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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.



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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тренд та якість

www.leatherpro.com.ua

ХАРКІВ +38067 407 00 05  
+38050 407 00 05

ДНІПРО +38097 925 06 33

БРОВАРИ +38067 507 77 89
+38067 549 35 45

широкий асортимент шкіри

привабливі ціни

власне виробництво підошви
Ideal Plast

якісна фурнітура 
від провідних виробників
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сучасне рішення

«Купуй українське» як рушійна сила еконо-
міки країни
Минули часи, коли гасло «Купуй українське» виклика-
ло посмішку. У 2018 році патріотичні виробники лег-
кої промисловості забезпечили 5% бюджетних над-
ходжень. Прогнозуємо швидке зростання, оскільки 
кількість українських виробників збільшується щоро-
ку. У чому ж секрет успіху?
Більшість сучасних українських дизайнерів,створюючи 
одяг, роблять ставку на індивідуальність та власну 
фішку. Від цього виграють всі: виробник має свою уні-
кальну пропозицію та нішу для розвитку, а покупець 
– товар з додатковою цінністю, іноді настільки важли-
вою, що, власне, ціна відступає на другий план.

Чи готовий спецодяг перейняти досвід брен-
дового одягу?
Для компаній, що купують спецодяг, уніформа – це 
іміджева складова, вона є втіленням образу компанії, 
розповідає про її цінності. Але ж це не тільки зовніш-
ній вигляд, це й відповідальність за співробітників. 

Наприклад, зимовий одяг – запорука здоров’я колек-
тиву, а отже, економія на лікарняних та замінах. Тому 
виробникам спецодягу варто створювати цінність за-
вдяки деталям:повітряні клапани, крій, фурнітура тощо.
Особливе місце в зимовому спецодязі посідає утеплю-
вач. Утеплювач slimtex® має тонку структуру, що ро-
бить його ідеальним для утеплення жилетів, пальт, 
взуття, головних уборів, рукавичок, тощо. Утеплювач 
Hollowsoft® створює елегантний об’єм, зберігаючи ви-
сокі показники теплозбереження. Утеплювач 
Termoloft® вирішує питання утеплення в екстремаль-

ПЕРЕХІД ВІД ЦІНИ ДО ЦІННОСТІ 
В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ НА ПРИКЛАДІ 

ЗИМОВОГО СПЕЦОДЯГУ
них умовах, при мінімальній вазі, має водонепроникні 
властивості. Утеплювач більше не є щось абстракте: 
це продукт, що здатен формувати додаткову перевагу 
та цінність Вашого виробу.

Реалії сучасного спецодягу
Спеціальний одяг, для якого утеплювач виготовлявся 
з відходів швацького та ткацького виробництв, майже 
лишився у минулому столітті. Натуральний пух не 
придатний для спецодягу через особливості догляду. 
Головна конкуренція розгортається на рівні синтетич-
них стандартних та брендових утеплювачів. За якістю 
вітчизняні вироби не поступаються закордонним, тех-
нології стають доступнішими.«Я не настільки заможна 
людина, щоб купувати дешеві речі» – крилатий ви-
слів, що стає українськими реаліями. Сьогодні україн-
ці обирають дорожчі, але якісніші речі. Можливо, саме 
складна ситуація в країні і підштовхує суспільство ро-
бити вибір на користь дорожчої альтернативи, як спо-
сіб економії. Головне, що тепер цю якість можна отри-
мати від українських виробників.

Отримати більше інформації про утеплювачі та їх 
властивості можна на офіційному сайті компанії К.tex 
або звернувшись за консультацією до наших фахівців.

Контакти: 
+38 044 593 85 36
+38 067 506 14 30
sales@ktex.com.ua
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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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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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Стегані куртки і пуховики ̶ оригінальна і дуже прак-
тична тенденція сучасної моди. Вони ідеально підхо-
дять для жінок та дівчат з розмірами plus size, дозво-
ляючи їм почувати себе не тільки комфортно, але й 
стильно. Особливо, якщо це витвори торгової марки 
Adonis, яка завдяки власним розробкам створює уні-
кальні моделі зі стьоганої плащової тканини.
Такий спосіб декору, як стібка, піднімає куртку на са-
мий пік модного олімпу. Бренд Adonis став одним з пер-
ших в Харкові, хто застосував подібну технологію. Екс-
клюзивний дизайн тканини розробляється на високо-
класному обладнанні. Один з верстатів є тільки в оди-
ничному екземплярі в нашому місті, що дозволяє брен-
ду пропонувати своїм клієнтам по-справжньому екс-
клюзивний продукт. Матеріал, з якого шиються моделі 
- це не просто художньо стеганая тканина. Вона, до 
того ж, володіє стрейчевими властивостями, що забез-
печує прекрасну посадку виробу на різні типи фігур.

БАЛАНС КОМФОРТУ І СТИЛЮ ВІД ТМ «ADONIS»
Стегана фактура тканини від бренду Adonis дозволяє 
моделювати будь-який силует, зручна в носінні, не 
обмежує рухів. Це створює додатковий комфорт, що 
важливо для жінок та дівчат з розмірами plus size. 
Крім того, вироби марки Adonis відрізняє широка ко-
лірна гамма: від спокійних пастельних тонів до акту-
альних яскравих «фруктово-ягідних» відтінків. У такій 
куртці кожна представниця прекрасної статі може від-
чути себе чарівною і нарядною.
Продукцію ТМ Adonis відрізняє ще маса переваг: трен-
довий дизайн, відмінна якість пошиття і обробки, різно-
манітність модельного ряду, а також, що важливо, ціна. 
Адже цінова політика бренду  ̶це ідеальний баланс екс-
клюзивності пропозиції і вартості готового виробу. Крім 
того, повний цикл виробництва дозволяє експортувати 
продукцію під маркуванням «Зроблено в Україні».
ТМ Adonis пропонує своїм клієнтам не тільки жіночий 
верхній одяг зі стьоганої плащівки розмірів plus size. В 
асортименті фірми є куртки-вітровки з оригінальними 
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накатками, а також спортивні трико-
тажні костюми в стилі стритстайл. 
Крім того, завдяки оптимізації вироб-
ництва, була запущена лінійка стиль-
них сумок зї стеганої плащової ткани-
ни. Ці витончені аксесуари, розро-
блені дизайнерами бренду, можуть 
відмінно доповнити лук. До того ж, їх 
легко прати в пральній машинці.  
ТМ «Adonis» існує з 1992 року. За 
цей час вона стала неодноразовим 

учасником та дипломантом фести-
валю Kyiv Fashion і міжнародних 
виставок. Фірма внесена до пере-
ліку кращих підприємств в сфері 
виготовлення верхнього одягу за 
висновками Національного бізнес-
рейтингу України. Кілька разів 
отримувала «золото» рейтингу за 
різними показниками. Це стабіль-
но працююче підприємство з век-
тором розвитку на експорт.

ТМ «Adonis» запрошує до співпраці 
оптових покупців і пропонує їм по-
повнити свій асортимент товаром, 
який незмінно користується підви-
щеним попитом у клієнтів!
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Your Way – нове, але вже дуже 
впізнаване і помітне ім'я на ринку 
України. За півтора року, від дати 
створення бренду і року активних 
продажів про бренд говорять, його 
люблять постійні клієнти, нава ко-
лекція щодня завойовує нових 
прихильників.
Бренд створений на базі масш-
табного сучасного виробництва з 
великим досвідом роботи. З само-
го початку, Your Way – це в пер-
шу чергу команда професіоналів 
які добре відомі у сфері легкої 
промисловості, щиро закохані у 
свою роботу і готові щодня рос-
ти, розвиватися і відкривати нові 
горизонти.
Успіх кожної колекції – це резуль-
тат чіткої злагодженої роботи, по-
стійний аналіз ринку попиту, ви-
вчення трендів, і розуміння того 
для кого створюється модель й 
куди рухатись далі.
Так що таке бренд Your Way:

• це якісний і стильний одяг для 
дітей та дорослих;

• велика ЦА клієнтів;

YOUR WAY 
БРЕНД ОДЯГУ ДЛЯ ТИХ,  

ХТО ЗВИК БУТИ ЯСКРАВИМ 
ТА ВИДІЛЯТИСЯ З НАТОВПУ

Будь тим, ким ти хочеш.
Залишайся вірним своїм переконанням.
Обирай те, що подобається саме тобі.

• широка розмірна сітка (дитячі 
від 104 до 152, дорослі від 
3XS до 4XXL);

• це чотири колекції на рік, плюс 
дві-три тематичні капсули;

• це соціальна складова кожної 
колекції;

• 80% колекції – моделі унісекс;
• більш ніж 40% продажів кож-

ного місяця – повторні продажі 
й ця цифра не спинно росте.

В одязі, який створює бренд зруч-
но як на роботі, так і на відпочин-
ку. Він помітний в мегаполісі та не-
замінний у подорожах.
Your Way – це одяг для всіх та кож-
ного. Неважливо якої ти статі, 
скільки тобі років, який розмір ти 
носиш, що, чи кого ти любиш і які 
твої вподобання, важливо лише 
те, ким ти є насправді.
Ми усі різні, і команда бренду не 
виключення. І саме цей факт і є 
секретом успіху бренду.
З самого створення, з самої ідеї, 
була поставлена ціль, не пошиття 
однієї двох вдалих колекцій, а саме 
створення бренду. Помітного брен-

ду з гучним ім'ям, з чіткою філософі-
єю, впізнаваним та зрозумілим ДНК.
Бренд Your Way – це не лише одяг. 
Команда вже працює над створен-
ня аксесуарів і готова до співпраці 
з іншими виробниками. Плани на 
найближче майбутнє – стати брен-
дом, який повністю закриє потребу 
клієнтів в одязі, білизні та аксесуа-
рів в одному місці.
Your Way стрімко увірвався на ринок, 
і тепер можна з упевненістю сказати, 
що вони тут надовго. Бренд що дня 
завойовує любов нових клієнтів і вже 
лоскоче нерви конкурентів.
Команда бренду вже повністю го-
това до співпраці як з Українським, 
так і зі світовими ритейлом. Влас-
ники роздрібних шоурумів та кор-
нерів обираючи одяг від бренду 
Your Way гарантують собі:

•  лояльну клієнтську аудиторію;
• маркетингову та інфо-підтрим-

ку від команди бренду;
• відому, якісну продукцію та лейбу;
• вчасні поставки;
• постійне оновлення асортименту;
• медіа контент та стабільний 

прогнозований прибуток.
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Успіх вимірюється не лише гроши-
ма, але Your Way, вже зробив бага-
то, аби ритейл міг заробляти на 
його імені, і продовжує розвивати-
ся. Нових колекцій від бренду вже 
чекають в багатьох містах України.
Розвиток – це завжди рух вперед 
та можливість масштабуватись. 
Обираючи в партнери бренд Your 
Way – ви обираєте стабільність і 
прибуток вже сьогодні.
Якщо ви живете в постійному русі, 
якщо ваша філософія сходиться з 
філософією бренду. Якщо ви готові 
до розвитку – команда бренду за-
прошує вас до співпраці.

yourway.com.ua 

Контактна інформація:  
Тел.: +38 096 4056692

Для листування: 
yourwaybrand@gmail.com  

Instagram: 
instagram.com/yourway.com.ua  
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«Avecs» — український бренд одягу для спорту та життя. Бренд заснован у 2010 році. Починаючи 
з самого заснування, бренд закріпив за собою позицію високої якості для своєї продукції. 
Головна місія бренду — розвиток спорту та спортивного образу життя в Україні.  Підтримуючи 
починання українських спортсменів і команд, створюючи продукт      ичюавивзор  ,гомереп    ялд
бажання займатись спортом, сприяючи активному способу життя, «Avecs» реалізує свою місію, 
формуючи спільноту «Avecs Club».

«Avecs» запрошує партнерів до співробітництва

avecs.com

Гірськолижна колекція Фітнес колекція

Спортивні костюми Футболки та шорти Спортивні кофти та жилети куртки та плащі

телефон +380931905474    пошта contact@avecs.com   сайт www.avecs.com



КРАЩИЙ ДРУГ ВАШОГО БРЕНДУ

• жакардові етикетки за індивідуальним 
макетом

• сатинові етикетки (составники і розмірники)
• бавовняні етикетки і стрічки 

з печаткою логотипу
• навісні ярлики
• гумка з вишивкою або друком логотипу
• білизняна гумка

(пополамка, рюші, бретельки і ін.)
• атласні стрічки з логотипом
• шкіряні етикетки
• гумові етикетки
• гудзики з логотипом
• кульковий ланцюжок
• упаковка для сорочок

і багато іншого під замовлення

відправити заявку 
на прорахунок

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



працюємо з 2000 року

 line
Швейная линия
SEW

044 4676437, 096 0443266
063 5989780, 050 6691324

info@sewline.com.ua
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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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Цьогоріч учасники Форуму зустрілися на гостинному май-
данчику одного з провідних навчальних закладів – Київ-
ського коледжу легкої промисловості.
Організатором заходу стала Асоціація «Укрлегпром» 
за підтримки КМУ і ККЛП. Подія вже стала традицій-
ною, проведена втретє напередодні нового бюджет-
ного року.
Бізнес-форум проводився в рамках продовження «Га-
лузевого промислового діалогу з Урядом», започатко-
ваного у 2017 році, і був спрямований на посилення 
державно-приватного партнерства, налагодження 
довгострокових взаємин сторін, залучення інвестицій 
і сталий розвиток національної економіки. Учасника-

ХРОНІКА БІЗНЕС-ФОРУМУ 
#UNIFORM&INNOVATIVE’2020

Частина перша
5 грудня 2019 відбувся масштабний галузевий Бізнес-форум 
«Uniform&Innovative’2020: Новації та публічні закупівлі».

ми заходу стали понад 80 галузевих підприємства з 
різних регіонів України, які презентувати новітні роз-
робки продукції, експозицію зразків нових видів тек-
стильних матеріалів, виробів спеціального призна-
чення і засобів захисту, впроваджені підприємствами 
технології і обладнання представникам освітніх і нау-
кових установ, громадських і бізнес-об’єднань, інвес-
тиційних фондів, банківських установ, різних держав-
них інституцій.
Форум відвідали потенційні замовники продукції про-
мислово-корпоративного та спеціального призначен-
ня з силових відомств – Міноборони, МВС, Нацгвардії, 
Нацполіції, ДСНС, Держприкордонслужби, Держспец-
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зв’язку, СБУ, НАБУ, РНБО, Управління держохорони; 
Укрзалізниці, Метрополітену та інших підрозділів Мін-
інфраструктури, Держрезерву, ДФСУ, Держмитслуж-
би, закладів Мінохоронздоров’я, енергетичних компа-
ній «Укргазвидобування», «Укртрансгаз», Мінеконо-
міки, Київської обласної та міської держадміністрацій, 
а також заінтересовані експерти державних/публіч-
них галузевих закупівель, представники ЗМІ.

Відкриття роботи Форуму
Розпочався Форум з вітального слова директорки 
Коледжу Ганни Щуцької, яка розповіла про нові, на-
ближені до потреб виробників, методики у підготовці 
кадрів, відкриття у закладі сучасних учбово-вироб-
ничих лабораторій моди, де талановита молодь реа-

лізує свої   творчі ідеї під керівництвом досвідчених 
наставників.  Це підтвердив модний показ студент-
ської   колекції   одягу  «Look at Jeans»  – про друге 
життя джинсових речей та вдумливе використання 
ресурсів, продемонстрованої Студентським будинком 
моделей Коледжу. 
Горизонти – 2020 у публічних закупівлях
Тетяна Ізовіт – президент-голова правління Асоціації 
«Укрлегпром» відкрила насичену пленарну частину 
Форуму. ЇЇ виступ був присвячений   ролі галузевого 
об’єднання у реалізації законодавчих ініціатив, прикла-
дам   багатостороннього бізнес-партнерства для стало-
го розвитку виробничих підприємств легкої   промисло-
вості, реалізованим практичним кейсам Укрлегпрому 

у сфері неформальної освіти для виробників. Акцен-
тувала увагу присутніх представників Мінекономіки, 
Міноборони, інших відомств на важливості викорис-
тання вітчизняного потенціалу для забезпечення по-
треб у форменому, професійному одязі, взутті, засо-
бах захисту, текстильних виробах промислово-техніч-
ного призначення, що сприяє використанню  коштів 
платників податків  на реалізацію щонайменше трьох 
стратегічних цілей:  #Інвестуй в Україну, #Працюй в 
Україні, #Навчай для України.
Публічні закупівлі – це вагомий сегмент внутрішнього 
ринку, гарантовані внутрішні інвестиції для впрова-
дження технічних інновацій у виробництво, зростання 
заробітної плати і добробуту населення, збереження і 
створення інноваційних робочих місць, а для легкої 
промисловості – в усіх регіонах, більше   того, у не-
великих населених пунктах, та ще й для жінок. 
Т.Ізовіт зазначила, що за 2014-2018 роки підприєм-
ства галузі інвестували 255 млн.дол.США у нове об-
ладнання для підвищення якості, продуктивності, по-
кращення умов праці, виробництво нових видів про-
дукції. Середній рівень заробітної плати працівників у 
текстильному виробництві, виробництві одягу та 
взуття вдалося підвищити з 50 до 70% до рівня опла-
ти праці у промисловості. Однак, даний внутрішній 
резерв не використовується державою у повній мірі, 
адже галузь спроможна потроїти обсяги виробництва 
продукції для сектору публічних закупівель без втрат 
якісних показників для Замовників.
У зв’язку з цим, Асоціація вкотре звертає увагу держа-
ви на важливі чинники у публічних закупівлях:

• пріоритетність вітчизняному виробникові – наяв-
ність власних виробничих потужностей   серед 
критеріїв відбору учасників;

• рівна цінова конкуренція – участь у закупівлях 
підприємств, що працюють на загальній системі 
оподаткування;

• середньострокове 3-річне планування – для впро-
вадження новітнього обладнання, технологій, 
розробок нової продукції;

• мобілізаційне держзавдання для виробників (G2B) – 
принципи взаємовигідної співпраці та відпові-
дальності сторін, адже у секторі немає держав-
них підприємств.

Крім того, сектор потребує від держави системних 
кроків стосовно співфінансуванні участі у міжнарод-
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них виставках для просування експорту (національні 
стенди, торгові місії, залучення байєрів тощо), іннова-
ційної освіти, цифровізації та інформаційної підтрим-
ки, сприяння у залученні міжнародного досвіду та 
здешевлення аудиту відповідності, цільової промоції, 
суспільної та міжнародної популяризації галузі.
Також Т. Ізовіт звернула увагу присутніх на необхід-
ність консолідації зусиль для прийняття Верховною 
Радою України, зареєстрованих 28 листопада 2019 
року, законопроектів №2508  щодо цифровізації та 
інвестиційної привабливості підприємств легкої про-
мисловості  та №2509  щодо оптимізації пільгових 
ставок ввізних мит на імпорт текстильних матеріалів 
50-59 груп УКТ ЗЕД, які були розроблені Асоціацією 
«Укрлегпром» на вимогу виробників для стимулюван-
ня глибоких якісних зрушень у галузі.
Дискусійне обговорення
Під час першої панелі Форуму  «Горизонти-2020»  за 
участю Лілії Лахтіонової – директорки департаменту 
у сфері публічних закупівель Мінекономіки України, 
Ганни Огаренко – віце-президента Асоціації «Укрлег-
пром», представників Міноборони України – Віталія 
Рябова, Нацгвардії від МВС України – Олександра 
Шевчука, ДФС України – Анатолія Саченка, пред-
ставників інших відомств і підприємств-учасників 
відбулось дискусійне обговорення актуальних право-
вих та організаційних новацій у публічних закупів-
лях, планових обсягів відомчих закупівель у 2020 
році, аспектів бізнес-партнерства і взаємодії вироб-
ників та замовників.

Інформація від Мінекономіки
Л.Лахтіонова розставила чіткі акценти на ключових 
нововведеннях, передбачених новою редакцією Зако-
ну України №1076 «Про публічні закупівлі», що набере 
чинності з 19 квітня 2020 року. Так, відбуватиметься 
обмін інформацією про публічні закупівлі через елек-
тронну систему, можливість консультацій/переговорів 
з бізнесом з боку бюджетних установ, відхилення про-
позиції постачальників, які раніше не виконали умови 
договору, поряд з ціновими враховуватимуться і неці-
нові критерії оцінки пропозиції, Prozorro стартує від 50 
тис.грн., запроваджується практика електронних ката-
логів поширених товарів, які адмініструватимуться 
централізованими закупівельними організаціями, так 
званий «Онлайн-магазин» для бюджетних установ.
Передбачено автоматичне відхилення аномально низь-
ких цінових пропозицій, які на понад 40% відрізняються 
від середньої ціни пропозиції для боротьби з «демпінгом 
цін», що призводить до закупівель неякісних товарів і 
послуг, або змушує бюджетні установи погоджуватись 
на менший об’єм закупівлі. Як це працюватиме? Аргу-
менти підтвердження аномально низької ціни передба-
чають подачу підтверджуючих документів, захист кон-
фіденційності, наприклад, технологій, що дають можли-
вість пропонувати більш низьку ціну.
Так звана «точка болю» від Л.Лахтіонової – передба-
чено боротьбу з «оскаржувальним тролінгом», зокре-
ма, через можливість впровадження диференційова-
ної плати за оскарження тендеру в Антимономоно-
польному комітеті постановою Уряду (у % від вартос-
ті предмета закупівлі). Для протидії тролінгу та блоку-
вання тендера до розгляду будуть прийматися тільки 
проплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо.
Бізнес може оскаржувати відміну процедури та відхи-
лення всіх пропозицій, заборонено відміняти проце-
дуру під час оскарження, за невиконання рішення 
АМКУ передбачена відповідальність керівника замов-
ника та штраф. За порушення законодавства у сфері 
публічних закупівель запроваджено персональну від-
повідальність посадових осіб (зокрема, керівників) – 
від 2 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів.
Позитивним моментом є можливість виправлення по-
милок у тендерних пропозиціях протягом 24 годин, що 
дозволить переможцю не втратити тендер, а держза-
мовнику зберегти найбільш вигідну пропозицію.
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Укрлегпром

Про перспективи закупівель 
силовими відомствами
Міноборони у 2020 планує обсяги закупів речового 
майна на рівні поточного року, – повідомив В.Рябов, 
що займається речовим забезпеченням близько 15 
років. Триватимуть перманентні процеси змін, спри-
чинені оновленим Законом «Про публічні закупівлі», 
також буде переглянуто 16 стандартів щодо конструк-
тивних особливостей форменого одягу, застосування 
нових матеріалів для військових, буде продовжено 
розробки нових технічних умов, орієнтованих на стан-
дарти НАТО.
В.Рябов анонсував   проведення 10 грудня у відомстві 
робочої наради з обговорення пропозицій для покра-
щення військового взуття, та позитивно відзначив 
практику постійної плідної співпраці з виробниками для 
кращого задоволення потреб Збройних Сил. Окрім 
того, зауважив необхідність обговорення з Асоціацією 
та виробниками питання утилізації речового майна.

Для Нацгвардії, – зазначив О. Шевчук, – найважливі-
шими у питаннях забезпечення речмайном є мінімаль-
на ціна, постачання у строк та якість товару. Адже 
виробництво речмайна з матеріалів, які не виготовля-
ються в Україні, засвідчило практику затягування ви-
конання договорів через несвоєчасні імпортні постав-

ки, штрафні санкції. Також загострив увагу виробни-
ків на необхідності контролю якості виконання замов-
лень субпідрядниками.
Начальник управління матзабезпечення та експлуа-
тації майна ДФС України А.Саченко розповів про пла-
ни запровадження реформованим відомством нового 
форменого одягу. Відзначив, що у 2017 році була така 
спроба, навіть проведено конкурс серед дизайнерів і 
виробників на розробку, відшито зразки, однак далі 
справа не була реалізована. Тому у 2020 році Митни-
ця планує розпочати реалізацію концепції нової фор-
ми для структурних підрозділів митної служби, заку-
пити 10 тис.одиниць форменого одягу з розрахунко-
вої потреби у 40 тис.одиниць. Також плануються за-
купи взуття, футболок тощо. Відомство цінує та заці-
кавлене у співпраці з вітчизняними виробниками.
Між тим, у кулуарах Форуму за чашкою смачної кави 
тривало постійне спілкування  виробників із потенційни-
ми замовниками, викладачами та студентами Коледжу, 
зустріч колег, старих друзів і нові цікаві знайомства, 
інтерв’ю, пам’ятні фото, обмін досвідом, професійні роз-
мови виробників про проблеми, успіхи та можливості…
Візії з Форуму у розділі «Фото подій» за адресою: 
https://ukrlegprom.org/ua/photos/ua-fotozvit-biznes-forumu-
uniform-innovative-2020-novatsii-ta-publichni-zakupivli/ 
та на сторінках Укрлегпрому і партнерів у Фейсбук.

Матеріали надано Асоціацією «Укрлегпром»
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Youngor – китайське підприємство 
з виробництва одягу в Нінбо, про-
вінція Чжецзян. Воно займається 
проектуванням, виробництвом і 
реалізацією одягу під брендами 
YOUNGOR, MAYOR, HartSchaffnerMarx, 
HANP та CEO. 
Дана марка представлена на ринку 
Китаю з 1979 року. Зараз Youngor 
входить до списку 100 кращих під-
приємств КНР. Компанія широко 
представлена у Китаї, США та кра-
їнах Європи. 
Сфокусувавшись на модернізації та 
технологічних інноваціях, вона ста-
більними зусиллями здобула провід-
ні позиції в галузі одягу високого 
класу. Окрім цього, компанія приді-
ляє велику увагу вибору постачаль-
ників. Аби використовувати найкра-
щу сировину, була налагоджена 
стратегічна співпраця з п’ятьма про-

відними міжнародними виробника-
ми тканин: ZEGNA, LORO PIANA, 
CERRUTI 1881, ALUMO та ALBINI.
Візит до Youngor здійснився завдя-
ки тісній співпраці SOFTORG з ком-
панією JUKI – нашим багаторічним 
партнером, який допоміг в органі-
зації цього заходу. Ми вже згаду-
вали про те, як пильно Youngor 
відноситься до своїх постачальни-
ків. Тому вас не здивує той факт, 
що саме обладнання JUKI викорис-
товується на їхньому виробництві.
Окрім відвідування головного офі-
су компанії, наша делегація змогла 
потрапити у самі «кулуари» – на 
виробничу лінію. Завдяки цьому 
вдалося наочно побачити процес 
виготовлення продукції з викорис-
танням передових технологічних 
рішень, які забезпечують високий 
рівень автоматизації.

В рамках програми відвідування фабрик та підприємств Китаю, 
компанія SOFTORG організувала для делегації вітчизняних виробників 

на чолі з SBF візит до головного офісу компанії Youngor

Постачальники, логістика, профе-
сіоналізм персоналу, рівень техніч-
ного оснащення, загальний контр-
оль за роботою виробничої лінії – 
усі аспекти виробництва Youngor 
налагоджені на досконалому рівні. 
Все це дає можливість створювати 
продукцію, яка є однією з найкра-
щих у світі. 
Відвідування фабрики подібного 
рівня – унікальний досвід для на-
ших виробників. Сподіваємося вони 
вже незабаром матимуть можли-
вість впровадити на своїх виробни-
цтвах концепції наших китайських 
колег, що допоможе вийти на но-
вий рівень продуктивності праці. 
Висловлюємо особливу вдячність 
Президенту компанії JUKI Central 
Europe пану Masanori Awasaki за 
сприяння в організації даного заходу.
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65005, Україна, м. Одеса, вул. Дальницька 50/21, 
тел.: +38 044 390 47 00, +38 067 480 09 41  

www.softorg.com.ua
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сучасне рішення

СУЧАСНЕ ПЛАНУВАННЯ 
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТУ. 
ЧОМУ ЦЕ ТАК ВАЖЛИВО?
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сучасне рішення

Останнім часом я спостерігаю таку 
тенденцію: підприємці, власники 
та українські виробники хочуть 
вивести свою торгову марку на 
міжнародний ринок, залучити ін-
весторів, розширити свій бізнес, 
створити франчайзингову модель 
свого бізнесу. 
Це все чудово, я також перебуваю 
серед цих людей і поділяю їх праг-
нення розвиватися, так само шу-
каю шляхи розвитку свого бізнесу. 
Але що я особисто помітила, і хоті-
ла б звернути на це Вашу увагу, 
шановні власники підприємств, – 
для того, щоб залучити інвестиції, 
потрібно подивитися на свій біз-
нес з точки зору інвестора. Якби 
Ви були інвесторами та хотіли 
вкласти гроші, то чи інвестували б 
Ви у Ваше підприємство? Задайте 
собі це запитання і дайте на нього 
чесну відповідь! 
Можна стверджувати напевно, що 
у 90% випадків ваша відповідь 
буде «Ні!». Чому? – Тому, що від-
сутня система управління, прозо-
рість фінансових потоків, система 
планування виробництва. 
Чому з нами не хочуть працювати 
іноземні замовники? – Тому що ми 
постійно зриваємо терміни вироб-
ництва. А чому ми зриваємо термі-
ни?  – Тому що ми не можемо ефек-
тивно спланувати завантаження 
свого виробництва, постійно пра-
цюємо в «авральному режимі»: то 
працюємо без вихідних, а буває, що 
декілька днів взагалі не працюємо.
Це не добре і не погано, це факт, 
до того ж, це нормально для того 
рівня розвитку підприємств, які ми 
маємо на сьогоднішній день. По 
суті, в нас дуже молода легка про-
мисловість, адже те, що було за 
часів радянської влади, фактично 
все розвалилося, а ті підприєм-
ства, що функціонують зараз – 
створювались на таланті, харак-
тері, волі та харизмі власників. На 
їх особистому розумінні та бачен-
ні. Ці підприємства росли та роз-
вивалися до певного моменту, 
доки не досягли своєї межі: під-
приємство є, але як керувати ним?  
Як правильно організувати про-
цес, щоб він був ефективним? 
Був час, коли мені здавалося, що я 
стажер на пожежі. Все палає, по-
требує порятунку, тільки я не знаю 
з чого починати. Коли компанія 

невелика, до 30 осіб, то всі проце-
си досить прозорі і зрозумілі, але 
коли компанія починає зростати, і 
кількість персоналу збільшується, 
то з'являються проблеми з управ-
лінням. І це нормально. Це еволю-
ційний рух вперед. І в цей момент 
власник підприємства розуміє, що 
по-старому управляти вже не мож-
на, потрібні зміни в системі управ-
ління! Стара ручна система більше 
не працює. В цей момент виникає 
велике збентеження: з чого по-
трібно починати? Що рятувати в 
першу чергу? 

Відповідь ми знайшли не відразу, 
але все ж знайшли. Необхідно впо-
рядкувати систему виробництва 
свого продукту. Тобто, зробити 
його настільки простим і зрозумі-
лим, щоб можна було на будь-
якому з етапів, у будь-який момент 
побачити, в якому стані зараз 
справи. Щоб не потрібно було зби-
рати аналітику протягом 3-х тиж-
нів з того чи іншого виробу, а мож-
на було, відкривши один документ, 
подивитися, проаналізувати і зро-
зуміти: де виникають прогалини, 

де все добре, ми молодці... Зрозу-
міти, в яких питаннях я можу бути 
спокійний, в яких мені потрібно 
розібратися, що відбувається.
Саме тому ми почали з планування 
виробництва продукту. Чому це 
так важливо і, мабуть, важливіше 
за самі продажі? Тому, що якщо у 
вас не буде продукту, то вам нічо-
го буде продавати. 
Зараз всюди, куди не глянь, дуже 
багато пропозицій посилити відділ 
продажів, навчити продавати по-
новому... Це все чудово, але по-
трібно розуміти, що продажі мож-
на поліпшити тільки в тому випад-
ку, якщо є продукт, який відпові-
дає вимогам споживача. Якщо ж 
продукт у нас виходить невчасно, 
незрозуміло в якому асортименті 
та коли надійде на полицю, чи 
встигає він до сезону високих про-
дажів, – все це свідчить про те, що 
ви ніколи не поліпшите свої про-
дажі. Це неможливо здійснити, якщо 
у Вас не буде спланований весь про-
цес виробництва продукту: від ідеї 
до виходу на полицю магазину.
Пропонуємо Вам відповісти на ряд 
запитань, які допоможуть простіше 
зрозуміти й виправити проблеми.

Чи трапляється таке, що вели-
ка частина прибутку застря-
гла на складі у вигляді залишків 
минулого сезону?
Чи буває, що на складі сирови-
ни лежить тканина, яку Ви не 
знаєте куди застосувати?
Чи буває, що не вистачає обо-
ротних коштів?
Як Ви визначаєте скільки арти-
кулів тканини і в якій кількості 
потрібно закупити?
Як Ви плануєте роботу експе-
риментального, розкрійного, 
швейного цехів, щоб продукція 
виходила своєчасно, а потім 
могла продаватися з макси-
мальним прибутком?
За якими ключовими показни-
ками Ви орієнтуєтесь при 
створенні колекції сезону?

o.soroka.petrosoroka@gmail.com
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галузевий розвиток

Термін «кластер» виник порівняно недавно. В 1980 
році його ввів в обіг відомий економіст професор 
Майкл Юджин Портер. Він позначав це поняття, як 
«певне об'єднання взаємопов'язаних, географічно су-
сідніх підприємств і пов'язаних з ними компаній, що 
працюють в певній сфері і вважають, що вони взаємо-
доповнюють один одного та характеризуються спіль-
ністю діяльності».
Властивості кластера:

• концентрація підприємств і організацій на певній 
території;

• взаємна конкуренція учасників;
• кооперація учасників;
• формування унікальних компетенцій регіону.

По суті, кластер – це об'єднання за територіальною та 
спеціалізованою ознакою компаній, навчальних і на-
укових закладів у взаємодії з органами державної вла-
ди, з метою підвищення конкурентоспроможності та 
завоювання ринків.
Один з найвідоміших прикладів кластера – Кремнієва 
долина в Каліфорнії. Це один з найбільших техноло-
гічних центрів, створений на базі індустріального пар-
ку Стенфордського університету, що об'єднал основні 
високотехнологічні компанії США.
В Українській кластерної політиці простежується ак-
цент на наступних кластерах, що об'єднують компанії 
та працюють в найбільш конкурентоспроможних га-
лузях української економіки:

1. IT-кластери.
2. Сільськогосподарські і органічні кластери.

ХАРКІВСЬКИЙ КЛАСТЕР 
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

ТА ДИЗАЙНУ. 
ХАРКІВ – ЦЕ МОДНО!

Розвиток кластерної моделі 
на прикладі Kharkiv Fashion Cluster.

3. Туристичні кластери.
4. Кластери легкої промисловості (швейні кластери). 

В даний час створені в Києві, Харкові, Хмельницько-
му, Львові, планується створення в Чернігові.
Хочу поділитися досвідом розвитку Харківського клас-
тера легкої промисловості та дизайну.
Що таке Харківський кластер легкої промисловості та 
дизайну? Це об'єднання виробників і дизайнерів, про-
фільних навчальних закладів, що було створене за 
підтримки Управління інноваційного розвитку Харків-
ської міської ради в 2017 і формалізоване в 2018 році.
Кластер об'єднує:

• ТМ TAMIR (чоловічі костюми);
• TM RICA MARE (жіночий одяг);
• TM GRIDRESS (жіночий одяг, дизайнерка Карина 

Гришко);
• TM BEWZYUK (авторська жіночий одяг, дизайнер 

Олександр Бевзюк);
• TM maKha (авторський жіночий одяг, дизайнерка 

Марія Бисова);
• TM FomenkOleg (авторський жіночий та чолові-

чий одяг, дизайнер Олег Фоменко);
• TM Iris by primrose (жіночі сумки, дизайнерка Іри-

на Полуектова);
• Всеукраїнський медіаресурс «ШВАЦЬКА СПРАВА І 

МОДА»;
• Харківська академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ);
• Харківське вище професійне училище сфери послуг;
• Харківський коледж текстилю та дизайну;
• Харківське вище професійне училище швейного 

виробництва та побуту;
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• Українська інженерно-педагогічна академія;
• Каразінська школа бізнесу.

Кластер є учасником Всеукраїнської асоціації підпри-
ємств Легкої промисловості «УКРЛЕГПРОМ».
Діяльність Кластера можна умовно розділити за на-
ступними напрямками:

• Освіта.
• Бізнес.
• Імідж і Соціальна сфера.

Перший етап створення Кластеру, на якому ми зараз 
знаходимося – об'єднання і залучення нових учасни-
ків, формування зв'язків усередині організації. Діяль-
ність Кластера на цьому етапі (2018-2019 р.р.) вигля-
дає наступним чином:
1. Освіта
Що зробили:

• За підтримки Європейського банку реконструкції 
та розвитку провели Форум «Кластер виробників 
одягу та взуття» за участю експерта по класте-
рам світового рівня Айфора Ффоукс-Вільямса.

• Ініціювали і організували дискусію навколо про-
блеми підготовки фахівців легкої промисловості. 
На ресурсі «Швейна справа і мода» були опублі-
ковані ряд статей керівників Харківських на-
вчальних закладів легкої промисловості, в яких 
була висвітлена проблема відтоку персоналу і 
складнощів в підготовці нового. Таким чи-
ном, дана проблематика була виведена на за-
гальноміський рівень.

• Через систему меморандумів в структуру Кластера 
взяли нових учасників – представників сфери освіти.

• 22 березня 2019 р. на базі Karazin Business School 
при підтримці Української Асоціації підприємств 

легкої промисловості «Укрлегпром», Всеукраїн-
ського медіа-ресурсу «Швацька справа і мода», 
Управління інноваційного розвитку та іміджевих 
проектів Харківської міської ради, організували 
круглий стіл «Кадрове забезпечення легкої про-
мисловості».  
Він об'єднав представників усіх навчальних за-
кладів легкої промисловості регіону, основних 
виробників одягу регіону, представників Дер-
жавної служби зайнятості, представників органів 
місцевого самоврядування і територіальної 
громади.В ході дискусії були розроблені принци-
пи взаємодії бізнесу і навчальних закладів.

• Організована робоча група з реалізації проекту 
«Харків – це модно».

• За підтримки Управління інноваційного розвитку 
та іміджевих проектів Харківської міської ради за-
пустили проект «Харків – це модно». Він вклю-
чає в себе програму популяризації одягу місце-
вого виробництва в регіоні, програму освітньо-
мотиваційних зустрічей та лекцій представників 
легкої промисловості регіону в галузевих на-
вчальних закладах, екскурсії студентів на під-
приємства. По суті, створена можливість систем-
ного обміну досвідом і запитами між роботодав-
цем і майбутніми співробітниками.

• Спільно з компанією TEXCO Ukraine організували 
безоплатну передачу нового обладнання TM Veit 
GmbH Харківському коледжу текстилю та дизайну.

• Організували серію відкритих семінарів з прове-
дення переговорів «Битва за легпром» для пред-
ставників легкої промисловості.

• Провели закриті тренінги для керівників і мене-
джерів середньої ланки підприємств легпрому, 
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зокрема, семінар-практикум «Управління мага-
зином» з експертом Геннадієм Ткаченко.

• В рамках освітніх програм модних днів Kharkiv 
Fashion організували безкоштовні семінари та 
майстер-класи експертів галузі.

• Допомагаємо в підготовці і залучаємо учасників 
Кластера в галузеві заходи в якості експертів.

Що плануємо:
• Залучати нових спікерів, систематизувати зустрі-

чі зі студентами, організовувати практику на під-
приємствах.

• Залучати нових партнерів до роботи з навчаль-
ними закладами.

• Організовувати зустрічі, семінари та презентації 
для регіональних учасників ринку.

• Розвивати співпрацю з українськими та світовими 
навчальними закладами та програмами.

• Створити стипендії для талановитих студентів за 
рахунок фондів учасників Кластера.

2. Бізнес
Що зробили:

• Бізнес-зустрічі учасників з експертами галузі (зо-
крема, івент «Фешн-ринок Великобританії: су-
часні тренди і можливості», організований за під-
тримки Європейського банку реконструкції та 
розвитку і Асоціації Укрлегпром)

• Формуємо зв'язки всередині учасників Кластера. 
Вони включають в себе: обмін ідеями, готовність 
до спільних проектів та колаборацій, бізнес-по-
їздки, зокрема бізнес-місії учасників Кластера на 
світові галузеві заходи, організовані медіа ресур-
сом «Швейна справа і мода», створення єдиного 
стенду дизайнерів-учасників Кластера в рамках 
Kharkiv Fashion 2019.

• Формування зв'язків між регіональними учасни-
ками ринку. За рахунок відкритих і безкоштовних 
заходів створюється, як команда людей «зара-
жених спільною ідеєю», так і виникає співробіт-
ництво між раніше незнайомими або малознайо-
мими учасниками ринку.

Що плануємо:
• Спільна участь у світових галузевих заходах (це 

найчастіше значно дешевше участі поодинці. 
Плюс – це дає можливість розділити між учасни-
ками деякі витратні позиції).

• Організація регіональних галузевих заходів.
• Створення колаборацій всередині Кластера.
• Міжкластерна взаємодія.
• Секрет.

3. Імідж і соціальна сфера
Що зробили:

• Кластер є співорганізатором найбільшої fashion 
події Східної України – Kharkiv Fashion, а також 
Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів 
Start Fashion. Заходи організовуються Управлін-
ням інноваційного розвитку та іміджевих проек-
тів Харківської міської ради (взимку 2019 в кон-
курсі взяли участь заявки від більш ніж 130 ди-
зайнерів з 18 регіонів України, а 35 молодих ди-
зайнерів показали свої колекції на подіумі).

• Створили проект з популяризації регіональних 
виробників «Харків – це модно». Зокрема, за 
консультаційної підтримки Кластера була органі-
зована колаборація учасниці Кластера дизайнер-
ки Марії Бисової і Народної артистки України 
Ольги Сумської. Була створена колекція RIDNA, 
яка вперше була показана на подіумі Kharkiv 
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Fashion 11 жовтня 2019 Харкові, а 7 грудня пре-
зентована в Києві. Також, за підтримки Кластера 
Харківські дизайнери і виробники взяли участь в 
регіональних fashion подіях, таких, як Запорізькі 
дні моди.

• Висвітлюємо прогрес і досягнення учасників 
Кластера в ЗМІ та соціальних мережах.

• Організовуємо освітні заходи із залученням учас-
ників Кластера в якості експертів. Прикладом мо-
жуть служити семінари «Інклюзія в Фешн Інду-
стрії» за участю моделі, паралімпійської чемпіон-
ки Людмили Павленко і творців інклюзивних ко-
лекцій - дизайнерів, учасників кластера Олексан-
дра Бевзюка і Марії Бисової, семінари з пошиття 
чоловічого одягу дизайнера Олега Фоменко, 
участь в освітніх заходах фахівців компаній-учас-
ників Кластера Rica Mare і TM TAMIR.

• Формуємо кластерне середовище. Тому більшість 
заходів, організованих Кластером, є безкоштов-
ними для їх учасників. На закриті заходи завжди 
є квота для представників профільних навчаль-
них закладів.

• В рамках підготовки святкування Дня Перемоги і 
Дня Визволення України від німецько-фашист-
ських загарбників спільно з TM TAMIR нами були 
передані ветеранам чоловічі костюми виробника.

• Організували передачу дитячого одягу від парт-
нерів Кластера – TM Gabbi, в дитячі будинки Лу-
ганської та Донецької областей.

• Проводимо семінари для учасників і партнерів 
Кластера з корпоративної соціальної відпові-
дальності. В рамках одного з семінарів була орга-
нізована передача обладнання VEIT GmbH ком-
панією TEXCO UKRAINE Харківському коледжу 
текстилю та дизайну.

Що плануємо:
• Розвиток. Розвивати імідж харківської продукції, 

розвивати і просувати учасників в якості експер-
тів, залучати компанії для співпраці з навчальни-
ми закладами, організовувати безоплатну пере-
дачу знань, технологій і матеріалів навчальним 
закладам, допомагати тим, хто цього потребує.

На завершення хочу поділитися деякими висновками. 
Кластеризація дає можливість скорочення собівартос-
ті продукції за рахунок спільної закупівлі сировини, 
проведення спільних маркетингових досліджень, 
більш вільного доступу до технологій, постачальни-

ків, кваліфікованої робочої сили, інформації, бізнес-
послуг тощо. В кінцевому підсумку це призводить до 
збільшення прибутку. Також дозволяє компаніям ви-
користовувати взаємодоповнюючі навички, що дає 
можливість залучати інвестиції та брати участь в 
більш великих угодах, в яких індивідуальні компанії 
не конкурентоспроможні. За рахунок об'єднання 
спрощується шлях і оптимізується бюджет, необхід-
ний для виходу на локальні і зовнішні ринки. А якщо 
простіше – спільно розвиватися не тільки легшає, але 
і через час – вигідніше!
Кластери не створюються за день або за рік. Це до-
вгий і складний шлях, і ми тільки починаємо його.
Ласкаво просимо! Харків – це модно!

Олег Єгоров
Виконавчий директор Харківського кластера легкої 

промисловості та дизайну



30  ■ грудень 2019 shd.com.ua

сучасне рішення

ДОСВІД 
УЧАСТІ

У 
МІЖНАРОДНИХ  

ВИСТАВКАХ

Дедалі більше українських вироб-
ників звертають увагу на участь у 
міжнародних виставках. Це 
пов'язано з бажанням розширити 
ринки збуту, знайти нових партне-
рів в інших країнах. Вітчизняні 
компанії виробляють вельми гідну 
та якісну продукцію, але завжди 
стоїть питання, де краще її презен-
тувати. У світі проходить велика 
кількість виставок, і участь в них - 
досить витратний захід.
Як вибрати ту, співпраця з якою 
принесе прибуток саме вашій ком-
панії і з лишком компенсує всі 
вкладення? Ми попросили поділи-
тися своїм досвідом компанію 
«Т-Стиль» – постійного учасника 
Міжнародної виставки Heimtextil 
(Франкфурт). З питаннями ми 
звернулися до директора компанії 
Олени Талапи.
— Олено, розкажіть про Ваш 
досвід участі на виставках. Яку 
кількість країн він охоплює?
За 14 років існування компанії ми 
взяли участь у понад двадцяти різ-
них виставках. Крім
Всеукраїнських, вже п'ять років 
поспіль беремо участь в Heimtextil, 
що проходить в Німеччині.
Також брали участь у локальних 
текстильних виставках в Бухаресті 
(Румунія), Варшаві (Польща).

— Що Ви могли б порадити 
компаніям, які перший раз вихо-
дять на міжнародні виставки?
Коли компанія вирішує вийти на 
міжнародний рівень, по-перше, що 
необхідно зробити – це взяти участь 
у профільній престижній міжна-
родній виставці. Так підніметься 
престиж компанії, виросте довіра 
до неї. Думаю, головне в дебюті – 
не розраховувати на швидкий і 
легкий результат.
Розуміти, що головним ефектом та-
кої участі будуть не великі контрак-
ти, а важлива інформація про інші 
ринки, а також безцінний досвід.
— Як Ви думаєте, зараз відбу-
вається криза або еволюція 
споживання?
На кризу споживання скаржилися 
завжди. У всі часи знаходилися не-
задоволені продавці. Думаю, імо-
вірніше, відбувається еволюція. Ну 
неможливо ж завжди продавати 
керосинові лампи! Тобто, зміню-
ється характер товару, додаються 
послуги, спосіб продажу.
— Беручи участь в міжнарод-
ній виставці, на що варто звер-
нути увагу в першу чергу?
Тут немає нічого надособливого. 
Така ж підготовка, як і до будь-якої 
іншої виставки. За винятком того, 
що необхідний персонал, який во-

лодіє відповідними іноземними мо-
вами. І, звичайно, всі виставкові 
матеріали також мають бути пере-
ведені хоча б англійською мовою.
— З якою періодичністю повер-
тається клієнт на масштаб-
них виставках?
На великих виставках клієнт за-
вжди різний. Безсумнівно, є й такі, 
хто моніторить захід щорічно. Але, 
перш за все, кожен раз у вас бу-
дуть нові й нові знайомства. Якщо 
говорити про періодичність, то 
швидше за все, це два-три роки.
— Якщо ми хочемо знайти клі-
єнта на внутрішньому ринку 
будь-якої країни, чи варто ви-
ходити на світові виставки?
Важливо вийти і на світову вистав-
ку, але без внутрішніх, дрібних, ви 
не дізнаєтеся тонкощів ринку окре-
мої країни. Також, на значні ви-
ставки приїжджають більші «опто-
вики», а на місцевих буде пере-
важність дрібних покупців. Все за-
лежить від того, який спосіб про-
дажу ви обрали: через одного 
представника або безпосередньо 
до кожного потенційного покупця.
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сучасне рішення

— Як визначити, який товар 
затребуваний на даному ринку? 
Чи є відмінності в затребува-
ності одного й того самого то-
вару в різних країнах?
Рідко коли товар однаково затре-
буваний. На нашому досвіді – всю-
ди все абсолютно по-різному. 
Якщо про тканини, то, наприклад, 
в Румунії взагалі не продаси вузькі 
тканини, незалежно від бренду. У 
Польщі (як і в Україні) важлива бі-
рочка «Мейд ін Італі», а покупець 
з Італії цінує комбінований склад 
тканини і актуальний дизайн.
— Яку кількість разів необхід-
но вийти на виставку для по-
шуку клієнта? На що треба 
звернути увагу в першу чергу?
Немає єдиного рецепта для всіх. 
Але однозначно, що одного разу 
мало. У перший раз ви дізнаєтеся 
про ринки, збираєте інформацію, 
дивуєтеся і робите висновки. Вдру-
ге – вже з урахуванням отриманого 
досвіду та інформації - пробуєте 
отримати прибуток і контракти. 
Якщо нічого не відбувається, то 
сенсу йти на третю виставку немає.

— Які основні помилки припус-
кають компанії, намагаючись 
працювати на виставках?
Думаю, основні помилки – це не-
здатність швидко і якісно обробити 
отримані контакти, втрата таких 
контактів. Є неписане правило: 
якщо ви протягом перших двох тиж-
нів не обробили клієнта, його замов-
лення, то ви вже його втратили.
— Ваші особисті поради ком-
паніям-початківцям?
Головне, не соромитися, вірити в 
себе, свій продукт. Участь у ви-
ставці – це ще не означає завою-
вання ринку. Це тільки початок 
складного шляху. Не всі його ви-
тримають. Потрібно морально бути 
готовим до провалу, але сподіва-
тися на гарний результат. Потріб-
но налаштуватися витратити вели-
ку суму грошей і не шкодувати про 
це. Адже це вклад в себе, це плата 
за цінний досвід і інформацію.
— Розкажіть кілька прикладів 
з Вашого досвіду, цікаві випад-
ки з байерами.
Про приклади і досвід можна довго 
розповідати. Зазвичай, ми згадуємо 
такі випадки кожен раз дорогою на 
новий захід (посміхається  – прим.
ред.). Є приємні спогади, а є й не 
дуже. Коли ми виходили вперше 
на міжнародну виставку, це був сі-

чень 2015 року, війна вже була в 
самому розпалі. І це однозначно 
вплинуло на сприйняття нас, укра-
їнської компанії. Нам повертали ві-
зитки, навіть відмовлялися роз-
мовляти, коли дізнавалися, що ми 
з України.
Був випадок, коли клієнт довго пе-
ребував на нашому стенді, багато 
вніс у рахунок-замовлення, а коли 
ми перейшли до етапу обміну 
адресами, коли до нього дійшло, 
що ми з України, схопився зі стіль-
ця і просто втік. Чомусь спочатку 
не розчув, звідки ми, і прийняв нас 
за італійців.
— Що, на Вашу думку, необхід-
но зробити, щоб змінити став-
лення до підприємств України?
Вживати заходів необхідно, перш 
за все, на державному рівні. Всі, 
хто виходить за межі України, по-
пуляризують свою країну не менше 
спортсменів, наприклад. Ці люди 
постійно доводять, що з Україною 
можна співпрацювати, що ми тут не 
живемо в землянках, а, насправді, є 
абсолютно цивілізованою країною. 
Потрібно більше допомоги з боку 
держави, щоб у нас бізнес був за-
хищений. А нашим вітчизняним ви-
робникам бажаю робити макси-
мальний натиск на своєму розви-
тку, не зупинятися на досягнутому 
і сміливіше виходити на зовнішні 
ринки. Адже багатьом з них вже є, 
чим пишатися!
Дякуємо Олені Талапі за цей щи-
рий цікавий діалог. Бажаємо її ком-
панії «Т-Стиль», а також всім укра-
їнським підприємствам успіхів, 
розвитку і нових ринків в наступ-
ному році!

Наталія Меркулова
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Тематика виставки PFI Show
Виробники комплектуючих для взуття:

• аксесуари;
• текстиль;
• підошви;
• підбори;
• матеріали і аксесуари зі шкіргалантереї;
• виробники та постачальники хімічної 

продукції;
• виробники готової, напівфабрикатної і 

необробленої шкіри.

Шановні пані та панове!
Медіа-ресурс Sewing Business & Fashion (Швацька Справа та Мода) і компанія Lead Exhibitions      
запрошує Вас відвідати Міжнародну виставку Poland Shoes Expo та PFI Show, що відбудеться 

19-21 березня 2020 року в місті Варшава, Польща у виставковому центрі 
«PTAK WARSAW EXPO» в рамках байєрської програми.

Тематика виставки Poland Shoes 
Expo
Виробники взуття

• чоловіче і жіноче взуття;
• дитяче взуття;
• спортивне взуття і кросівки;
• захисне взуття;
• військове взуття.

Виробники шкіряних аксесуарів
• гаманці та сумки;
• ремені;
• портфелі;
• дорожні сумки.

Представники Вашої компанїі забезпечуються наступними послугами на безко-
штовній основі:

• переліт в обох напрямках: 18 березня 2020 року до Варшави та 22 березня повернення 
з Варшави (місто вильоту та прибуття – найближчий аеропорт за місцем проживання, 
вибір рейсу та авіакомпанії – на розсуд організатора);

• трансфер (аеропорт-готель-виставковий комплекс-аеропорт);
• проживання в готелі 4*-5 *(зі сніданком) на період з 18 березня 2020 р. до 22 березня 

2020 р.
Більш детальну інформацію про виставки Ви можете отримати на сайтах

www.pfishow.com, www.polandshoesexpo.com
З питань відвідування виставки в рамках делегації просимо звертатися до редакції 

Sewing Business & Fashion (Швацька Справа та Мода) за телефонами:
+38 068 18-19-113, +38 050 824-02-31

пропозиція
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24-30 листопада з великим успіхом 
відбулася одна з перших бізнес-мі-
сій у Китай, що була організована 
медіа-ресурсом SBF (Швацька Спра-
ва і Мода) за допомогою асоціації 
Укрлегпром, компанії Софторг, та 
Олексія Довганича. Це був масш-
табний захід, що мав за мету на-
лагодження ділових зв'язків з ки-
тайськими постачальниками і ви-
робниками, відвідування ведучих 
підприємств та виставки, вирішен-
ня конкретних бізнес-завдань учас-
ників. Лише за п'ять   днів делега-
ція відвідала такі міста і провінції: 
Shanghai, Keqiao, Ningbo і Shengze.
До складу делегації увійшли пред-
ставники українських компаній: TD 
Gabbi (Харків), RICA MARE (Хар-
ків), ADONIS (Харків), AVITEX 
Trade House (Київ), TM LESYA (Чер-
каси), LYUBAVA GRATSIYA (Черка-
си), TM BIGLINE (Харків), TM 
SVARGA (Львів), Collective (Харків), 

УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС-МІСІЯ В КИТАЙ
Petro Soroka Fashion House (Суми), 
De. Victtory (Харків), TM GIORGIO 
(Харків), World of Labels & 
Accessories (Запоріжжя), Legprom-
service LTD (Київ), UNITED 
FASHION'S TECHNOLOGIES (Київ), 
Velvet Print Printing Studio (Харків), 
Softorg (Одесса), Sewing Business 
& Fashion (Харків).  
25-26 листопада бізнес-місія стар-
тувала у Шанхаї, де відбулося від-
відування   виставки ShanghaiTex2019 
за запрошенням  виставкової ком-
панії «ADSALE». Ця найвідоміша 
виставка текстильної промисло-
вості в Китаї традиційно збирає 
ключових гравців галузі. Україн-
ська делегація мала змогу ознайо-
митися з передовими технологія-
ми, сучасним обладнанням, нови-
ми можливостями на ринку цифро-
вого друку і послуг, тощо.
Організатор: 
SBF (Швацька Справа і Мода).    

27 листопада українська делегація 
відвідала місто Keqiao на запро-
шення Голови Державного Управ-
ління Економіки Регіону Шаосін-
Кечао пана Тан Ке і Директора 
Департаменту міжнародних зв'язків 
Китайської інженерної текстильній 
Асоціації пана Джун Хана. Учасни-
ки бізнес-місії отримали багато 
уваги та привітну гостинність від 
приймаючої сторони. Керівництво 
регіону висловило про значний ін-
терес у розвитку економічних від-
носин з підприємствами текстиль-
ної галузі України.
Місто Keqiao здавна відоме най-
більшою кількістю текстильних 
фабрик, яких налічується в регіоні 
близько 2 500. Під час візиту були 
проведені успішні В2В зустрічі з 
кращими компаніями-виробника-
ми регіону: Kunrui Textile, Agan 
textile, Minghan Embroider, Yaozhu 
Textile, Hongcaohui Textile, Daier 
Textile, Renfei Textile, Onway 
Textile. Крім того, учасники відві-
дали найбільший Північний Тек-
стильний ринок і фабрику цифро-
вого друку Cai Mao Printing.
Організатор: Довганич Олексій.
28 листопада бізнес-делегація пе-
ремістилася в місто Ningbo – один з 
економічних лідерів і найбільших 
промислових центрів Китаю. День 
почався з відвідування швейної фа-
брики Youngor, що входить до скла-
ду одного з найбільших текстиль-
них підприємств Китаю Youngor Group 
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Company Limited. Це була оглядова 
екскурсія з метою ознайомлення з 
процесами автоматизації та оптимі-
зації виробництва, організації сучас-
них виробничих циклів.  
Основний напрямок спеціалізації 
фабрики – успішна розробка влас-
ного бренду чоловічого одягу ви-
сокого класу Mayor. Крім того, 
Youngor Group виробляє такі брен-
ди, як Hart Schaffner Marx і Hanp, 
налагодивши стратегічне співро-
бітництво з п'ятьма провідними 
світовими виробниками тканин: 
Zegna, Loro Piana, Cerruti 1881, 
Alumo і Albini. Спільно з ними ком-
панія виступила з Глобальною іні-
ціативою в галузі екології моди.
Також делегація відвідала офіс мо-
лодої компанії Lensh, що стрімко 
розвивається на ринку проектуван-
ня і виготовлення автоматичних рі-
шень для швейного виробництва. 
Гостям запропонували наглядно 
ознайомитись з роботою зразків об-
ладнання у демонстраційному залі. 
Представники компанії охоче поді-
лилися стратегічними планами по 
розробці та випуску нових моделей 
та виявили велику зацікавленість у 
співпраці з українською стороною.  
Організатор: Компанія Softorg, за 
особистого сприяння президента 
компанії JUKI Central Europe пана 
Masanori Awasaki.
29 листопада українська місія при-
була до Shengze. Це відоме старо-
давнє шовкове місто, історія якого 
налічує понад 1 700 років. Сьогод-
ні Shengze  ̶  столиця моди, важли-
ва китайська база виробництва 
шовкового текстилю та експорту. 
Сама провінція Shengze стала цен-
тром виробництва і поширення 

текстильної продукції, створивши 
повний ланцюжок промисловості.
День почався з офіційної зустрічі 
української делегації і губернатора 
провінції. Зустріч пройшла в залі 
засідань в Центрі адміністративно-
го обслуговування Shengze.
З китайської сторони були присутні:
Wang Yibing – член Китайської 
Компартії Suzhou Wujang, член По-
стійного Комітету, Jiagsu Wujiang 
Hi, Секретар технічної зони робо-
чого Комітету, Wujiang Shnze Се-
кретар Робочого комітету сторінки 
орієнтального ринку.
Zhang Jianhua – Заступник Дирек-
тора Адміністративного комітету 
технічної зони, Заступник Секрета-
ря Контрольного комітету Компар-
тії Вюджанг Шнгзе, Директор орі-
єнтального адміністративного рин-
кового Комітету  
Xie Ming – Текстильна промислова 
Асоціація Jiangsu Province.
Joy JiN – China National Textile & 
Apparel Council (CNTAC).  
Відділ сприяння інвестиціям, 
Управління міжнародної торгівлі, 
Китайська національна рада з тек-
стилю та одягу (CNTAC)  та інші по-
чесні гості

З української сторони були присут-
ні компанії, що увійшли до составу 
Делегації.
В ході зустрічі кожна сторона пред-
ставила потенціал галузі своєї кра-
їни. З китайської сторони відбула-
ся презентація регіону, з україн-
ської – потенціалу галузі легкої 
промисловості України. Презента-
ція була підготовлена   асоціацією 
Укрлегпром. Після офіційної части-
ни пройшли зустрічі В2В, в яких 
прийняли участь 14 компаній ви-
робників тканини і пряжі. В цілому 
захід відбувся на дуже високому 
рівні. Українська Делегація ви-
словлює подяку Китайській міжна-
родній торгово-промисловій палаті 
та  Асоціації текстильної промисло-
вості провінції за організацію цієї 
події в Shengze.
В другій половині дня відбулося 
відвідування двох місцевих фабрик 
виробництва тканини – Wujiang 
Fuhua weaving Co.,LTD. та Lixin 
Group Textile (Jiangsu) Co.,LTD. По-
тім делегація завітала до Торгово-
го центру тканини Shenze Oriental 
Textile City та ознайомилася з його 
асортиментом і пропозиціями. Зна-
чною подією цього візиту стала 
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В2В зустріч з китайськими вироб-
никами тканини та пряжі, яка про-
йшла на високому рівні.  
З китайської сторони було зазна-
чено: «Україна має розвинену базу 
текстильної промисловості, а місто 
Шенцзе, в свою чергу, тісно 
пов'язане з українською промисло-
вістю в області текстилю та має 
широкі можливості для співпраці. 
Сподіваємося, що завдяки взаємній 
довірі і обміну між двома сторона-
ми, ми зможемо налагодити співп-
рацю в різних аспектах, а саме: мо-
дернізація промисловості, креатив-
ність моди, дослідження і розробки 
в області технологій, а також еко-
номічні і торговельні обміни».
Організатор: асоціація Укрлегпром 
за сприяння асоціації China National 
Textile & Apparel Council (CNTAC).  

Підводячи підсумки бізнес-місії,  
хочеться зазначити, що це був 
справжній діалог з китайською 
стороною, який приніс налаго-
дження дружніх і ділових відносин. 
Делегація змогла активно поспіл-
куватися з представниками регіо-
нальної влади та позначити пер-
спективи майбутньої співпраці. 
Також українська сторона мала 
змогу дізнатися про перспективи 
розвитку текстильної промисло-
вості Китаю. Ще один великий по-
зитивний момент полягав у вну-
трішній взаємодії між учасниками 
делегації: відбулося налагодження 
більш близьких дружніх і партнер-
ських відносин для подальшого 
взаємного співробітництва.
Українські компанії, що брали 
участь у бізнес-місі, зазначають, 

що отримали багато вражень від 
цієї поїздки та розуміння напрямку 
для свого подальшого розвитку.
«Мене завжди цікавили успішні 
люди, завжди хотілося зрозуміти, в 
чому їх секрет, – ділиться вражен-
нями учасниця української делега-
ції Ольга Сорока. – І в даному ви-
падку, кажучи про Китай, я поба-
чила, як ціла країна досягла успіху. 
Адже я пам'ятаю її зовсім іншою. Але 
сьогодні – це велика промислова 
країна, яка має вплив у світі. Як їм 
вдалося? Саме це питання найбіль-
ше цікавило мене в поїздці. І я зро-
била для себе відкриття, під вра-
женням від яких перебуваю й досі».
На кожному кроці українська біз-
нес-місія відчувала неабияку заці-
кавленість приймаючої сторони. 
Організатори отримали безліч за-
прошень на майбутнє від місцевих 
виставок та фабрик. В тому числі, 
й на Іntertextile Shanghai2020, що 
пройде в березні. 
Представники китайської влади   
виявили намір брати участь в ви-
ставках і В2В зустрічах в Україні. 
Тож чекаємо гостей з Піднебесної 
та готуємось до нових відвідувань 
Китаю!
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Для представників Вашої компанії організатором виставки 
буде безкоштовно надано:

Дві ночі / три дні проживання в готелі категорії 4* або 5* (з сніданками) 
в м. Стамбул.

Шановні пані та панове!
запрошуємо Вас на Міжнародну виставку пряжі – 

другу за величиною в світі

• Пряжа з поліестеру
• Пряжа з нейлону
• Шовкова пряжа
• Пряжа для декорування
• Пряжа для ручного в'язання
• Пряжа з поліпропілену
• Текстурована пряжа
• Пряжа з поліаміду
• Волокна
• Пряжа з льону 
• Котушки, снувальні котушки, шпульки

Медіа-ресурс Sewing Business & Fashion (Швацька Справа та Мода) і виставкова 
компанія Туреччини «ТЮЯП» запрошує Вас відвідати 17-ту Міжнародну виставку 
пряжі, ниток і волокон, яка буде проходити 27-29 лютого 2020 року в місті  
Стамбул, Туреччина у  виставковому центрі «ТЮЯП-Бейликдюзю»

Тематика виставки:

• Бавовняна пряжа
• Натуральна пряжа
• Пряжа з еластану
• Регенерована пряжа
• Вовняна пряжа
• Пряжа металізована
• Пряжа з віскози
• Технічна пряжа
• Пряжа з акрилу
• Пряжа для шиття
• Вишивальна пряжа

Більш детальну інформацію про виставку Ви можете отримати на сайті:
        www.istanbulyarnfair.com  

Для відвідування виставки в рамках делегації 
необхідно зв'язатися з редакцією Sewing Business & Fashion: 

shveinoe_delo@ukr.net    
 +38 068 18-19-113        +38 050 824-02-31

пропозиція
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Вже довгий час наша планета 
страждає від споживацького став-
лення людей до неї. Бездумно ви-
рубуються ліси, відходами забруд-
нюється повітря та води Світового 
океану. Екологічна проблема нині 
є найактуальнішою, але вирішити 
її ми можемо тільки об’єднавшись. 
Наша головна мета – спробувати 
у будь-який спосіб врятувати рід-
ну природу, що дбає про все живе 
на Землі.
Для цього існують різноманітні ме-
тоди, хоча кожна людина розуміє 
під цим «рятуванням» щось своє: 
хтось жертвує гроші на благодій-
ність, хтось ходить до магазину з 
власною сумкою-шопером, розпо-
всюджує інформацію щодо еколо-
гічних проблем, а дехто проводить 
благодійні акції, даючи змогу всім 
бажаючим допомогти. 
Саме така акція відбулася 12 та 13 
жовтня на Контрактовій площі у 
Києві. Захід проходив завдяки 
сприянню та турботі організаторів 
родинного фестивалю «Свій до 
Свого по Своє» Вікторії Кушнір та 

ЕКОЛОГІЯ ТА МОДА
Наталії Любченко. Метою акції ста-
ло надання людям можливості до-
помогти довкіллю, а саме, отрима-
ти саджанці дерев, що люб’язно 
надав Саюк Валерій Орестович, 
відомий на всю Україну засновник 
«Розсадника Саюка», і посадити їх 
біля свого будинку. 

В акції прийняли участь безліч не-
байдужих мешканців столиці. Та-
кож цю акцію підтримали одесити 
та харків’яни. Особливо дякуємо 
Ользі Якубі, організаторці одесь-
ких виставок «Ювелірний салон». 
Вона із захватом сприйняла ідею 
організації такого роду благодій-
ності та надала ресурси для вті-
лення її в життя.
З’явилося своє дерево в Києві й у 
редакції нашого журналу. Це кра-
сень – клен на розі Межигірській 
та Введенській вулиць. Фото6
Організаторів заходу дуже врази-
ла кількість громадян, небайду-
жих до екологічних проблем, на-
приклад, родина харків’янки Ши-
тілової Анастасії, учениці філоло-
гічного факультету ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна. Завдяки допомозі мати 
та батька, дівчина посадила в од-
ному з дворів Харкова відразу 
п’ять дерев!  
Ще один дієвий метод боротьби з 
екологічною кризою стосується сфе-
ри моди. Безвідповідальне виробни-
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цтво одягу завдає величезної шкоди навколишньому 
середовищу. Частка викидів СО2 від підприємств легкої 
промисловості вище, ніж від авіації та судноплавства ра-
зом узятих. Але мода теж може бути екологічною.
Дизайнери усього світу відмовляються від застарілих 
способів створення одягу, та все більше віддають пе-
ревагу сучасним напрямкам розвитку. А саме, у ви-
робництві використовуються екологічні матеріали та 
безвідходні технології. 
Віднедавна «екологічний рух» стали підтримувати й 
найвідоміші будинки моди. Також за кордоном набу-
вають популярності бренди, що використовують у 
виробництві свого одягу лише екологічні матеріали. 
Сьогодні 79 світових брендів – від H&M до Adidas –
зобов'язалися до 2020 року замінити при виробни-
цтві одягу шкідливі для навколишнього середовища 
речовини нейтральними.
Протягом останніх 15 років продажі одягу по всьому 
світу зросли вдвічі, в той час як середній термін її 
використання сильно скоротився. В середньому ми 
носимо одну річ менше, ніж рік. 
Легка промисловість мусить все більше уваги приді-
ляти экологич ним технологіям виробництва, скоро-
чувати або зовсім відмовитися від застосування 
шкідливих барвників та технологій, приділяти вели-
ке значення енергозбереженню, водоспоживанню. 
На сьогодні багато світових брендів вже офіційно за-
являють про повний перехід на екологічні технології 
виробництва до 2025 року.
Кожному з нас треба замислитися про порятунок на-
шої планети та зробити хоча б маленький крок на 
шляху до «екологічної перемоги».

Лілія Жукова
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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
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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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• ремінні
• національні
• окантовочні
• еластичні 

(резинки)
• брючні
• з орнаментом 

(жакардові)

виробляє:

СТРІЧКИ

ВИГОТОВЛЕННЯ СТРІЧОК 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

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

Якщо Вас цікавить: дублювання, вошінг, 
каландрування, зміцнення, принтування, креш, 

штучне старіння, стабілізація тканин – 
відвідайте наш сайт

http://borovkov.com.ua

057 719-88-94
050 343-46-44

крешування тканини

каландруванняштучне старіння тканини

штучні хутра

ПП Боровков
м. Харків

Обробка тканин
новий вигляд, якість, оригінальність

Реалізуємо штучне хутро в асортименті 
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фурнітура та матеріали 
для пошиву одягу
фурнітура для шкіргалантереї
змійки-блискавки YKK
фурнітура для взуття
бірки, лейби
стрічка сумочна
фурнітура для чохлів мобільних 
телефонів

м. Миколаїв, вул. Карпенко, 46, к. 210
тел.:/факс: 0512 536035, моб.: 050 5930475 
Skype: f.group, e-mail: fgroup@mksat.net
www.furnituregroup.com.ua

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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12 vellesukraine

Brother

velles-shop.com.ua
gtx.velles-shop.com.ua


