великим попитом не тільки в на-
шій країні, а й за її межами. Вся про-
дукція сертифікована відповідно до 
міжнародних стандартів. В Україні 
Концерн створив потужну торго-
вельну мережу, до якої входять 18 
фірмових магазинів «Ярослав», 
власний інтернет-магазин, понад 
1000 магазинів у дилерській мережі 
та в супермаркетах у всіх регіонах 
України, більше 25 магазинів, діючих 
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по системі «франчайзинг»  у торго-
вих точках. На сьогодні продукція 
ТМ «Ярослав» плідно експортується 
в Бельгію, Італію, Німеччину, Литву, 
Білорусь, Ізраїль, РФ, Китай, Туреч-
чину, Грузію, Катар, Туркменістан.
Концерн «Ярослав» — підприєм-
ство з багаторічною історією, цін-
ностями і традиціями. Його політи-
ка базується на активній суспільній 
позиції, що включає в себе допомо-
гу ЗСУ, підтримку соціальних  та 
екологічних проектів. Компанія 
щиро ділиться набутим досвідом з 
іншими підприємствами, відкрита 
для медіа та студентів. З 2001 року 
підприємство є активним учасни-
ком Асоціації «Укрлегпром», постій-
но підтримуючи іі заходи та дії. 
Редакція видання «Швацька спра-
ва і мода» щиро бажає всьому ко-
лективу Концерну «Ярослав» реа-
лізації намічених планів і успіхів у 
всіх починаннях. Нехай у вашій 
команді завжди панує дух творчос-
ті, прагнення підкорювати нові 
вершини, відточувати майстер-
ність і професіоналізм. Нехай ко-
жен наступний рік приносить блис-
кучі результати, а ваша праця і зу-
силля сприяють зміцненню Легпро-
му України!

З повагою, редакція «Швацька 
Справа та Мода»
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Стегана і вишита тканина надзвичайно популярна. 
Однак надати виробам по-справжньому ексклюзив-
ний вид і якість під силу тільки професіоналам, які 
працюють в промислових масштабах. Одним з ліде-
рів по виготовленню стеганой тканини в рулонах 
протягом багатьох років є компанія uaTex. Її фахівці 
стежать за всіма актуальними трендами в сфері квіл-
тінга. Величезний досвід і сучасне високотехнологіч-
не обладнання дозволяють uaTex пропонувати своїм 
клієнтам послуги найширшого спектра.

СТЕЖКА І ВИШИВКА ПО ТКАНИНІ 
ВІД UATEX: ЗРОБІТЬ СВОЮ ПРОДУКЦІЮ 

БРЕНДОМ

Експерти uaTex готові допомогти вам втілити творчі 
ідеї будь-якого рівня складності. Для вирішення за-
вдань клієнта в арсеналі компанії є машини, що до-
зволяють простегати рулон шириною до 3.15 м, що 
значно розширює діапазон можливостей. А також 
зробити візерунки стежкою на продукції з будь-яким 
утеплювачем: від дуже тонкого до самого товстого. 
Ця пропозиція є особливо актуальною для виробни-
ків верхнього одягу, домашнього та готельного тек-
стилю, меблевої оббивки, спальних мішків.

Крім того, uaTex надає послуги комп'ютерної машинної 
вишивки гладдю, тасьмою, паєтками, шнуром, бейкою 
на вишивальних машинах з полем до 6.5 м. Робить ви-
шивку на готових виробах: бейсболках, футболках, 
блузках і навіть на взутті. Також пропонує послугу ду-
блювання тканини в рулоні флизелином, дублерина.

Індивідуальний підхід до кожного замовника – основа 
роботи компанії. Вичерпні консультації експертів, увага 
до деталей і особливостей замовлення, розрахунок май-
бутніх витрат, спільна з дизайнером розробка ексклю-
зивних візерунків роблять співпрацю з uaTex комфорт-
ною і плідною. Клієнтів компанії чекають гнучкі знижки, 
різні форми оплати, доставка по Харкову і області.
Стежка і вишивка – відмінний спосіб підкреслити ексклю-
зивність своїх виробів. Компанія uaTex допоможе вам 
створити продукцію, яка обов'язково стане брендом!

+38 099 007 13 38
market.uatex@gmail.com

www.uatex.com.ua
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засновник О. Яцюта

Шкарпетки – це вже не просто малопомітний, прихо-
ваний від очей сторонніх предмет гардероба. В наш 
час вони можуть бути цікавим акцентом образу і його 
центральним елементом. Особливо, якщо це вироби 
бренду Feeelings! 
Feeelings – український бренд, який виробляє шкар-
петки з найкращих у світі матеріалів. Випробовуючи 
різні види пряжі, експерти Feeelings обрали єгипет-
ську мерсеризовану та газовану бавовну Filoscozia. 
Це абсолютно ексклюзивний матеріал, який постача-
ється лише двома компаніями в Європі. Єгипетська 
бавовна надає виробам міцності, гребінна бавовна – 
м’якості, шовк дарує ногам прохолоду у спеку, а ка-
шемір зігріває в найхолоднішу пору. 
Feelings виготовляє шкарпетки преміального сегмен-
ту  завдяки унікальному для України високотехноло-
гічному оснащенню. А саме – використовує безшовну 
технологію та плетіння на 200 голок на італійському 
обладнанні Busi Giovanni. Експерти бренду Feeelings 
створюють продукцію, яку носять самі і намагаються, 
щоб це задоволення відчули їхні клієнти у всьому світі. 
Серед асортименту бренду Feeelings ви зможете піді-
брати моделі для будь-якого настрою, випадку і гар-

ПОТРАПИТИ В МЕЙНСТРІМ 
ЗІ ШКАРПЕТКАМИ FEEELINGS

деробу, завдяки різноманітному вибору для чоловіків 
і жінок. Шкарпетки Feelings знайдуть своїх шануваль-
ників й серед тих, хто воліє до стилю «стріт-лайф», й 
до ділового дрес-коду. Спеціально для творчих і смі-
ливих бренд створив лінійку Creative.Feeelings з екс-
клюзивними принтами. А для прихильників класики є 
колекції зі стриманими орнаментами та однотонних 
благородних забарвлень.
Влітку 2019 року продукція бренду була успішно 
представлена на канадському ринку, завдяки участі у 
торговій місії CUTIS. Крім того, Feeelings брав участь 
в Ukrainian Fashion Week 2020. Адже шкарпетки брен-
ду увійшли одразу до двох  колекцій, що були пре-
зентовані в Києві на початку лютого: жіночого одягу 
від бренду Juliya Kros  та чоловічої колекції від будин-
ку моди Idol.
Креативні якісні шкарпетки – це модна тенденція, що 
набула зараз масштаб мейнстріму. Бренд Feelings за-
прошує до співпраці оптових партнерів, пропонуючи 
їм оцінити якість вітчизняних шкарпеток преміально-
го сегменту та креатив українських дизайнерів.



11 

вітчизняний виробник

feeelings.store feeelings.store



12  ■ січень/лютий 2020 shd.com.ua

сучасне рішення

КИТАЙСЬКИЙ ФЕНОМЕН 
АБО ЯК ПЕРЕМОГТИ КОНКУРЕНТА ЙОГО  ЗБРОЄЮ

Протягом останніх 20 років Китай став однією з найпо-
тужніших економік. Що стосується легкої промисло-
вості – це перший номер серед усіх виробників у світі.  
Давайте подивимося: що допомагає Китаю отримати 
низьку собівартість при високій продуктивності. Хоче-
те поговорити про погану якість? Китайський одяг 
давно перестав бути «товаром широкого споживання» 
в негативному розумінні цього вислову. Якість виго-
товлення одягу від китайських виробників є однією з 
кращих. Недарма майже всі імениті бренди мають ви-
робничі площі в Китаї. У виробництві верхнього одягу 
заробітна плата займає від 20 до 30% від собівартості.  
Що стосується зарплати кваліфікованих швачок, то в 
Китаї вона значно вища, ніж в Україні. А якщо враху-
вати, що в Україні спостерігається великий відтік ква-
ліфікованого персоналу в Європу, їх запити на оплату 
зростають, то питання стає ще більш актуальним.  
Отже, давайте розберемося, як китайцям вдається ли-
шатися на вершині Олімпу?
На допомогу приходить автоматизація швейних про-
цесів і заміна кваліфікованого персоналу на операто-
рів автоматичних установок. Автоматизація розпочи-
нається з використання автоматичної системи проек-
тування (САПР). Для тих, хто був у Китаї на сучасних 
швейних фабриках, не казка, що за 3 години з фото 
можна отримати готовий відшитий зразок. Дизайн, 
градація і розкладка виконуються однією людиною 
простим натисканням кнопок на клавіатурі. Ці дані пе-
редаються виконавцям, до швацьких автоматів. І про-
тотип готовий до подальшого доопрацювання і запуску.
Шаблонні автомати циклічного шиття повсюдно впро-
ваджуються на фабриках Китаю.  Вони дуже ефектив-
ні як для великих, так і не дуже великих швацьких 
фабрик. Основне завдання, яке вони вирішують, по-
лягає в тому, щоб відійти від ручної роботи швачки і 
домогтися стабільної і високої якості з мінімумом робіт-

ників. Унаслідок процес пошиття виробу максимально 
автоматизований, стандартизований, всі шви запро-
грамовані відразу в системі CAD при моделюванні ви-
робу, що значно скорочує час і усуває неточності.
Піонерами виробництва швацьких автоматів має пра-
во називатися компанія Richpeace. Компанія Richpeace 
має у своїй лінійці різні види автоматичного швацько-
го обладнання, такі як: швацькі автомати (від 1 до 6 
голів), плоттери, дигітайзери, фрезери, стьобальні, 
вишивальні, стьобально-вишивальні та ін. Всі вони 
базуються на власній системі управління та САПР 
Richpeace. 
Давайте розглянемо приклади виробництва стьоба-
них курток.
Стьобання вручну. Обмежений вибір дизайну, висо-
кий рівень підготовки фахівців, і, отже, висока собі-
вартість ручної праці, низька продуктивність, сумнів-
на якість і високий відсоток помилок.
Стьобання на багатоголкових машинах з рулону в ру-
лон. Висока продуктивність, гарна якість, відносно 
невисока вартість простьобаного матеріалу. Проте,  
значне обмеження вибору дизайну, додатковий час і 
зусилля для підгонки і крою тканини, розпуск швів і 
значна втрата матеріалу.
Стьобання на швацькому автоматі з великим полем. 
Висока якість, необмежений вибір дизайнів і висока 
продуктивність. Немає необхідності в кваліфіковано-
му високооплачуваному персоналі.
Давайте розглянемо процес виробництва з використан-
ням швацьких автоматів. Ваш конструктор на стадії мо-
делювання виробу призначає вибрані лінії (контур ле-
кала (деталі), лінії стьобання, позначки кишені, надсіч-
ки) не як лінії, а як шви, і зберігає у форматі програми 
для завантаження в швацький автомат. Не потрібно 
ніяких касет, перевірочних лекал та ін. Одна відкрита 
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рамка для усіх розмірів і моделей. Не треба нічого 
більше намічати, зіставляти, підганяти і так далі. Не 
потрібні фахівці. Тільки оператори. Підсумок – готові 
деталі, які необхідно тільки осноровити. Пакет гото-
вих деталей, дуже зручний для подальшого складан-
ня швачками, переходить до складальної лінії. Краї 
прошиті чітко по лінії лекала і на них вже встановлені 
усі надсічки, що прискорює процес і збільшує якість 
складання виробу. Наприклад, використання 1-го 
швейного автомата на 2 голови дозволяє замінити 10 
швачок на 1-2-х операторів. У той же час машина 
може працювати цілодобово. Ділянка розкрою по-
трібна тільки для крою болванок – прямокутників за-
даних параметрів. З’являється можливість викорис-
тання як скріпленого, так і не скріпленого наповню-
вача. Економія тільки на наповнювачі на одному ви-
робі складає від 25 до 80 гривень. Що ж до фонду 
заробітної плати: він зменшується у 5-7 разів при 
зростанні продуктивності від 1,7 до 2,5 разів.
На цей час в Україні вже є вдалий досвід реорганіза-
ції і впровадження цих технологій. Підприємства, які  
застосовують технологію пошиття на швацьких авто-
матах, значно підвищили  якість виробів, зменшили  
кількість браку та не мають гострої необхідності у по-
стійному доборі кваліфікованих швачок, працюють у 
2-3 зміни.
На черзі наступні кроки автоматизації – задування 
наповнювачем на автоматичному пристрої, приточу-
вання змійки, заготівля комірів, манжетів, накладної і 
прорізної кишені. І це тільки невелика частина усіх 
можливостей застосування швацьких автоматів. На-
далі ми детальніше розглянемо автоматизацію ви-
робництва інших виробів на швацьких автоматах з 
використанням касетних технологій.
ТОВ «ОТК-Сервіс» є офіційним представником 
Richpeace в Україні. Продаж, установка, налашту-

вання, наладка, запуск, гарантійне і післягарантійне 
обслуговування. 
Автоматизація швацьких процесів – реальна 
допомога Вашому бізнесу. 

Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115 
тел./факс: +38 0482 37 72 23, +38 0482 35 81 02 

+38 048 777 89 63 
info@otk-service.com.ua 

www.otk-service.com.ua 



КРАЩИЙ ДРУГ ВАШОГО БРЕНДУ
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• ãóäçèêè ç ëîãîòèïîì
• êóëüêîâèé ëàíöþæîê
• óïàêîâêà äëÿ ñîðî÷îê

³ áàãàòî ³íøîãî ï³ä çàìîâëåííÿ

â³äïðàâèòè çàÿâêó 
íà ïðîðàõóíîê

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

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

Офіціальний представник в Україні:
ТОВ «ТД Оршанський льонокомбінат-Одеса»

Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 22
+38 067 7811893, +38 067 5567937, viber: +38 093 2160938

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
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Головний тренд сучасної моди – її 
різноманітність. Тому кожне швей-
не виробництво прагне бути макси-
мально індивідуальним. Можли-
вість поекспериментувати з прин-
тами і малюнками на тканині – один 
з прекрасних варіантів стати ціка-
вим для свого покупця. І цифровий 
прямий друк на текстилі – опти-
мальне рішення такого завдання. 
Це порівняно новий винахід, що 
став загальносвітовою тенденцією. 
Приклади успішного бізнесу із за-
стосуванням цифрового друку вже є 
і в Україні, але у більшості виробни-
ків ця тема викликає масу питань і 
побоювань. Розкрити її ширше для 
наших читачів ми попросили фахів-
ців компанії «Принт Мастер».
В Україні зараз розвинений єдиний 
варіант друку в промислових 
масштабах – сублімаційний. Але у 
всьому світі це вже пройдений 
етап, так як у методу багато обме-
жень. По-перше, можлива робота 
тільки з білими тканинами. По-
друге, може використовуватися 
тільки синтетичний матеріал, що 
сильно суперечить сучасним тен-
денціям і обмежує експорт продук-
ції. Адже на зовнішніх ринках, осо-
бливо на європейських, більш за-
требувані натуральні тканини. 
Крім того, сублімація цей ринок не 
покриває, багато завдань залиша-
ється за бортом.
Звичайно, в Україні присутній не-
великий обсяг прямого друку, який 

СТИЛЬНЕ І ПРИБУТКОВЕ РІШЕННЯ: 
ЦИФРОВИЙ ДРУК ПО ТЕКСТИЛЮ

може здійснюватися на готових 
виробах. Але це дуже вузький сег-
мент і, звичайно, не промисловий 
масштаб, тому що швидкість робо-
ти такого обладнання залишає ба-
жати кращого. При цьому його 
вартість досить висока, а продук-
тивність – не більше 200-300 виро-
бів в день. А якщо говорити про 
різні матеріали і сюжети малюнків, 
продуктивність падатиме ще більше.
І тут на передній план виходить 
цифрове обладнання, яке друкує 
безпосередньо по рулонному тек-
стилю. Це забезпечує високу 
швидкість – обробка понад 100 м2 
тканини в годину. Для цифрового 
друку немає проблеми швидко пе-
ремикатися між різними сюжетами 
принтів, напрямками стилю. З до-
даткових плюсів цього методу: ру-
лонний принтер різних модифіка-
цій може бути адаптованим під 
найрізноманітніші види матеріалів. 
В тому числі, можна друкувати і на 
кольорової тканини. Не потрібно 
ніяких післяпечатних обробок, 
тобто, ми відразу отримуємо гото-
вий матеріал, який можна віддава-
ти в швейний цех.
Для невеликих підприємств це уні-
версальне рішення, яке при одній 
одиниці обладнання буде перекри-
вати повний цикл – від чистого ру-
лону до готової продукції. Можемо 
навіть поділитися ідеєю для стар-
тапу: вони можуть використовува-
ти цей принтер не суто під свої по-
треби, а й здійснювати друк для 

інших компаній. Сукні, верхній одяг, 
килими, сумки, домашній текстиль 
та багато-багато іншого – в замов-
ників не бракуватиме! Навпаки, їм 
було б цікаво мати мобільного під-
рядника, який може швидко виро-
бляти продукцію по їхнім індивіду-
альним запитам. При цьому собівар-
тість друку на 200 м кв та 2000 м кв 
тканини не буде надто відрізнятися.
Цифрова прямий друк по тканині 
дозволяє тримати руку на пульсі 
тенденцій – швидко реагувати на 
потреби ринку. Зараз є маса ціка-
вого програмного забезпечення, 
яке може моделювати те, що ви-
йде в результаті. Це дозволяє від-
разу запускати і маркетинг, і моні-
торинг, збираючи фідбек від клієн-
тів. А відшукавши цікаву ідею, мо-
ментально запускати її у виробни-
цтво, випускаючи на ринок неве-
ликими пробними партіями. Ми 
бачимо великі перспективи розви-
тку цього напрямку в Україні.
Компанія «Принт Мастер» надає 
своїм клієнтам комплексні послуги 
з побудови бізнес-процесу із за-
стосуванням цифрового прямого 
друку на текстилі. Ми надаємо ви-
черпні консультації, допомагаємо 
визначити потреби компанії і поєд-
нати їх з уже існуючими реалізаці-
ями на ринку, підбираємо опти-
мальну збірку лінії виробництва, 
допомагаємо налагодити випуск. А 
найголовніше, ми даємо можли-
вість зайняти одну з перших пози-
цій у цій поки що вільній ніші. Хто 
володіє інформацією, володіє сві-
том, в тому числі, ринком цифро-
вого друку по текстилю.

«Принт Мастер» 
+38 096 786 23 84
+38 066 705 81 55
+38 044 274 22 99

www.e-machine.com.ua

сучасне рішення

КРАЩИЙ ДРУГ ВАШОГО БРЕНДУ

• æàêàðäîâ³ åòèêåòêè çà ³íäèâ³äóàëüíèì 
ìàêåòîì

• ñàòèíîâ³ åòèêåòêè (ñîñòàâíèêè ³ ðîçì³ðíèêè)
• áàâîâíÿí³ åòèêåòêè ³ ñòð³÷êè 

ç ïå÷àòêîþ ëîãîòèïó
• íàâ³ñí³ ÿðëèêè
• ãóìêà ç âèøèâêîþ àáî äðóêîì ëîãîòèïó
• á³ëèçíÿíà ãóìêà

(ïîïîëàìêà, ðþø³, áðåòåëüêè ³ ³í.)
• àòëàñí³ ñòð³÷êè ç ëîãîòèïîì
• øê³ðÿí³ åòèêåòêè
• ãóìîâ³ åòèêåòêè
• ãóäçèêè ç ëîãîòèïîì
• êóëüêîâèé ëàíöþæîê
• óïàêîâêà äëÿ ñîðî÷îê

³ áàãàòî ³íøîãî ï³ä çàìîâëåííÿ

â³äïðàâèòè çàÿâêó 
íà ïðîðàõóíîê

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

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

Офіціальний представник в Україні:
ТОВ «ТД Оршанський льонокомбінат-Одеса»

Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 22
+38 067 7811893, +38 067 5567937, viber: +38 093 2160938

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
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пропозиція

Фабричні тканини від виробників Туреччини, Китаю, Польщі, Італії, Австрії, 
які ми пропонуємо нашим покупцям – це ексклюзивний асортимент, найнижчі ціни 

і можливість індивідуального замовлення для кожного

тканина «Ворсовка»

«Норка» однотонні 
та «Норка» клітина

«Валенсія» пальтова тканина

каракуль  «Еко хутро»

«Альпака»

«Ялинка» велика

ТРЕНДИ ЦЬОГО СЕЗОНУ 
ЕКО-ХУТРА ВІД КОМПАНІІ ARTELTEX
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інтервью

Контактна інформація для зв’язку: 
099 050 03 04

etno.familiya

etno.familiya

Вишитий одяг дедалі більше наби-
рає оберти світового рівня. Це є 
проявом етнічності та самобутності 
у народній творчості, історичного 
знання минулого та сучасного. 
Яскраві елементи вишивки дода-
ють індивідуальності, перетворю-
ють звичай  ний виріб на предмет 
мистецтва, а також виявляють ак-
центи та пріоритети особи. Багато 
провідних брендів та дизайнерів, 
щоб вирізнятися та бути ексклюзив-
ними, віддають перевагу вишивці.
Розробляючи дизайн вишивки – ма-
люнка, який буде не схожий на жод-
ний інший, кожен керується тенден-
ціями сучасної моди та історичним 
сьогоденням. Це ми можемо спосте-
рігати повсюдно – від вишитого ло-
готипа компанії до створення колек-
цій одягу, взуття, сумок.
Вишивка кожного народу відтворює 
багатовікову історію – традиції ство-
рення, коріння, яке має великий до-
свід. Дуже символічним виявляється 
логотип української компанії Familiya.
Засновником компанії є Сасин Світ-
лана Олександрівна, яка з радістю 
відповіла на наші запитання.

Світлано Олександрівно, як давно 
працює Ваша компанія на ринку 
України?
Ми – молодий бренд на ринку Укра-
їни, який має динамічний розвиток. 
Ми вирімо в успіх нашого бренду. 
Дизайн, що розробляється, є екс-
клюзивним, заснованим на традиці-
ях багатьох поколінь нашого народу 
і поглядах сучасності. На розробку 
якісного дизайну деяких колекцій 
або речей може знадобитися близь-
ко двох місяців.

Як давно у Вас виникла думка за-
снувати бренд?
Рік тому в мене виникла думка роз-
робляти та втілювати в життя укра-
їнську вишиванку, а точніше, розро-
бляти та шити сорочки, сукні, руш-
ники, сумки тощо.
Дуже багато часу я вивчала ринок, 
який працює у цьому напрямку. Ба-
гато уваги приділялося вивченню 
символіки української вишивки, її іс-
торії та орнаменту.
Переглядаючи різні сайти, спілкую-
чись з людьми, які працюють нині в 
цій сфері, було прийняте рішення роз-

робляти тільки ексклюзивні речі, де 
якість – перший критерій та показник. 
Світлано Олександрівно, чи є у Вас 
власна формула успіху?
На мою думку, основним кредо в 
житті кожного підприємця має бути 
наступне: «Робити свою справу чес-
но та якісно». Якщо бути чесним з 
колективом та клієнтами, бути від-
вертим та доброзичливим, сумлінно 
виконувати свої зобов’язання, люди
обов’язково відповідатимуть тим са-
мим. І справа буде розвиватися.
Бренд Familiya – це бренд, який не 
тільки базується на історії україн-
ської вишивки, але й слідкує за інно-
ваціями та втілює їх у своїх виробах. 
Впроваджуючи на своєму сайті 
3D-примірочні кімнати, компанія 
дбає про зручність для своїх клієнтів.
Виробництво з задоволенням на-
дасть послуги з вишивки та дизайну.
Компанія Familiya запрошує до співп-
раці усіх бажаючих йти шляхом сучас-
ного підприємництва. Разом з нами 
вишивка набуде нового вигляду!
Ми, у свою чергу, бажаємо Світлані 
та її молодій компанії подальшого 
динамічного розвитку. З превели-
ким задоволенням будемо слідкува-
ти за успіхами на ниві підприєм-
ницької діяльності та новітніми діло-
вими пропозиціями. Але про це в 
наступних випусках журналу.

СТВОРЮЄМО ОДЯГ, 
ЗБЕРІГАЮЧИ ТРАДИЦІЇ 

НАШОЇ КУЛЬТУРИ
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АСГ Ністром Україна заснована відомою шведською 
компанією АСГ Группен АВ у 2005 році. В сім’ю АСГ 
Ністром входять компанії Швеції, Фінляндії, Латвії, 
Литви, Естонії. Компанії групи АСГ забезпечують 
комплексні рентабельні рішення для своїх клієнтів.  
Наші постачальники – Таджима, Пульс, Мадейра, Ма-
ратон, Орґан, Сайт – гарантія найвищої якості, надій-
ної роботи та еволюційних технологій.  

АСГ Ністром Україна
• продаж вишивального обладнання Таджима 

(Японія);
• гарантійне та післягарантійне обслуговування. 

Виїзд у всі регіони України;
• оригінальні запчастини Таджи ма (Японія);
• програмне забезпечення Пульс (Канада);
• навчання персоналу;
• розробка дизайну вишивки;
• продаж високоякісних ниток Мадейра (Німеччи-

на) та Маратон (Корея);
• лазерне обладнання Сайт (Італія);
• голки Орґан (Японія).

АСГ Ністром Україна – обладнання та по-
слуги найвищої якості
За 15 успішних років на ринку України ми встановили 
понад 1500 вишивальних голів. Кожна третя виши-
вальна машина в Україні – Таджима – лідер ринку 
промислового вишивального обладнання.  

Чому Таджима?  
• високотехнологічна та проста в експлуатації 

одночасно;
• продуктивна – до 1200 стібків/хв;  
• японське виробництво (підтверджується Серти-

фікатом Торгово-промислової палати Японії). 
Таджима (Японія) – гарантія найвищої якості та 
довговічності;  

• працює цілодобово багато ро ків поспіль;
• швидка окупність та висока залишкова вартість;
• додаткові опції   розширяють Ваш асортимент та 

сприяють ефективності виробництва.

Вишивальне обладнання Таджима задо-
вольнить усі Ваші потреби:  

• 1-голові вишивальні машини Таджима – стартап, 
мобільність, робота з індивідуальними замов-
леннями, виготовлення взірців та нових розро-
бок – Таджима має ідеальне рішення. Ці компак-
тні «працьовиті конячки» відповідають стандар-

15 РОКІВ НАДІЙНОГО ПАРТНЕРСТВА
там та технічним характеристикам багатоголо-
вих вишивальних машин Таджима, що відомі 
своєю бездоганною репутацією;  

• 2-8-голові вишивальні машини Таджима – біль-
ший об’єм виробництва задовольнить модель-
ний ряд вишивальних машин Таджима від 2 до 8 
голів, поля вишивки 450х360мм або 450х500 мм, 
з можливістю вишивати на головних уборах, на 
готових виробах чи на крої, а також – оздоблю-
вати свої вироби блискітками та шнурами;  

• 12-голові та більше вишивальні машини Таджи-
ма – нова серія багатоголових вишивальних ма-
шин TMCP/TMCR – новий світовий стандарт, ви-
сока продуктивність, стабільність стібків, найви-
ща зносостійкість, ексклюзивна вражаюча ви-
шивка. Надійна та швидка!  

До 15-річчя компанії презентуємо інноваційну техно-
логію від Таджима – автоматичний натяг верхньої 
нитки та автоматичне визначення товщини тканини 
(i-TM)!  

НІСТРОМ УКРАЇНА

сучасне рішення
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Знайомтесь – TMEZ   
Стати вишивальним фахівцем – легко!  
Принцип роботи забезпечення оптимального регу-
лювання натягу нитки (i-TM).  
i-TM:  

• бездоганна якість вишивки завдяки стабільності 
подачі нитки;

• ви стаєте незалежними від досвіду та навиків 
оператора;  

• впевненість у кінцевому результаті вишивки;  
• тканина залишиться недеформованою;  
• заміна нитки не потребує перелаштування.  

Вишивальні машини, програми вишивки, розхідні ма-
теріали – наша компетентна команда відповість на 
всі запитання новачків та професіоналів!  
АСГ Ністром – ексклюзивний представник 
Таджима в Україні
Таджима – вишивальне обладнання нового поколін-
ня, що втілює Ваші найсміливіші творчі задуми.
Наша компетентність та технічна підтримка – запорука 
Вашого успіху!
Ми високо цінуємо партнерство і тому забезпечуємо 
найкращі рішення для успішного старту та розвитку 
бізнесу наших клієнтів.  

відбудеться нова зустріч клієнтів і друзів АСГ Ністром Україна. Окрім теплого спілкування та чарки 
львівської кави пропонуємо презентацію нової серії вишивального обладнання Таджима TMEZ 
(інновації та переваги i-TM), нову версію програми створення дизайнів Таджима DG Пульс, а також 
поговоримо про вишивальні нитки (Мадейра, Маратон) та лазерне обладнання Сайт.  
Для Вашої зручності – повідомте, будь ласка, дату Вашої участі завчасно електронною поштою

 office@acg.net.ua або вайбером 050 359 33 99. 
Чекаємо Вас!

АСГ Ністром Україна – надійний партнер, що надихає та розвиває!

Давно хотіли до Львова, та чекали слушної нагоди?
1, 2 квітня 2020 року

сучасне рішення
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info@sewline.com.ua
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Ультразвукова пайка
Наше підприємство пропонує вам найсучасніший ме-
тод стежки підкладки з синтепоном, ватином за ко-
рейською технологією. Також може здійснюватися 
пайка з іншими видами тканини: плащовою ткани-
ною, штучною замшею, штучною шкірою, хутром, 
флисом, х / б тканинами і т.д.
Перевага методу:
1. низька вартість.
2. відсутність отворів від голок, що покращує захист 
від виходу синтепону через підкладкову тканину.
3. відсутність браку (з-за обриву нитки і т.д.)
Ми працюємо як зі своєю сировиною, так і з даваль-
ницькою.

Плісіровка

Також ми здійснюємо плісировку тканин: плащівка, ка-
шемір, твід, органза, замш, штучна шкіра, будь-які тка-
нини з вмістом синтетичних волокон не менше 60%
Складка може бути: пряма, коса,бантова, комбінова-
на, а також гофре.

Набивка пуховиків
Набивка екопухом від 50 г/м2 до 500 г/м2.

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

Промислова вишивка на тканині

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

Ми гарантуємо точне та якісне виконання будь-якого 
замовлення.

Готові розглянути всі ваші пропозиції 
щодо співпраці.

Діє гнучка система знижок.

пропозиція

працюємо з 2000 року

 line
Швейная линия
SEW

044 4676437, 096 0443266
063 5989780, 050 6691324

info@sewline.com.ua
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сучасне рішення

Driving a New Era of Sewing Technology

BROTHER – незмінний рушій нової ери досконалості продукції та змін в галузі.

Представництво компанії Brother в Україні:
13312, Житомирська облю, м. Бердичів, вул. Короленка, 39-О, тел.: +38 04143 4 2595, 
моб.: +38 067 412 08 81, e-mail: office@texco.com.ua, www.texco.com.ua, www.texco.ro

Програмований автомат портального типу.
Програмовані автомати шаблонного шиття 

з електронним управлянням

Програмовані автомати шаблонного шиття 
з прямим приводом та пневматичною 

робочою рамкою.

BAS -360H / 365H 
500mm x 400mm 700mm x 400mm

S-7300A KE 430HS/HX

BAS H-Series 

Одноголкова швейна машина 
човникового стібка  з прямим приводом 

та електронною системою подачі 
DigiFlex Electronic 

та автоматичним пристроєм обрізки нитки
Закріплювальна машина стібка 

(оснащена технологією короткого 
обрізання кінчиків нитки) 
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сучасне рішення

Програмована швейна машина з двома/трьома голками ланцюгового стібка 
з П-подібною платформою. Машина із спеціальним пристосуванням SIP Italy – 
для прошивання різних типів швів внахлест як відрізні шви, середній шов, 
кроковий та боковий шви. Машина ідеально  підходить для виготовлення 
джинсів, casual штанів, робочого одягу, denim жакетів і т.д.  

9280SPV 

PS342-FG1SIP.V2 / PS342-RFG1SIP.V2

LS915H-SIP

відрізний шов задньої половинки штанів

середній шов

пошиття крокового шва

пошиття бокового шва

Машина для шльовок поясу укомплектована автоматичними дівайсами Sip Italy. Машина призначена
для обрізки, складання та пришивання шльовок поясу в одну операцію. Унікальний у своєму роді блок 
для кріплення шльовок двома голками, оснащений подвійним голководієм, що забезпечує надійний 
результат шиття на ряду з широким вибором типів шльовки виконуючи повний цикл – 5 шт –  лише 
за 11 секунд.  Найменший існуючий рукав, який підходить для пришивання шльовок на пояс штанів 
в об’ємі лише 12 см. 

Повністю автоматизована програмована робоча станція для складання та пришивання кишені 
в одну операцію. Станція яка може бути модернізована додатковою другою швейною головою, 
оснащена патентованою функцією “Smart Loader” для збереження часу на подачу матеріалу 
та збільшення продуктивності на 10%. Пристрій холодного складання кишені є унікальним 
рішенням для стрейчових denim матеріалів, цифровий натяг нитки та запатентована технологія 
швидкої заміни шаблонів кишені зменшить витрати та збільшить вашу продуктивність. 

8752SPV-FLEX
Програмована швейна машина човникового стібка з окремими голководіями і можливістю відключення 
однієї голки  Поєднання багатьох операцій на одному робочому місці та розумна інженерія дозволяє 
досягти найкращих результатів в найкоротший період часу. Багатомовний, різнокольоровий сенсорний 
екран 3.5” дозволяє запрограмувати до 10 кроків для операцій лівої і правої голок окремо. 
Патентована технологія незалежної обрізки нитки лівої або правої голок дозволить вам зберегти час, 
заощадити робочий ресурс та скоротити витрати.

Різні типи форм карману

Приклади використання та поєднання операцій
Підготовка клапана кишені 

Операція кріплення 
кишені

Операція по передній 
половинці

Операція кріплення клапана кишені Операції по передній половинці штанів

Автоматизуйся разом з 

Представництво компанії Brother в Україні:
13312, Житомирська облю, м. Бердичів, вул. Короленка, 39-О, тел.: +38 04143 4 2595, 
моб.: +38 067 412 08 81, e-mail: office@texco.com.ua, www.texco.com.ua, www.texco.ro
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Основна мета Укрлегпрому:  
захист та лобіювання інтересів вітчизняних виробни-
ків на всіх рівнях

Цілі: 
• результативний діалог В&G та сприяння взаємодії 

В&В, В&І, В&S, В&С1;
• рівні умови конкуренції для українських та імпорт-

них товарів;
• популяризація вітчизняної продукції на внутріш-

ньому й зовнішньому  ринках.
Вся діяльність Укрлегпрому спрямована на покращен-
ня умов праці підприємств-членів Асоціації та відкрита 
для вступу всіх бажаючих підприємств і підприємців, 
які підтримують мету її існування. 

Нові члени Асоціації «Укрлегпром» 
у 2019:
24 підприємства, на яких зайнято 1,5 тис. працівників 
у 11 регіонах: Київ – 8, Київська – 3, Луганська – 3, 
Одеська - 2, Львівська – 2, Сумська – 1, Хмельницька – 1, 
Житомирська – 1, Херсонська – 1, Кіровоградська – 1, 
Чернігівська – 1.
У т.ч. за розмірами: великі – 1 (528 осіб), середні – 4 
(605 осіб), малі – 15 (292 особи) підприємств, ФОП – 4 
(75 осіб).

Ключові напрямки діяльності 
укрлегпрому у 2019:
1. Галузеві ініціативи Асоціації до виконавчої 
влади щодо податкової, митної, зовнішньоеко-
номічної, інвестиційної, соціальної, кадрової 
політики, технічного регулювання тощо:

проєкти законів  розроблено та подано народ-
ним депутатам:
• №2508 від 28.11.2019 «Про внесення змін до роз-

ділу ХХ «Перехідні положення» Податкового ко-
дексу України щодо стимулювання цифровізації 
та інвестиційної привабливості підприємств лег-
кої промисловості»;

• №2509 від 28.11.2019 «Про внесення змін до 
Митного тарифу України, затвердженого Законом 
України «Про Митний тариф України» щодо опти-
мізації ставок ввізного мита на текстильні матері-
али» 50-59 гр. УКТ ЗЕД;

Про діяльність Асоціації «Укрлегпром» 

ПІДСУМКИ’2019: ЦІЛІ, ПОДІЇ, ЦИФРИ, КРОКИ, 
ЗАХОДИ, РІШЕННЯ

1В – бізнес, G – влада, І - інвестори, S -  студенти, С – споживачі.

• №10192 від 27.03.2019 про внесення змін до роз-
ділу ХХ «Перехідні положення» Податкового ко-
дексу України щодо стимулювання інвестиційної 
привабливості підприємств легкої промисловос-
ті» – знято з розгляду новою владою;

• №9458 від 28.12.2018 р. «Про внесення змін до 
Митного тарифу України, встановленого Законом 
України «Про Митний тариф» щодо ставок мита 
на пряжу», яким передбачено встановлення ну-
льових пільгових ставок ввізного мита на відсут-
ню в Україні сировину – синтетичну пряжу 
(5509220000 і 5509530000 УКТ ЗЕД) – знято з 
розгляду новою владою.

пропозиції міністерствам і відомствам
• до Держбюджету-2020 щодо підтримки розвитку 

сільгоспвиробників вовни у рамках Державної 
програми «Фінансова підтримка фермерських 
господарств» шляхом надання часткових фінан-
сових дотацій за вовну реалізовану вітчизняним 
текстильним підприємствам; 

• щодо співфінасування участі у міжнародних ви-
ставкових заходах національних виробників з 
Держбюджету-2020;

• позиція виробників щодо ЗВТ з Туреччиною та ін-
шими країнами щодо збереження ввізних мит на 
готову галузеву продукцію - Президенту, ВРУ, КМУ; 

• позиція виробників щодо курсу національної ва-
люти - НБУ та Мінфіну; 

• щодо публічних/державних закупівель  - Мінеко-
номіки, Міноборони;

• щодо митного блокування підприємств, ускладнення 
імпорту сировини, системного завищенням її митної 
вартості - Президенту, ДФС України, Мінфіну;

• узгоджена позиція галузі по уніфікації мит на пря-
жу та тканини 50-59 гр. УКТ ЗЕД – Мінфін, ДФС 
України, Мінекономіки;

• позиція щодо санкцій РФ на галузеву продукцію – 
КМУ, Мінекономіки;

• щодо розблокування та дозвільних документів на 
ввезення вовни – КМУ, народним депутатам, Мінеко-
номіки, Мінагрополітики, Держпродспоживслужба;

• щодо удосконалення обліку Інтернет-торгівлі – 
Мінфіну;

• щодо технічного регулювання (розробка галузевих 
ДСТУ, ЕN), техрегламент на текстильні матеріали, 
СанПіН на дитячий одяг тощо  – Мінекономіки;

Укрлегпром
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• про цифровізацію галузі та створення інтелекту-
альних робочих місць для кадрового забезпечен-
ня – Міносвіти та інші.

2. Лобіювання інтересів конкретних підпри-
ємств Укр легпрому у владних органах з питань 
господарської діяльності, у т.ч з питань:

•  митних – 72;
• просування експорту – 20;
• інформаційних –18;
• публічних/державних закупівель – 15;
• кадрових, соціальних, охорони праці – 13;
• освітніх/наукових – 11;
• податкових – 8;
• екологічних – 7;
• логістичних – 6;
• технічного регулювання - 5;
• інших – 19;
Всього – 176 звернень.

3. Дослідження, рекомендації, підготовка ін-
формаційно-аналітичних матеріалів, презента-
цій щодо обсягів виробництва, імпорту/експор-
ту товарів, цінової кон’юнктури сировинних і 
товарних галузевих ринків, проблемних питань 
розвитку галузі для Влади, Підприємств, ЗМІ:

• «Реалії розвитку легкої промисловості України» – 
Президенту, ВРУ, Прем’єр-міністру, КМУ, МЗС, Мі-
некономіки, ЗМІ;

• «Аспекти явища «секонд-хенд» в Україні» - СБУ, 
Мінеконоімки, Мінсоцполітики, ЗМІ;

• «Чи потрібен Україні шкільний DressCode?» – Мінос-
віти, ЗМІ – застереження Укрлегпрому щодо шкіль-
ного одягу у зв’язку з відміною Указом Президента;

• «Втрати внутрішнього ринку від ТОП-5 країн-екс-
портерів галузі» - Президенту, КМУ, ВРУ, Мінеко-
номіки та ін.;

• «Домашній текстиль. Огляд ринку» – журнал 
«ProMaison», №2/2019;

• «Виробництво форменого, спеціального одягу, 
взуття, постільної білизни, засобів захисту, тек-
стилю технічного призначення» – КМУ;

• «Зайнятість у легкій промисловості у галузевому 
та регіональному розрізі»;

• «Рекомендації для підприємств легкої промисло-
вості щодо застосування стандартів, оцінки якос-
ті та відповідності продукції»;

• «Методичні рекомендації для ідентифікації тек-
стильних волокон, тканин, трикотажних полотен» 
(Укрлегпром спільно з КНУТД) – ДФС для поши-
рення і використання на митних постах та інші.

4. Представництво Асоціації в консультативно-
дорадчих органах,  партнерство і співробітни-
цтво з органами влади й іншими організаціями

• Представники Укрлегпрому – активні учасниками 
Громадських Рад при ДФС України та в її регіо-
нальних представництвах, Ради експортерів при 
МЗС України, Ради респондентів при Державній 

службі статистики України, Галузевої Ради легкої 
промисловості тощо;

• Державні інституції, з якими співпрацювала Асо-
ціація у 2019 році: Президент України, КМУ, ВРУ, 
народні депутати, Мінекономрозвитку, МЗС та 
Посольства, Мінфін ДФСУ, ДПС, ДМС, Міноборо-
ни, МВС, СБУ, інші силові відомства, Генпрокура-
тура, Держстат, Держгеонадра, Укрзалізниця, 
ОДА та ін. Формат взаємодії: інформаційно-аналі-
тичні матеріали, законопроекти та пропозиції 
щодо розвитку легкої промисловості для про-
грамних документів, звернення, заяви, листи 
щодо вирішення проблем господарської діяль-
ності підприємств, участь у нарадах, робочих за-
сіданнях, зустрічах та ін.

• Мемоморандуми про співробітництво укладені 
Асоціацією у 2019: 

– з Міжнародним Торговельним Центром (ІТС, 
Швейцарія) – 01.04.2019;

– з Державним концерном з виробництва і ре-
алізації товарів легкої  промисловості «Бел-
легпром», Білорусь – 3.10.2019;

– з European Safety Federation (ESF) (Європей-
ська Федерація Безпеки) – 28.10.2019;

– з ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» – 
5.12.2019.

• Асоціація продовжувала діяльність також згідно з 
укладеними раніше Угодами про співпрацю і 
партнерство, а саме:

– з державними органами/установами – Держав-
ною фіскальною службою України, Міноборо-
ни, Мінекономрозвитку, ДУ «Офіс з просуван-
ня експорту», ДСЗ, ДП «Держзовнішінформ»;

– з освітніми закладами та науковими устано-
вами/організаціями: КНУТД, ДП «ККЛП», 
КНТЕУ, ЛНТУ, ХНУ, ДУ «ІЕП НАНУ», ДУ «Ін-
ститут гігієни та медицини екології ім. 
О.М.Марзєєва НАМН України»;

– з громадськими і бізнес-об’єднаннями: ГС 
«Харківський кластер легкої промисловості», 
ГО «Нью Фешн Зон», Західноукраїнський 
кластер індустрії моди (Львів), ГС «Астар» 
(Хмельницький), Асоціація хутровиків, Асоці-
ація ТН «ДжіЕс1», УСПП, ФРУ, регіональними 
та ТПП України; 

– з посольствами: Данії, Нідерландів, Норвегії, 
Німеччини, Узбекистану, Пакистану, Туреч-
чини, Киргизстану, Казахстану, Білорусі, Із-
раїлю та ін.;

– з міжнародними організаціями: Інститут ОТІ 
(Австрія), ITC (Швейцарія), ЄБРР, CUTIS (Ка-
нада), USAID, СBI (Нідерданди), ERASMUS, 
PwcGroup (Німеччина) та ін.

5. Суспільна та інформаційна популяризація 
галузі – у ЗМІ, ТБ, сайт Укрлегпрому, офіційні 
Інтернет-сторінки у соцмережах тощо

• Друк інформаційних матеріалів, інтерв’ю, фото-
звітів;
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• Щомісяця статті про галузь у журналі «Швацька 
справа і мода» (SBF);

• «Легкая промышленность». Інтерв’ю з керівни-
ком Укрлегпрому Т.Ізовіт про захист і лобіювання  
інтересів вітчизняних виробників на державному 
рівні журнал «ProMaison», №1/2019;

• Розробка власних презентаційних каталогів під-
приємств, буклетів для вітчизняних виставкових і 
бізнес-заходів: Kyiv Fashion (січень), Бізнес-фо-
рум «Fashion&Production» (вересень), Бізнес-фо-
рум «Uniform&Іnnovative’ 2020» (грудень);

• Участь у розробці спільно з SBF каталогів (тема-
тичних англ.спецвипупусків) для міжнародних 
виставок (Німеччина, Іспанія, Польща, Китай, ін.)

6. Галузеві рішення, що працювали у 2019
• Прийнято ЗУ від 7.12.2017 №2245 з підтримкою 

КМУ (п.65) запропонованого Асоціацією законо-
проєкту щодо розстрочення сплати ПДВ на ім-
порт обладнання для  власних виробничих по-
треб підприємств; 

• Постановою КМУ № 85 від 07.02.2018 прийнято 
Порядок розстрочення сплати ПДВ на імпорт об-
ладнання. Запроваджена на 2 роки з 2018 р. 
24-місячна розстрочка зі сплати ПДВ на імпорт 
обладнання дала позитивний поштовх для онов-
лення виробничої матеріально-технічної бази. 
Загалом за час дії даної норми Податкового ко-
дексу до митниць ДФС було подано 404 заяви, 
прийнято 262 рішення, з них 23 – по легкій про-
мисловості (9% від усіх рішень). Рішення про роз-
строчення ПДВ для легкої промисловості прийня-
ті на загальну суму 2094 тис.Євро та 301 тис.дол.
США. Текстильні підприємства першими випро-
бували механізм даної норми, створено понад 
300 додаткових робочих місць у виробництві ки-
лимів,  трикотажних полотен і тканин;

• Здійснено дерегуляцію по Постанові КМУ №1107, 
зокрема, виключено з переліку машин, механіз-
мів, устаткування підвищеної небезпеки, експлу-
атація (застосування) яких вимагає наявності до-
зволів, технологічного устатковання легкої та 
текстильної галузей промисловості, це дозволило 
спростити умови започаткування та ведення біз-
несу в Україні, заощадити обігові кошти підпри-
ємств на отримання дозволів, уникнути штраф-
них санкцій.

Знакові події, заходи, проекти, 
тренінги 2019
1. «Укрлегпром: Промисловий діалог з Урядом» 
У 2019 рр. продовжено постійну співпрацю з КМУ – 
проведено 7 різнопланових заходів за 2 роки (форуми, 
наради, З’їзди, зустрічі з трудовими колективами під-
приємств), а саме: Вінниця - ПрАТ «Володарка», Чер-
нігів – ПрАТ КСК «Чексіл» та Чернігівська ОДА, Богус-
лав – «Богуславська суконна фабрика» Концерну «Ярос-

лав» та Богуславське ДВПТУ, Львівська ОДА, Сквир-
ська швейна фабрика, Київ – З’їзд у КМДА, візит Прем’єр-
міністра на ТОВ «Рівненський льонокомбінат» – 
13.06.2019). За результатами Діалогу – є 4 доручення 
Уряду міністерствам і відомствам з вирішення ключових 
галузевих питань на основі пропозицій Укрлегпрому.

2. Бізнес-форуми 
•  10.09.2019 – UKRLEGPROM BUSINESS FORUM’2019 

«Fashion&Production: Україна у світовому вимі-
рі» на Кyiv Fashion’2019. #ТheФокус галузевої 
взаємодії з новою владою для розвитку модної 
індустрії. За результатами Форуму Асоціацією по-
дано КМУ, ВРУ, народним депутатам консолідо-
вану позицію бізнесу – #В2G Завдання для Уря-
ду – кроки до зростання індустрії.

• 05.12.2019 – UKRLEGPROM ІNVESTMENTS 
BUSINESS FORUM’2020 «Uniform&Innovative’2020: 
Новації та публічні закупівлі» у ККЛП. Презентації 
виробників, інформаційні матеріали розіслано по-
тенційним Замовникам.

3. Міжнародні заходи 
• 21 травня, Мінекономіки – Міністерська зустріч 

Східне Партнерство – Європейська комісія за 
участю віце-президента Укрлегпрому – директо-
ра ТОВ «Олтекс» Г. Огаренко. Підписано Прото-
кол між Урядами України та Грузії про зміни в 
Угоді про ЗВТ від 09.01.1995 (щодо правил Кон-
венції пан-Євро-Мед);

• 11 червня, ТПП України – Круглий стіл та відео-
конференція з представниками галузі Республіки 
Киргизстан для налагодження співпраці в сфері 
легкої промисловості за ініціативою Посольства 
Киргизької Республіки;

• 3-4 жовтня, Житомир – Участь у заходах в рамках 
Другого Форуму регіонів України та Білорусі у 
м. Житомир за участю Президентів В. Зеленсько-
го та О. Лукашенка. Круглий стіл «Укрлегпром» – 
«Беллегпром» та двостороння зустріч представ-
ників галузевих асоціацій та підприємств легкої 
промисловості у Житомирській міськраді. Підпи-
сано Меморандум про співробітництво;

• 27 жовтня, Chengze, Китай – Belt and Road Textile 
Conference’2019 (Текстильна Конференція Шов-
кового шляху-2019) «Текстиль – визначає май-
бутнє» У складі делегацій з 25 країн – Т. Ізовіт 
учасник від України – на запрошення Китай-
ської  Національної Ради Текстилю та одягу 
(CNTAC) та Ради Текстильної промисловості 
(CCPIT). Глобальні текстильні, модні та виробничі 
тренди, світове галузеве лідерство. 

4. Міжнародні виставкові заходи 
• 8-10 cічня – HeimTextil’2019, Франкфурт. Домаш-

ній текстиль. Спецвипуск SBF;
• 14-17 травня – TechTextil&TexProcess’2019, Франк-

фурт – текстильні технології та обладнання для 



27 

Укрлегпром

обробки текстилю і гнучких матеріалів. Спецви-
пуск SBF;

• 20-26 травня – ITMA’2019, Барселона. Інноваційне 
текстильне обладнання. Стенд та Спецвипуск SBF. 
Знайомство з Асоціаціями виробників обладнання;

• 24-30 листопада – Бізнес-місія в Китай на 
ShanghaiTex2019, налагодження ділових зв’язків 
з китайськими постачальниками текстилю, озна-
йомлення з новітніми технологіями виробництва, 
підприємствами. Організатори: медіа-ресурс SBF 
(Швацька Справа і Мода) та Укрлегпром, за під-
тримки Softorg.

5. Наради, робочі зустрічі, круглі столи
• 28.01.19 – Нарада з ДФСУ з проблемних питань 

митного оформлення та імпорту сировини  – у ДП 
«Держзовнішінформ»;

• 30.01.19 – Засідання експертів з обговорення не-
обхідності змін до ДержСанПіН «Матеріали та ви-
роби текстильні, шкіряні і хутрові»,  сучасних тех-
нічних стандартів, систем тестування та сертифі-
кації дитячого одягу – в офісі Укрлегпром;

• 19.02.19 – Круглий стіл «Стан та пріоритети з роз-
робки стандартів  у легкій промисловості в рам-
ках Угоди про Асоціацію з ЄС» – у Київській ТПП;

• 20.03.19 – Робоча нарада з ДФС щодо уніфікації • 
ставок ввізного мита на текстильну продукцію 
50-59 гр. УКТ ЗЕД - на ПП «Ярослав», м. Київ;

• 22.03.19 –  Круглий стіл «Кадрове забезпечення 
легкої промисловості» на базі Karazin Business 
School, за оргпідтримки ХарківФешнКластер – у 
Харкові;

• 16.04.19 – Ярмарок вакансій для студентів та ви-
пускників ВНЗ та Коледжів легкої промисловості, 
мультидисциплінарний лекторій від виробників – 
у КНУТД;

• 10.06.19 – Засідання правління Укрлегпрому з об-
говорення кроків для подолання поточного спад-
ного тренду у галузі – на ТОВ «Текстиль-Кон-
такт», Київ;

• 10.07.19 – Робоча зустріч керівництва ДФСУ, про-
фільних департаментів митного та податкового 
напрямків та Асоціації «Укрлегпром» з галузевих 
та проблемних питань конкретних підприємств – 
у ДФС України;

• 21.11.19 – Міжвідомча нарада в Міносвіти щодо 
цифровізації освіти. Асоціацією «Укрлегпром» 
презентовано Концепцію «Кадри для легкої про-
мисловості України:  збереження і розвиток»;

• 27.11.19 – Робоча нарада з підготовки ґрунтовних 
пропозицій до бюджетної програми «Фінансова 
підтримка розвитку фермерських господарств» з 
видатками з загального фонду для розвитку ві-
вчарства.

6. Регіональні заходи з Укрлегпром у 2019: 
Харків, Новоград-Волинський, Чернігів, Хмель-
ницький, Рівне, Житомир, Львів, Луцьк.

7. Тренінги, семінари – 2019

• 26 березня, Новоград-Волинський, ТОВ «РГТ 
Україна» – Семінар-форум для розробників та ди-
зайнерів джинсового і спортивного одягу від ТОВ 
«Реді Гармент Технолоджі Україна» та «DR. BOCK 
INDUSTRIES» (DBI). Компанія поділилась ціннос-
тями DBI у реалізації стратегій сталого розвитку, 
досвідом, передовими практиками та ідеями роз-
робки продуктів від планування до збільшення 
продажів. Презентовано підприємствам іннова-
ційні та традиційні технології обробки тканини 
«денім», інновації у фарбуванні і фінішній оброб-
ці одягу. Оргпідтримка  Укрлегпрому;

• 16-19 травня, Луцьк, ПрАТ «Едельвіка» – Тренінг 
зі стратегічного мерчандайзингу для 30 швейних 
і текстильних підприємств, за підтримки ІТС;

• 12 червня, Київ та 13 червня, Харків – Зустріч-
презентація з лондонським експертом «Фешн-
ринок Великобританії: розуміння сучасних трен-
дів і бачення споживачів для успішного виходу на 
ринок». Організатори заходів: Асоціація «Укрлег-
пром», ХарківФешнКластер та ЄБРР, в рамках іні-
ціативи ЄС EU4Business;

• 17 вересня та 28 жовтня, м.Київ – Семінари з на-
дання сприяння компаніям сектору «спецодяг/
захисний одяг» для досягнення відповідності тех-
регламентам, нормам і вимогам ЄС. Проект «SME 
export compliance under DCFTA», за підтримки 
Good Governance Fund Уряду Великої Британії та 
компанії PricewaterhouseCoopers;

• 20-25 жовтня 2019, м.Гаага, Королівство Нідер-
ланди – Export Orientation Mission для 5-ти україн-
ських підприємств, за підтримки CBI, Ministry of 
Foreign Affairs of Netherlands та International Trade 
Centre;

• 11 грудня, Львів та 18 грудня, Київ – Практичні 
семінари для виробників з експорту одягу/взуття 
та особливостей торгівлі з Канадою, за підтримки 
СUTIS.

8. Проєкти 
• 26.12.2019 – запуск Utex (https://utex.com.ua) – 

український Інтернет-маркетплейс, створений 
для об’єднання у цифровому просторі всіх вироб-
ників одягу, взуття, текстилю України. Розробле-
ний за ініціативою та для Укрлегпром за підтрим-
ки ЄБРР, у рамках ініціативи ЄС #EU4Business.

Матеріали надано асоціацією «Укрлегпром»
www.ukrlegprom.org
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Орієнтири Асоціації «Укрлегпром»’2020 

ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 
НА 2020 РІК

№ Назва Дата, місце Цільова аудиторія

1. Участь 50-тій Міжнародній виставці текстилю 
«Hеіmetextile» у Франкфурті

7-10 січня,
Німеччина

Підприємства сектору 
текстиль та рітейл

2.
Міжнародна спеціалізована виставка  
«Leather and Shoes 2020/1: виставка взуття, 
шкіри та хутра»

21-24 січня,
МВЦ, Київ

Взуттєві, шкіряні, 
шкіргалантерейні, хутрові та 
інші підприємства

3. Засідання Правління Асоціації «Підсумки’2019 
та перспективи’2020»

23 січня,
Київ Члени правління Асоціації 

4.
Круглий стіл з народними депутатами у 
Комітеті ВРУ щодо обговорення проектів ЗУ 
№2508 та № 2509 від 28.11.2019 р.

Лютий
ВРУ, Київ

(уточнюється)
Члени Асоціації, народні 
депутати

5. Міжнародний Українсько-Киргизький бізнес-
форум щодо співпраці у легкій промисловості

4 лютого, 
Вінниця

Члени Асоціації, під-ва 
регіону, ТПП, Посольство 
Киргизстану в Україні, 
киргизькі під-ва

6. Участь Асоціації «Укрлегпром» у Міжнародній 
спеціалізованій виставці «Kyiv Fashion’2020»

05-07 лютого,
вересень,
МВЦ, Київ

Підприємства з виробництва 
одягу, рітейл, обладнання та 
фурнітура

7. Участь у 17 Національному конкурсі «Краща 
іграшка’2020»  від «АККО Інтернешнл»

25 лютого,
Київ, 

пр. Перемоги, 40-Б
Виробники іграшок

8. Галузева Торгова місія до Королівства Данії 
(м. Горсенс та Копенгаген)

2-5 березня,
Данія

Підприємства, що працюють 
за толінговою схемою

9.
І етап Тренінгу з маркетингу та технології 
продаж від ІТС 
(на  ТОВ «Т-Стиль», ТМ GOLDI)

9-13 березня, 
м. Рівне

Менеджери з продажів / 
власники МСБ швейних /
текстильних підприємств

10. Участь у Міжнародному Форумі товарів для 
дітей та BABY EXPO’2020

10-13 березня, 
Київ, МВЦ Виробники дитячих товарів

11. Галузева Торгова місія до Ізраїлю 
(м. Тель-Авів)

15-17 березня,
Ізраїль

Виробники білизни, панчішно-
шкарпеткових виробів, швейні 
підприємства

12.
Sales&Marketing Тренінг «Аll about EU 
market» by Giovanni Beatrice для експортерів              
та виробників одягу

24-25 березня,
Україна, Київ

Підприємства швейного, 
взуттєвого, текстильного, 
білизняного та панчішно-
шкарпеткового сектору

13. ІІ етап тренінгу з маркетингу та технології 
продаж від ІТС

Квітень, 
(уточнюється) Швейні підприємства
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№ Назва Дата, місце Цільова аудиторія

14.
Заходи у рамках «Кар’єрне зростання 
молоді» на базі КНУТД, ККЛП,  інших ВНЗ та 
Дискусійна платформа з питань кадрового 
забезпечення 

Квітень, 
Київ, Харків, 
Львів, Луцьк, 

Хмельницький, 
Чернігів 

Галузеві підприємства          
та навчальні заклади

15.
В4S та В4P: заходи у форматі «Бізнес для студентів 
та учнів» – екскурсії, лекції, інтерв’ю «квести на 
виробництві», майстер-класи, благодійні акції, ін.

Постійно
2020

Галузеві підприємства           
та навчальні заклади

16. Участь у #Chernihiv Textile Fest
Чернігів

(уточнюється 
травень)

Галузеві підприємства, 
навчальні заклади, ТПП, 
представники влади

17.
Бізнес-форум до Дня легкої промисловості  
або День легкої промисловості у Верховній 
Раді України з Експозицією текстилю, одягу, 
взуття, модними показами від виробників

4 (5) червня, 
м.Черкаси
Київ, ВРУ

(формат заходу 
уточнюється)

Члени Асоціації, регіональні 
підприємства, галузеві 
навчальні заклади, 
партнерські організації, 
представники влади

18.
Всеукраїнський акційний тиждень розпродажів 
від національних виробників легкої 
промисловості для українців «Свято й затишок 
у кожен дім»/«Battle for the Сonsumers»

8-12 червня,
Україна

(за бажанням 
виробників)

Галузеві підприємства, 
Інтернет-магазини

19.
Навчальний тренінг «Тailors School» 
з підготовки швачок-операторів на 
підприємстві ТОВ «Тусмо» 

Житомир,
(з 15 червня, 
уточнюється)

Швейні підприємства 

20.
Міжнародна спеціалізована виставка  
«Leather and Shoes 2020/2: виставка взуття, 
шкіри та хутра»

Липень,
МВЦ, Київ

Взуттєві, шкіряні, 
шкіргалантерейні, хутрові     
та інші підприємства

21. 20-річчя Асоціації «Укрлегпром»
Формат заходу  уточнюється

І декада вересня,
Київ

Члени Асоціації, партнерські 
організації

22. Участь у Міжнародних виставках за пропозицією 
підприємств Галузеві підприємства

23. Регіональні бізнес-заходи, форуми за пропозицією 
підприємств Галузеві підприємства

24.
Ukrlegprom Business Forum’2020 
«Fashion&Production» в рамках «Kyiv 
Fashion’2020»

Вересень,
Київ, МВЦ

Галузеві підприємства, 
компанії обладнання            
та фурнітури 

25.
Презентаційні бізнес-заходи для Замовників 
у сфері «Професійний одяг, взуття, засоби 
захисту»

Листопад, 2020
Галузеві підприємства 
сектору, потенційні 
замовники

26. Участь у заходах партнерів постійно Члени Укрлегпрому

27.
Засідання Правління Укрлегпрому для 
консолідації галузевих позицій із ключових 
питань індустрії

щокварталу Члени Правління

28. Робочі наради, оперативна робота з ЦОВВ 
з актуальних питань галузевого розвитку постійно Галузеві підприємства, органи 

влади

29. Робота щодо просування експорту з 
іноземними Асоціаціями, партнерами постійно Галузеві підприємства

Приймаються пропозиції (зауваження): 044 528 14 24 або ukrlegprom@ukrlegprom.org.ua 
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Інформаційно-аналітичні матеріали 
Асоціації «Укрлегпром»

ІНДЕКСИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК

(відсотки)

Код за
КВЕД-
2010

Грудень 2019 до
2019 до 

2018
Довідково:

2018 до 
2017листопада

2019
грудня
2018

Промисловість B+C+D 98,3 92,3 98,2 101,6

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 100,8 91,5 100,0 102,4

Переробна промисловість С 95,3 94,6 98,0 101,1

       у тому числі
Виробництво харчових продуктів, напоїв    
і тютюнових виробів 10-12 85,6 97,6 100,2 98,5

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів

13-15 93,4 91,9 90,1 96,8

Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність  

16-18 100,4 95,5 94,2 102,5

Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 103,5 93,2 94,9 103,5

Виробництво хімічних речовин                   
та хімічної продукції 20 97,9 108,7 103,3 117,4

Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 87,9 93,3 105,1 101,1

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції

22, 23 90,6 100,6 99,3 99,5

Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин     
і устатковання 

24, 25 103,3 90,0 96,9 100,6

Машинобудування, крім ремонту               
та монтажу машин і устатковання 26-30 96,1 85,5 94,4 101,6

Виробництво комп’ютерів, електронної   
та оптичної продукції 26 101,6 98,5 104,3 99,7

Виробництво електричного устатковання 27 84,2 92,1 80,1 82,5
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Код за
КВЕД-
2010

Грудень 2019 до
2019 до 

2018
Довідково:

2018 до 
2017листопада

2019
грудня
2018

Виробництво машин і устатковання,        
не віднесених до інших угруповань 28 100,0 83,0 101,4 103,3

Виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів

29, 30 94,7 83,7 90,3 109,8

Виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 31-33 125,9 102,4 100,2 105,6

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 108,5 84,3 95,9 102,8

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua

ВИРОБНИЦТВО ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА 2019 РІК

(у натуральному вираженні)

Вироблено за Грудень 2019 у % до 2019
у % до
20182019 грудень 

2019
листопада

2019
грудня
2018

Пряжа вовняна, т 1797 189 118,1 126,8 115,6

Тканини з ниток синтетичних та штучних 
комплексних високої міцності, тканини з ниток 
стрічкових чи подібних (укл.нейлон, інші ПА, 
віскозний (штучний) шовк), тис.м2 

60127 3195 64,6 61,0 96,1

Ковдри та пледи дорожні вовняні, тис.шт 2203 216 106,1 107,5 127,2

Білизна постільна бавовняна, т 1937 159 75,9 109,1 127,2

Матеріали неткані без покриття з пов. щільністю 
більше 150 г/м2 (укл.вироби з нетканих 
матеріалів; крім одягу), т

9332 862 97,4 97,3 79,4

Жакети та блейзери трикотажні, жін., тис.шт 320 26,2 131,0 86,2 70,4

Сукні трикотажні, жіночі, тис.шт 1142 81,0 107,7 107,1 83,0

Пальта, півпальта,  плащі, чоловічі, тис.шт 359 16,5 90,2 107,8 110,4

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки 
вітрозахисні, чоловічі, тис.шт 359 36,5 108,3 80,2 80,1

Костюми та комплекти, чоловічі, тис.шт 232 14,3 67,8 63,3 74,6

Піджаки та блейзери, чоловічі, тис.шт 721 67,9 108,6 101,3 102,0

Пальта та плащі, жіночі, тис.шт 666 37,7 105,3 109,0 85,6
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Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua

Вироблено за Грудень 2019 у % до 2019
у % до
20182019 грудень 

2019
листопада

2019
грудня
2018

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки 
вітрозахисні, жіночі, тис.шт 171 8,2 69,5 46,3 101,2

Жакети та блейзери, жіночі, тис.шт 994 104 104,6 71,5 73,2

Сукні (крім трикотажних), жіночі, тис.шт 1614 123 101,3 102,6 113,6

Футболки, майки й подібні вироби,  тис.шт 4640 373 104,5 77,9 75,8

Колготки із синтетичних волокон з лінійн. 
щільністю до 67 децитекс, тис. шт 21283 1714 80,9 83,8 80,0

Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи 
шкарпетки), тис.пар 41121 2934 83,8 81,3 78,2

Взуття всього, тис.пар                                
(за наведеними нижче видами) 16402 1233,3 87,2 114,1 96,3

Взуття з верхом із гуми або полімерних 
матеріалів для носіння на вулиці, тис. пар 5308 254 80,2 140,7 93,5

Взуття з верхом зі шкіри натуральної чоловіче 
(укл.чоботи, півчоботи та черевики), тис. пар 476 54,2 122,1 116,6 69,2

Взуття, призначене для носіння на вулиці, 
з верхом зі шкіри натуральної жіноче (укл. 
чоботи, півчоботи та черевики), тис. пар

737 46,1 97,5 77,6 92,0

Тапочки та інше домашнє взуття (укл.кімнатні та 
танцювальні тапочки, пантофлі без задника) з 
верхом з текстильних матеріалів, тис. пар

6726 613 85,7 128,2 106,8

Взуття з верхом з текстильних матеріалів інше 
(крім тапочок та іншого домашнього взуття, 
а також взуття на підошві з гуми, матеріалів 
полімерних або шкіри натуральної або 
композиційної), тис. пар 

3155 266 91,7 84,0 88,6

Матеріали надано асоціацією «Укрлегпром»
www.ukrlegprom.org
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Участь у навчанні з продажу та маркетингу, яке орга-
нізовує Посольство Королівства Нідерландів у співпра-
ці з Укрлегпромом, – розумний хід, щоб підняти ваш 
бізнес з експорту одягу на новий рівень. Взявши участь 
у навчанні ви зможете точно відшліфувати  навички з 
продажу та маркетингу, налаштувати відповідні біз-
нес-процеси та збільшити експортний потенціал ва-
шого підприємства.
Інформація про тренера

Джованні Беатріче – 
один з керуючих парт-
нерів міжнародної кон-
салтингової платформи 
в модній індустрії FIF 
Company.
www.forwardinfashion.nl 
Має довгу історію нала-
годження систем про-
дажів та маркетингових 
стратегій для компаній 
на ринку одягу ЄС. Ма-

ючи великий досвід практичної співпраці з виробничи-
ми підприємствами та рітейлом,  Джованні добре відо-
мо, що необхідно для «відкриття дверей», розширен-
ня бізнесу та експорту. 
Розвивайте ваші продажі та маркетинг
Швейна промисловість – це динамічна галузь, якою 
керують нові тенденції, інновації та розробки. В умо-
вах сьогодення галузь вимагає дещо іншого комерцій-
ного підходу, адже  максимізація конкурентоспромож-
ності лише за рахунок ціни вже не є основною пере-
вагою для того, щоб виділитися між інших подібних 
компаній. FIF Company  розробила спеціальну систему 
навчання, яка дає змогу розуміти останні тенденції на 
ринку та  допоможе розробити експортну стратегію 
вашого бізнесу, навчить користуватися додатковими 
інструментами та навичками.

ВИХІД НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК 
SALES & MARKETING TRAING FOR THE UKRAINE 

GARMENT MANUFACTURING INDUSTRY

В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ
• Тенденції та зміни на ринку ЄС
• Як представити себе та свою компанію
• Створення стратегії продажу та маркетингу
• Важливість он-лайн присутності
• Визначення вашої унікальної торгової  
   пропозиції (USP)
• Створення історії компанії
• Створення веб-сайту та профілю компанії
• Визначення вашого цільового ринку
• Визначення цільових перспектив бізнесу
• Холодні дзвінки
• Ваша перша зустріч
• Переговірна стратегія
• Як максимізувати бізнес
• Cертифікація та важливість CSR 
• Вартість продукту

ТАКОЖ ВИ ЗМОЖЕТЕ ОТРИМАТИ
• Індивідуальний коучинг з приводу:
         – презентації;
         – калькуляції витрат;
         – переговорів;
• Інформацію про правові та неправові вимоги
• Інструменти та вказівки для дослідження ринку 
  та визначення ваших перспектив на ньому 
• Розробку індивідуальної стратегії компанії
• Створення індивідуального та унікального 
   профілю компанії.

Дата: 24-25 березня 2020
Місце проведення: м. Київ, вул. Автозаводська, 2, 
компанія «Ярослав», https://yaroslav.ua
Вартість: 2500 грн., для учасників Асоціації «Укрлег-
пром» – 2000 грн.
З приводу участі контактуйте: 
Нестеренко Анна, тел.: 097 944 15 33, 044 528 14 24
ukrlegprom@ukrlegprom.org.ua
nesterenko@ukrlegprom.org.ua 
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ОПИС ПРОЕКТУ: 
Проект Міжнародного Торгового Центру (МТЦ) допо-
магає малим і середнім виробникам і переробникам 
ягідної продукції, а також підприємствам з пошиття 
одягу підвищити свою конкурентоспроможність, інте-
груватися в глобальні ланцюжки доданої вартості, від-
крити доступ до нових ринків з фокусом на ринки ЄС.
У вересні 2017 МТЦ почав Проект одночасно в шести 
країнах Східного партнерства, включаючи Україну, 
який фінансується Генеральною дирекцією Європей-
ської Комісії з питань переговорів щодо сусідства і роз-
ширення (DG NEAR) в рамках ініціативи EU4Business.
Проект передбачає навчання представників малих і 
середніх підприємств виробництва продукції з ураху-
ванням вимог ЄС, підвищення компетенції організацій 
з підтримки бізнесу для надання підприємцям широко-
го кола якісних послуг, а також сприяння пілотним 
МСП в їх бажанні вийти на ринки країн ЄС. 
Деталі:
https://www.facebook.com/groups/355569088524456/

ЦІЛЬ ТРЕНІНГУ 
ТА КОНСАЛТИНГОВИХ СЕСІЙ: 

• Ознайомити виробничі підприємства з пошиття 
одягу з сучасними оптовими продажами і їх 
основними особливостями 

• Правильним плануванням товарообігу оптової 
компанії на підставі поведінки оптових покупців; 

• Де шукати нових оптових покупців 
• Кількістю сезонів продажів і методами управлін-

ня оптовими покупцями 
• Розподілом товарів каналами дистрибуції і про-

порціями товарних залишків в кінці сезону. 

ПРОЕКТ
Cхідне партнерство: готовність до торгівлі – 

ніціатива EU4BUSINESS

Тренінг 
«ТЕХНОЛОГІЇ ОПТОВИХ ПРОДАЖІВ 
НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ»

Під час консалтингових сесій тренер спільно з компа-
нією визначать шляхи вирішення наявних питань 
щодо технологій оптових продажів на підприємстві.

Дата проведення: 9-13 березня 2020 року
Тривалість: 5 днів, в тому числі:

3 дні – 4 лекції в день по 1г 30 хв;
2 дні – консалтингові сессії – 4 сессії по 1г 30 хв.

Вартість:  вартість навчання сплачується за рахунок 
МТЦ, окрім вартості проїзду та проживання.
Місце проведення:   м. Рівне, вул. Фабрична, 12,  
ТОВ «Т-СТИЛЬ» ТМ GOLDI
https://rv-tstyle.com.ua, linen-t-stile@ukr.net
Організатори: Проект ІТС, асоціація «Укрлегпром»
Офіс Проекту в Україні: м. Київ
тел.: +38 095 6058818, msydorenko@intracen.org
Асоціація «Укрлегпром»: м. Київ, вул. Загородня, 15, 
тел.: +38 044 528 14 24 
ukrlegprom@ukrlegprom.org.ua

Контактні особи щодо участі в навчанні: 
Ірина Науменко 
тел.: +38(050)443-73-53 
naumenko@ukrlegprom.org.ua
Анна Нестеренко 
тел.: +38 097 944 15 33 
nesterenko@ukrlegprom.org.ua 
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ТЕМА 1 
Логіка оптових продажів ВТМ виробничої компа-
нії. Поняття «оптові продажі». Відмінність опто-
вих продажів від збуту. Головні правила розроб-
ки асортименту для ВТМ (власної торгової мар-
ки): маркетингова стратегія і стратегія продажів. 
Поняття «матриця продажів». Вплив матриці 
продажів на корекцію асортиментної політики.
1. Етапи аналітики матриці продажів. Чому всі продажі 
враховуються в натуральному вираженні. Як коректно 
заповнити товарний довідник. Формування товарного 
класифікатора - базисні принципи. Як довго можна 
продавати одну модель. Поняття життєвого циклу то-
варів. Прототипи й кейси з практики.
2. Головні терміни аналітики і основні визначення: 
фасон, модель, кольоромодель, SKU, ознаки, власти-
вості і статуси товарів. Методика розрахунку кількості 
моделей на сезон в натуральному вираженні. Скільки 
моделей має бути у компанії. Як розрахувати опти-
мальну кількість моделей. Як правильно математич-
ним методом розрахувати оптимальну кількість моде-
лей на сезон.
3. Поняття сезонів продажів. Скільки сезонів продажів 
існує в розумінні кінцевих покупців. Скільки капсул 
має бути в сезоні продажів. Як правильно завантажи-
ти виробництво, щоб мінімізувати залишки і задоволь-
нити попит покупців.
4. Поняття «мерчендайзинг календар». Чому план за-
вантаження виробництва будується від кінцевих спо-
живачів.
ТЕМА 2 
Сучасні оптові продажі – методи оцінки та векто-
ри розвитку
1. Зміна архітектури ланцюжка продажів. Як кінцеві 
споживачі впливають на виробництво товарів. Роль 
посередників між виробництвом і споживанням. Від-
мінні риси сучасних оптових продажів. Омніканаль-
ність оптових продажів: офлайн і онлайн оптові про-
дажі. Взаємозв'язок оптових і роздрібних продажів.
2. Поняття стратегії оптових продажів. Цілі бізнесу і 
цілі власника бізнесу. Чому будь-яка стратегія почина-
ється з вимірювання досягнень в грошовому виражен-
ні. Цільова аудиторія. Як визначити свою цільову ау-
диторію. Чотири методики оцінки цільової аудиторії. 
Чому зростає база «сплячих» клієнтів. Чому оптові по-
купці повинні бути представниками цільової аудиторії. 
Як вибудувати оптимальну стратегію розвитку опто-
вих продажів.
3. Хто є конкурентом для виробничої компанії яка во-
лодіє ВТМ. Конкуренти в товарах і конкуренти в сер-
вісних послугах, хто небезпечніше. Скільки конкурен-
тів потрібно вибрати для моніторингу. Техніка моніто-
рингу конкурентів.

ЗМІСТ СЕМІНАРІВ 
ТА ФОРМАТ КОНСАЛТИНГОВИХ СЕСІЙ

4. Показники оцінки ефективності оптових продажів. 
Нормативи витрат. Як забезпечити рівень витрат на 
утримання оптового бізнесу на рівні нормативів ви-
трат. Основні формули розрахунку ефективності опто-
вого бізнесу. Нове «прочитання» поняття «сезон». 
Який відсоток товарів повинен продаватися протягом 
сезону і що вважається «замороженими» інвестиціями 
в товари.
5. Роль маркетплейсів в оптових продажах. Кількість 
договорів для оптових продажів. Основні відмінності 
реалізації та комісійних продажів. Вигоди і переваги 
кожного з виду договорів.
ТЕМА 3
Правила ціноутворення в оптових продажах
1. Поняття «ціноутворення». Правила ціноутворення 
на кожному з етапів виробництва або продажів. Прин-
ципи ціноутворення в оптових продажах. Поняття 
«собівартість». Відмінності собівартість на кожному з 
етапів руху товарів. Міжнародна практика політики ці-
ноутворення.
2. Рівень націнки на кожному етапі продажу. Відмін-
ності націнки і знижки. Чому компанії, які не мають 
оптових продажів, закладають в ціноутворення опто-
ву або репутаційну націнку. Роль націнки в стратегії 
компанії. Роль витрат в ціноутворенні. Нормативи ви-
трат на кожному етапі продажу.
3. Поняття «цінових ромбів». За що «голосують ру-
блем покупці» і як це пов'язано з асортиментної полі-
тикою. Цінові ромби виробництва, продажів, залиш-
ків. Техніка побудови цінових ромбів.
4. Поняття «ширина кроку цін». Скільки цін повинно 
бути у виробника, оптового і роздрібного продавця. 
Що таке «чутливість» покупців до цін. Як правильно 
сформувати ціни на ВТМ.
Кейси з практики.
Формат консалтингових сессій:
Компанії готують конкретні питання до тренера:

• не більше трьох задач на одну консалтингову сесію
• задачі повинні відповідати темі тренінгу.

Під час сесії тренер спільно з компанією визначає шля-
хи вирішення поставлених задач.
Якщо питання вимагають детальної аналітики фінансо-
вих та економічних даних компанії, то відповідальність 
за підготовку та коректність аналітики несе компанія.

Матеріали надано асоціацією «Укрлегпром»
www.ukrlegprom.org
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сучасне рішення

Брендовий утеплювач slimtex® – це відповідальність 
виробника за заявлену якість перед кожним спожи-
вачем. Основною фішкою утеплювача slimtex® зали-
шається тонкість. Він більш ніж в 3 рази тонший ніж 
звичайний швейний утеплювач. Завдяки нашим спо-
живачам за 10 років успішного існування торгової 
марки slimtex® назбиралося чимало порад і список 
постійно оновлюється.

Лайфхак 1 – правильна сторона
Зверніть у вагу, що утеплювач має рихлу та гладку 
сторону. Для кращої ізоляції тепла використовуйте 
утеплювач рихлою стороною до тіла. Окрім теплової 
бар’єрної функції ця сторона позитивно вплине на 
показник вітропроникності. Рекомендуємо викорис-
товувати якісні тканини.

ТОП 3 ЛАЙФХАКИ 
УТЕПЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ 

З УТЕПЛЮВАЧЕМ SLIMTEX®

Лайфхак 2 – двошарове утеплення
Результатидосліджень підтверджена гіпотеза, що 2 
шари 100 щільності тепліше ніж  один шар 200-ої. 
Утеплювач акумулює тепло тіла людини – чим біль-
ше повітряних камер, тим тепліша куртка. Додаткове 
тепло утримують пустоти у волокнах, камери між 
ними, повітря між шарами одягу. Стьобання також 
сприяє утворенню додаткового простору для накопи-
чення тепла, тому варто подбати про якісний кон-
структорський пакет.

Лайфхак 3 – комбінація утеплювачів
Якщо відкинути ідею спрощення виробу, можна вті-
лити у життя цю ідею. Деякі виробники використову-
ють комбінації матеріалів. Наприклад, утеплювач 
slimtex® комбінують з об’ємним синтетичним пухом. 
Можливі дві варіації: 

• утеплювач slimtex® як внутрішній шар або окре-
мий жилет. Такий варіант робить куртку універ-
сальною для суворої зими та помірних холодів;

• утеплювач slimtex® як зовнішній шар в одному 
пакеті. Цікаве поєднання для новонароджених.

Рукавиці, шапки, взуття, коміри, покривала та кон-
верти – цей список доповнюється щодня новими ви-
робами та лайфхаками по роботі з утеплювачем. 

Якщо у Вас виникли ідеї або з’явилися питання звер-
ніться донашого експерта за номером 

+38 067  538 73 38
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19-21 БЕРЕЗНЯ 2020

ЯРМАРОК ВЗУТТЯ, 
ШКІРИ ТА АКСЕСУАРІВ
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Цьогоріч Україна була представлена більшою кількістю учасників у порівнянні з минулим роком.
Детальніше про цю подію в наступому номері журнала. 

«Швацька Справа та Мода»/"Sewing Business & Fashion"

HEIMTEXTIL'2020 
50-ТА  ЮВІЛЕЙНА  ВИСТАВКА 

ФРАНКФУРКТ-НА-МАЙНІ, НІМЕЧЧИНА
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Центральна частина виставки – сектор 
«Хобі Маркет» – оптово-роздрібній біз-
нес-майданчик, де українські виробники 
представляють відвідувачам широкий асор-
тимент матеріалів, інструментів для руко-
ділля, творчості, спілкуються з постійними 
і новими партнерами та споживачами.

Мета виставки – сприяння розвитку 
індустрії рукоділля в Україні, підтримка 
виробників і дистриб'юторів матеріалів для 
творчості та рукоділля, популяризація твор-
чості, рукоділля та хобі, підтримка май-
стрів, художників, популяризація творчості 
серед дітей.

ЗАПРОШУЄМО ВИРОБНИКІВ,
ПРЕДСТАВНИКІВ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ,

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ОПТОВИХ І РОЗДРІБНИХ МАГАЗИНІВ!

Міжнародний виставковий центр 
павільйон №1-С 

Київ, Броварський проспект, 15 
(метро Лівобережна)

Організатор ТОВ «Чарівний бісер»
https://rukodelie-bh.com
fairybeads17@gmail.com
+38 093 144-83-58
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стрічки ремінні п/а, п/п
стрічки окантовувальні 
п/а, п/е
стрічки еластичні 
(резинка) п/е, п/а
стрічки національні
шнури плетені п/а, п/п

стрічки матрацні
стрічки брючні, капелюшні
стрічки окантовувальні 
для автокилимів
стрічки для виробництва 
взуття
резинка взуттєва
стрічка кант подушковий

Фабрика 
з виробництва 
різноманітних 
стрічок

СТРІЧКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКІПІРОВКИ 
ТА СПОРЯДЖЕННЯ:

тел.: +38 056 3707410
+38 056 2335008
+38 066 2764232

ukrtekstilsnab@gmail.com

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