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ЗМІСТ
ГРУДЕНЬ 2021

Потрібна якісна швейна техніка 
та аксесуари? Будь ласка! Знайомимо вас 
з компанією ПП «Навігатор»!

Мирослав Кіндрачук, засновник 
ТМ «TAMIR»: «Дрібниць в іміджі не існує»

Виставка для баєрів: ISTANBUL FASHION 
CONNECTION`22 

Як і навіщо прогнозувати тренди

Мода та екологія: чи треба змінюватися? 
виробники Східної України об’єднуються
навколо проблеми

Інформаційно-аналітичні матеріали Асо-
ціації «Укрлегпром»

Виставки

СУЧАСНІ РІШЕННЯ

ГОЛОВНА ПОДІЯ

УКРЛЕГПРОМ

ПОСТ-РЕЛІЗИ
FASHION

ВІТЧИЗНЯНІ
ВИРОБНИКИ
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«Швацька справа та мода» 
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Видається щомісячно. 
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Частина тиражу розповсюджується безкош товно. 
Редакція не несе відповідальності за зміст і до-
стовірність реклами та прайс-листів.  
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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 
(шрифти в кривих);  

• лінкована або занурена растрова графіка – 
додатковими файлами;

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

• всі кольорові макети повинні бути викона-
ні тільки в CMYK.
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сучасне рішення

Компанія «Навігатор» існує на ринку швейної тех-
ніки та аксесуарів з 2000 року. За цей час відбув-
ся великий стрибок у розвитку компанії від інтер-
нет-магазину до прямого постачальника та ділера 
найякісніших товарів для швейної промисловості з 
власним складом в Україні.
Якщо детальніше продемонструвати найзатре-
буваніші товари, які мають широку популярність 
на ринку України, то це, насамперед, промислове 
швейне обладнання.
Перш за все зазначимо, що «Навігатор» зареко-
мендував себе, як надійний постачальник всесвіт-
ньо відомих брендів, таких як: Siruba, Delta, Silter, 
Gemsy, Shunfa, Groz-Beckert, Dotec та інші. Усі това-
ри мають детальну інструкцію щодо використання, 
а також гарантію та сертифікати.
Компанія «Навігатор» пропонує широкий спектр 
обладнання для підприємств легкої промисловості. 
Ви можете придбати наступне швейне промислове 
обладнання:

• високошвидкісні універсальні машини для важ-
ких, середніх та легких тканин;

• розкрійне обладнання;
• мішкозашивальні та вишивальні машини;
• обладнання для волого-теплової обробки;
• двигуни, запчастини, а також змінні аксесуари;
• багатоголкові машини;
• машини ланцюгового стібка, оснащені рукав-

ною платформою;
• універсальні машини із функцією обрізання 

матеріалу;
• петельні машини;
• розпошивальні машини для середніх та легких 

тканин;
• трьох-і пятініточні оверлоки;
• парогенератори;
• прасувальні столи;
• професійні світильники та акумулятори;
• швейні голки, манекени, ножиці, леза та бага-

то іншого.
Якщо Ви займаєтесь шиттям на побутовому рівні, 
для Вас також знайдеться багато корисних товарів.
В асортименті продукції представлені найкращі 
моделі побутових швейних машин, а також якісних 
запчастин, голок, петельників, окантователів та 
іншого. В каталозі товарів Ви знайдете вироби 
відомих виробників: Brother, Minerva, Siruba, Janome, 
Schmetz, Toyota та інші.

ПОТРІБНА ЯКІСНА ШВЕЙНА ТЕХНІКА 
ТА АКСЕСУАРИ? БУДЬ ЛАСКА! ЗНАЙОМИМО 

ВАС З КОМПАНІЄЮ ПП «НАВІГАТОР»!

Привабливою пропозицією також може буди і те, що 
компанія «Навігатор» реалізує як нове, так і вжива-
не швейне обладнання.
Останній варіант буде особливо цікавим та вигід-
ним для підприємств, які не мають великого бюд-
жету для купівлі нової техніки.
Усі представлені моделі швейного обладнання 
відрізняються високими техніко-експлуатаційними 
показниками: стійкість до відмов, функціональність, 
довговічність, простота експлуатації і т.д.
Компанія «Навігатор» зарекомендувала себе як 
надійний постачальник для профільних підприємств, 
який задовольняє усі вимоги партнерів протягом 
багатьох років.
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Професійні консультанти та працівники зможуть піді-
брати саме той варіант обладнання, який Ви потре-
буєте, виходячи з вимог та цінового діапазону.
Придбана у «Навігатора» техніка дозволить вам 
випускати високоякісну продукцію та отримувати 
за це гарний прибуток.

Наш офіційний сайт, де Ви зможете ознайомитися з 
усім асортиментом товарів: 

https://sewing-navigator.com.ua
Напишіть або зателефонуйте нам ‒ все розповімо!
E-mail: navigatorkhua1@gmail.com

Тел.: +38 098 25-24-707, +38 063 79-54-838.
Вайбер: +38 093 42-63-525

Є зауваження або пропозиції? Напишіть прямо до 
директора:

E-mail: navigatorkhua1@gmail.com
Будемо раді співпраці з вами!

https://sewing-navigator.com.ua
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підбору, деякі з наших фахівців 
працюють в «TAMIR» вже більше 
20 років. Тому я впевнений, що 
наші консультанти максимально 
уважно поставляться дозапитів 
клієнта та запропонують кілька 
оптимальних варіантів на вибір.
Адже головне, щоб костюм сидів 
по фігурі, був актуальним і гар-
моніював із зовнішністю та ста-
тусом людини. Тому практично 
кожна модель представлена у 
нас ростовкою до 30 розмірів. 
Адже це дає можливість найточ-
ніше підібрати костюм відповід-
но до індивідуальних параметрів 
статури. Фасони та забарвлення 
також намагаємося пропонувати 
у широкому спектрі, щоб наші 
клієнти могли  поексперимен-
тувати зі стилем. Тож ми можемо 
повністю задовольнити потреби 
нашої основної цільової аудиторії – 
офісних працівників, керівництва 

вітчизняний виробник

– Пане Мирославе, основний 
напрямок ТМ «TAMIR» – якісні 
чоловічі костюми. Зазвичай вва-
жається, що правильний костюм, 
це своєрідна візитівка та навіть 
таємна зброя чоловіка. Чи Ви 
згодні з цим?
Авжеж! Хороший костюм перет-
ворює чоловіка, робить його 
більш мужнім. Це схоже з ефек-
том, коли довго відвідуєш тре-
нажерний зал, а потім вперше 
приходиш на пляж – й відразу 
відчуваєш загальну увагу. Отри-
мати той самий результат, але 
набагато легшим шляхом, дає 
можливість костюм. Коли чоловік 
його надягає, одразу відчуває, 
як змінюється його енергетика 
та реакція людей на неї. Пра-
вильный костюм може змінити 
уявлення про себе, відкриє нові 
риси в характері, грамотно висло-
вить індивідуальний посил суспіль-
ству.
– Як правильно вибрати «свій» 
костюм тим, хто не звик його 
носити? Що порадите?
Зазвичай чоловік, який постійно 
носить костюм, вже на підсвідо-
мому рівні знає, що саме йому 
потрібно. Тим, хто ще на шляху 
до власного стилю, найрозумні-
ше буде звернутися до магазину 
з кваліфікованими стилістами-
консультантами. Особисто я дуже 
відповідально підходжу до їх 

Мирослав Кіндрачук, заснов-
ник ТМ «TAMIR»: «Дрібниць 
в іміджі не існує».
Сучасні модельєри і дизай-
нери впевнені: якісний одяг 
трансформує людину, кори-
гує її манери та поведінку. 
Він впливає на внутрішню 
культуру і здоров’я, змінює 
пріоритети та смаки. 
В цьому також абсолютно 
впевнений Мирослав Кіндра-
чук, засновник торговельної 
марки «TAMIR», що пропонує 
високоякісний чоловічий одяг 
переважно українського 
виробництва. Нині ТМ має 
мережу магазинів у Харкові 
і Запоріжжі та планує розши-
рюватися далі. А доставка 
та онлайн-продаж продукції 
вже зараз здійснюється у всі 
регіони України. Свій шлях 
Мирослав розпочав у 1990-х 
роках з роботи вантажника 
і реалізатора на ринку «Бара-
башово», а бізнес – з п’ятдесяти 
доларів у кишені та бажання 
досягти більшого. Тож, сьо-
годні ми розпитали його: як 
саме пов’язані одяг і вну-
трішній світ людини?
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вам додаткові бали в очах ото-
чуючих. Адже поки ви не заго-
ворили, про вас говорить одяг. 
Ми завжди прагнемо, щоб в 
«TAMIR» можна було підібрати 
повне «екіпірування», яке стане 
для наших клієнтів частиною 
переможної стратегії.
Наприклад, краватка, яка вва-
жається відображенням індиві-
дуальності чоловіка. За моїми 
спостереженнями, вибір цього 
аксесуару схожий на пошуки дзе-
на і може тривати втричі довше, 
ніж вибір самого костюма. (посмі-
хається ‒ прим. ред.) Тим більше, 
наш асортимент краваток дає 
таку нагоду. І, звичайно, класич-
ні ремені, підтяжки, запонки, 
затискачі для краваток – гарний 
костюм завжди мають доповню-
вати відповідні аксесуари, адже 
дрібниць в іміджі не існує.

https://tamir.ua

середньої ланки. Є в «TAMIR»також 
весільні та випускні костюми, шкіль-
ні дитячі колекції.
– Останнім часом світ Fashion 
значно змінився, як і ставлення 
до одягу. Чи торкнулося це чоло-
вічого костюму?
Діловий костюм також зазнає 
зараз важливих змін у всьому: у 
кольорі, крої та, звичайно ж, у 
виборі тканин. Зараз актуальні 
матеріали, які практично не 
мнуться, мають високу еластич-
ність, що дозволяє вести активний 
спосіб життя, відчувати комфорт. 
Костюми з таких тканин чудово 
підходять для відряджень – вони 
зберігають презентабельний 
вигляд навіть після довгої дороги. 
– Асортимент ТМ «TAMIR» – це 
переважно продукція від україн-
ських виробників. Чому саме 
таким був Ваш вибір?
Так, український виробник для 
нас у пріоритеті, вважаю, що він 
значно недооцінений. Особливо 
при тому, що я, як член правлін-
ня спільноти Kharkiv Fashion 
Cluster зацікавлений у розвитку 
саме української модної індустрії. У 
нас в Україні є потужні фабрики 

вітчизняний виробник

з висококласним обладнанням, 
продукція яких йде в основному 
на експорт. Інша справа, що 
немає тканин, сировини, якість 
вовни низька. Тому у цьому плані 
співпрацюю з італійськими і 
турецькими постачальниками, сам 
вибираю матеріали за зразками та 
передаю їх українським партнерам-
виробникам.
– Чула, у Вас в асортименті є 
навіть джинси українського 
виробництва.
Так, є – й дуже пристойної яко-
сті! Крім того, ми пропонуємо 
великий вибір сорочок до костюмів, 
також на різні типи фігур. Лонг-
сліви, поло, теплі светри, куртки 
полукежуального стилю. Є в нас 
й чоловічі пальто, які я особисто 
вважаю символом лаконічної 
елегантності завдяки їх здатності 
легко поєднуватися з речами 
різних стилів.
– Наскільки важливе значення 
мають, на вашу думку, аксесуари?
Опрацьованість деталей гарде-
робу дасть вашому співрозмов-
нику зрозуміти, з якою людиною 
він має справу. Правильно піді-
брані супутні аксесуари дадуть 

https://tamir.ua
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виставкові програми

події. Всесвітня торгівельна асоціяція İHKİB зібрала 
дійсно вражаючу, по своїм масштабам, виставку, яка 
вже перевищує минулі події в декілька разі щодо різ-
номанітності напрямків та кількості експонентів, які 
будуть готові до співпраці.
На цей раз на Вас будуть чекати представники таких 
галузей:

Запрошуємо відвідати міжнародну подію – виставку 
ISTANBUL FASHION CONNECTION, яка буде зустрічати 
усіх зацікавлених у центрі всесвітної торгівлі та роз-
витку – Стамбулі.
Що цікавого Вас буде чекати на виставці?
Після доволі довгої перерви, локдаунів та карантинів, 
Стамбулу є, чим здивувати відвідувачів цієї майбутньої 

ВИСТАВКА ДЛЯ БАЄРІВ: 
ISTANBUL FASHION 
CONNECTION`22

9-11 лютого 2022 року

ISTANBUL EXPO CENTER
Офіційний парнер в Україні: SBF media group.

• жіночий та чоловічий одяг;
• взуття та аксессуари;
• дитячий, підлітковий та одяг 

для новонарожденних;
• джинсовий та спортивний 

одяг;
• спідня білизна, шкарпетки, 

панчохи тощо;
• вечірні та весільні вбрання;
• шкіргалантерея та аксесуари;
• вироби з натурального та 

штучного хутра;
• вироби з натуральної та штуч-

ної шкіри.
Тисячі брендів, агентів та дизай-
нерів, у рамках події, будуть про-
водити майстер-класи, модні 
покази, а також лекції та семіна-
ри для всіх бажаючих.
Яскраві та колоритні стенди, нові 
знайомства, багато корисної інфор-
мації чекатимуть на Вас! Ця подія 
варта того, щоб її відвідати!

https://sbf-media.group/
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виставкові програми

Бонусна програма для делегації від парнера SBF 
media group
БЕЗКОШТОВНО:

• проживання у готелі 4* або 5* зірок (2 ночі/3 дні);
• харчування: сніданки;
• щоденний трансфер готель-виставка-готель;
• послуги перекладача;
• трансфер до аеропорту.

ВИ ОПЛАЧУЄТЕ:
• переліт туди-назад;
•  організаційний збір для членів делегації 1500 грн.

Дорогі друзі, кількість місць для учасників обмежена, 
тому, не втрачайте часу, зв’язуйтесь з нами будь-яким 
зручним чином, а також, будь ласка, обов’язково запов-
ніть форму зворотнього зв’язку!
Для участі заповніть анкету учасника, дякуємо!
Наші контакти:

тел.: +38 068 181-91-13
Viber: +38 068 181-91-13
e-mail: info@sbf-media.group
Facebook: facebook.com/shveinoedelo

* усі отримані заявки на відвідування виставки 
узгоджуються з організаторами.

ВАМ ВАРТО ПОЛЕТІТИ 
НА ВИСТАВКУ, ЯКЩО ВИ:

• бажаєте знайти нових постачальників;
• прагнете розширити асортимент;
• зацікавлені у пошуту партнерів для колаборацій;
• хочете вивчити тенденції у виробництві smart-одягу, тех-

нічного текстилю та стійкого розвитку;
• знайти однодумців, а також створити корисні контакти;
• бажаєте підвищити свою конкурентоспроможність;
• спрямовані бути в курсі увіх останніх подій та новин у 

fashion-індустрії;
• розвиваєтесь як професіонал та розвиваєете свою компанію.

Відмінна риса Istanbul Fashion Connection – це широкий вибір 
можливостей під будь-яку потребу. 
Відвідувачам виставки будуть доступні усі види замовлень: 
закупівля готових колекцій експортерів, виробництво колекцій 
під своїм брендом, придбання готового або розробленого під 
замовника дизайну тощо.

Прізвище та ім'я по батькові

Ваша електронна пошта

Номер телефону

Сторінка в Интернеті

Місто

Назва компанії

Вид діяльності/Продукція, що Вас цікавить

Кількість осіб для відвідування виставки

Наявність сертифікату про вакцинацію

tel:0681819113
viber://chat?number=+380681819113
mailto:info@sbf-media.group
https://www.facebook.com/shveinoedelo
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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, ТУРИСТИЧНОЇ
ЕКІПІРОВКИ ТА СПОРЯДЖЕННЯ:

тел.: +38 050 6080797l
+38 098 0657030
+38 066 2764232

vika.lenta.dp@gmail.com

м. Дніпро
вул. Героїв Сталінграду, 38-а
tanya.lenta.dp@gmail.com

УКРТЕКСТИЛЬСНАБ

пропозиція
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• ремінні
• національні
• окантовочні
• еластичні 

(резинки)
• брючні
• з орнаментом 

(жакардові)

виробляє:

СТРІЧКИ

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÑÒÐ²×ÎÊ 
Ï²Ä ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

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

056 372 53 47
067 562 95 83
063 271 60 30

Лляні білоруські тканини від виробника.

Тільки найкращі матеріали 
для професіоналів швацької справи!

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

íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó!  

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

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

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

пропозиція
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FASHION Тренд – це напрямок розвитку в моді та 
дизайні, або певне явище, подія, продукт або 
предмет, що задає тон у цій галузі (наприклад: 
ковід – явище, вихід нового серіалу – подія).
Це довготривала тенденція зміни досліджуваного 
часового ряду. Усі тренди мають свій життєвий 
цикл, який залежить від ритму промисловості. Для 
модної індустрії цей термін найчастіше трохи біль-
ше двох років, але деякі тренди часто поверта-
ються або живуть довго до 5-7 років.
Одним із провідних провісників (trendforecasters) 
та трендсеттером у світі сучасної моди є заснов-
ник Trendtablet – Лі Еделькорт.
Будь-який тренд зараз залежить від переваг покупця.
Тому ми сміливо можемо стверджувати, що тренд ‒ 
це тригер, що відображає стан покупця і відпо-
відає його поведінці, що провокує його поведінку.
Успішне прогнозування трендів залежить від нашо-
го вміння аналізувати світ і передбачати, як почува-
тимуться, що хотітимуть і як діятимуть люди в 
найближчому майбутньому.
Комерційний модний тренд – це тенденції, 
близькі та зрозумілі вашій цільовій аудиторії, 
новинки, які готовий придбати покупець конкрет-
ного бренду.
Прогнозування трендів – це складний процес вияв-
лення та аналізу напрямів, які дозволяють визна-
чити зміни, які сприяють зародженню нових трен-
дів, бажань споживача.

ЯК І НАВІЩО ПРОГНОЗУВАТИ ТРЕНДИ
Грубо кажучи, модний тренд-прогноз – це розкрит-
тя секрету «що вони захочуть у майбутньому?»
Прогноз для конкретного бренду тісно пов'язує 
почуття, сприйняття, переживання та бекграунд 
дизайнера, творця та почуття, переживання, 
потреби, бажання та стану його ЦА.
Джерела та технологія збору інформації
Джерела:  Новини культури, політики, науки, 
соціуму, географії, моди, бізнесу. З газет та інтернет 
новинних порталів, мережевого фешн глянцю та його 
сайтів, новин науки (медицина, роботи, NFT, цифрових 
технологій, музики, культури, сучасного мистецтва).
Опираємось на джерела сайтів WGSN, BOF, PANTONE, 
Лі Еделькорт.
Загальна технологія збору та обробки 
інформації включає наступні елементи
Аналіз джерел

Обираємо видання, сайти, напрямки подорожей.
Збір ключової інформації з трендів: тексти, 
фото

Читаємо, дивимось, слухаємо, подорожуємо.
Систематизація інформації

На цьому етапі необхідно вловити драйвери 
трендів та ключові теми.

Розгляд трендів у ключі можливості бути 
прийнятим покупцем 

Завдання – бути привабливим, зрозумілим та 
прийнятим вашою цільовою аудиторією. 

сучасне рішення
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Підбираємо візуальний матеріал з кожної теми
Підготовка підсумкового звіту з рекомендація-
ми для баєрів та дизайнерів (у нашому випад-
ку для себе).

Збираємо мудборди за структурою, наведеною 
нижче.
Структура прогнозу трендів
Трендів на кожен сезон – сотні. Вони відповідають 
десяткам тем і відповідають певній структурі:

1. Натхнення.
2. Форми та деталі.

3. Фактури.
4. Колір.
5. Принти/візерунки.

Важливо: трендових тем у кожному сезоні також 
кілька десятків.
Ми не можемо прогнозувати всі теми.
Тому вибираємо кілька, до 5.
Критерій вибору – призма власного бекграунду та 
відповідність до потреб вашої ЦА.

Анжела Ангел
+97252 649 90 63
INSTAGRAM  FACEBOOK  TELEGRAM  YOUTUBE

На цьому етапі визначаємося з темами та наби-
раємо візуальний матеріал для мудбордів.

Вибір відповідних трендів – найактуальніших 
і найменш ризикованих для покупців бренду/мага-
зину: наприклад, для клієнтів-консерваторів будуть 
робітниками усталені перевірені тренди, які мож-
на побачити в колекціях прямих конкурентів або 
лідерів вашого сегменту. А для клієнтів-fashionista, 
готових брати ідеї прямо з показів – нові тренди, 
що тільки-но з'явилися на подіумах або у світсь-
ких хроніках на лідерах думок – селебріті та 
fashion-блогерах.

сучасне рішення

https://www.instagram.com/iznankamody/?hl=ru
https://www.facebook.com/wrongsideoffashion/
https://t.me/wrongsideoffashion
https://www.youtube.com/channel/UC6v4VERMMUIKCGSk5VytnWA
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кластер

Ініціаторами і організаторами події стали Текс-
тильний кластер Донеччини спільно з
Харківським кластером легкої промисловості та 
дизайну, також у заході прийняли участь пред-
ставники Кластеру легкої промисловості Лугансь-
кої області. Ця ініціатива була реалізована в межах 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру 
за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Останнім часом у галузі Легпрому України актив-
но просувається впровадження ідей, спрямованих 
на турботу про довкілля. Багато регіональних 
представників готові застосовувати їх в своїй 
діяльності, але поки відчувають значний брак 
інформації. Тому організатори Круглого столу поста-
вили своїм основним завданням підняти існуючу 
проблематику силами практиків і теоретиків галузі. 
Завдяки чітко налагодженому процесу учасники 
події встигли обговорити сучасні технології, послу-
хати доповіді експертів, в тому числі, міжнарод-
них, прийняти участь у корисному тренінгу, поді-
литися своїми ноу-хау та продемонструвати зраз-
ки власної продукції. А головне  – змогли налаго-
дити комунікації між собою, завдяки чому вже 
виникли перші ідеї колаборацій.
«Турбота про довкілля, з модного тренду, стала 

МОДА ТА ЕКОЛОГІЯ: 
ЧИ ТРЕБА ЗМІНЮВАТИСЯ? ВИРОБНИКИ СХІДНОЇ 
УКРАЇНИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ НАВКОЛО ПРОБЛЕМИ 

21-23 грудня 2021 року в м. Святогірськ відбувся перший спільний Круглий стіл: «Екологія 
в Fashion-індустрії», організований Кластерами легкої промисловості Східної України. 

В ньому взяли участь фахівці швейної справи і представники державних органів, бізнесу, 
навчальних закладів, галузевих об’єднань Донецької, Харківської, Луганської, 

Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької областей та м. Київ.

за останні роки глобальною загальносвітовою 
задачею. – стверджує співорганізатор Круглого 
столу, голова правління Kharkiv Fashion Cluster 
Олег Єгоров. – У світовій фешн індустрії йде дуже 
активний процес «екологізації». Найбільші світо-
ві бренди вже запровадили у свої стратегії прин-
ципи максимального скорочення шкоди довкіллю. 
Також ця тенденція починає активно розвиватися 
в Україні ‒ як дизайнерськими брендами, так і 
через вимоги світових замовників українським 
швейним підприємствам.
Тож круглий стіл в Святогірську – це подія, спря-
мована на впровадження світових екологічних 
правил у моді та напрацювання своїх трендів. Вона 
стала логічним продовженням екологічного фору-
му, який ми провели у жовтні у Харкові.
Також одне з важливих завдань заходу – налагодити 
взаємодію між виробниками одягу та учбовими закла-
дами ‒ представниками кластерів Харківського, Донець-
кого і Луганського та інших  регіонів України. Ми чудо-
во розуміємо, що нам потрібно не конкурувати, а 
домовлятися та співпрацювати. І тоді ми маємо дуже 
великі шанси розвинути наші регіони та посилити спів-
працю з іноземними партнерами. Адже Схід України 
має потужний виробничий та креативний потенціал у 
галузі. Учасники Kharkiv Fashion Cluster завжди готові 
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кластер

поділитись своїм досвідом та напрацюваннями з нашими 
колегами. І ми бачимо за результатами події, що вже 
почалася гарна довготривала історія співпраці».
Зазвичай кластер – це трикутник влади, підпри-
ємців та науки й освіти. За рахунок фахових допо-
відей як науковців, так і експертів та власників 
швейних підприємств сторони змогли розглянути 
проблему впровадження впровадження в Україні 
під різними кутами. Крім того, відбувся обмін 
досвідом, під час якого підприємці мали можливість 
надати освітянам рекомендації щодо підготовки 
майбутніх кадрів та висловити конкретні пропо-
зиції подальшої співпраці.  Харківські, Дніпровсь-
кі, Київські освітяни та науковці були у вирі подій 
завдяки онлайн-трансляціям. Представники про-
фільних навчальних закладів-учасників Kharkiv Fashion 
Cluster виступили зі своїми аналітичними доповідями 
та прийняли активну участь в обговореннях. 
Під час круглого столу з доповідями наживо та 
онлайн  виступили: Президент-голова правління  
Асоціації УКРЛЕГПРОМ Тетяна Ізовіт, Ганна Петри-
ченко (Fashion Cluster Ukraine), Олег Єгоров (Kharkiv 
Fashion Cluster), Олександр Морозкін (Кластер 
легкої промисловості Луганської області), Олек-
сандр Чумаков (компанія Leg Prom), Оксана Лаго-
да (Харківської державна академія дизайну та 

мистецтв), експерт у сфері моди Анжела Ангел 
(Ізраїль), Надія Смоліна (Харківське вище про-
фесійне училище сфери послуг), Олена Зерній та 
Валерія Крючкова (Харківський коледж текстилю 
та дизайну), Дмитро Косілкін (ТМ «LAROX»), Миро-
слав Киндрачук (ТМ «Tamir»), Анастасія Нікуліна 
(Українська інженерно-педагогічна академія), 
Валерий Акимов (ТМ «Vavalon»), Анна Опанасен-
ко (Навчально-методичний центр профтехосвіти 
у Донецькій області). 
«Дуже корисний та цікавий форум. Навіть я, зі 
своїм досвідом, почерпнув для себе багато ново-
го, – ділиться враженнями голова правління Кла-
стеру легкої промисловості Луганської області 
Олександр Морозкін. – Хочу подякувати його 
організаторам, радий, що Луганський кластер зміг 
зробити свій внесок у спільну справу. Надзвичай-
но корисною була участь навчальних профільних 
закладів. Вважаю, такі заходи необхідно прово-
дити регулярно, адже вони дають почуття єдності, 
можливість обміну досвідом, думками, розробки 
спільних стратегій».
Спеціально для Круглого столу учасниками Харківсь-
кого кластеру: засновником компанії Leg Prom Олек-
сандром Чумаковим та Олегом Єгоровим було розро-
блено та проведено воркшоп для представників 
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швейних підприємств «Пошук оптимальної моделі 
екологічного швейного виробництва з економіч-
ною вигодою». Практичні поради та корисні кей-
си, які напрацювали його учасники, надають мож-
ливість командно розробляти рішення для подаль-
шого впровадження їх на підприємствах.
Актуальність і своєчасність заходу підкреслює і 
організаторка Круглого столу, керівниця Текстиль-
ного кластеру Донеччини Ганна Петриченко: «Для 
кластерів Донеччини та Луганщини це важлива 
подія, адже ми живемо на прифронтовій території, 
що зумовлює певну відокремленість. Розуміючи 
питання-виклики, які стоять перед легкою проми-
словістю нашого регіону, було дуже важливо 
об’єднати у спільному просторі фахівців швейної 
справи, представників державних органів, бізне-
су та навчальних закладів. 
Учасники мали змогу в колі зацікавлених сторін 
обговорити завдання, які стоять наразі перед лег-
кою промисловістю, а також сучасні рішення в сфері 
ощадливого виробництва та поводження з відхода-
ми, поділитися власним баченням та успішним досві-
дом, сформувати напрями спільного розвитку галузі. 
Вважаю, ми досягли результату, якого прагнули: 
дати поштовх до розвитку галузі і закласти базис 
для підвищення рівня відповідального поводжен-
ня з відходами в легкій промисловості».
Круглий стіл «Екологія в Fashion-індустрії» у Свя-
тогірську надав потужний імпульс до гуртування 
представників швейної галузі та об’єднання спіль-
них зусиль у напрямку розвитку галузі, як однієї 
з базових в економіці України.
Тож його організатори не збираються зупинятися 
на досягнутому. Навесні у Харкові, планується про-
вести профільний форум, який стане місцем 
об’єднання представників галузі, у першу чергу, 
Східних регіонів України. На ньому відбудуться 
низки круглих столів і воркшопів та покази Sustainable 
колекції, розробленої молодими дизайнерами у 
колаборації з виробниками одягу. Отже, цілком 
очевидно, що лише спільними зусиллями можливо 
вирішити глобальні проблеми та подолати бар’єри 
на шляху до розбудови економіки України.
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ПРОМИСЛОВЦІ КООРДИНУЮТЬ ДІЇ З ПРИВОДУ 
КАТАСТРОФІЧНОГО РІВНЯ  ТАРИФІВ 

НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ

  
Інформаційно-аналітичні матеріали Асоціації «Укрлегпром»

Асоціація «Укрлегпром» стурбована ситуацією щодо 
непрогнозованого підвищення цін на газ і електрое-
нергію, та від імені українських виробників текстилю, 
трикотажу та натуральної шкіри неодноразово наго-
лошувала на критичності даного питання для галузі, 
оскільки непрогнозоване підвищення тарифів на енер-
гоносії призводить до вкрай негативних явищ – знач-
ного збільшення собівартості продукції, втрати конку-
рентних переваг для іноземних та внутрішніх замов-
ників  і як наслідок – скорочення виробництв, закрит-
тя підприємств та масового вивільнення кадрів.
Раніше Асоціація неодноразово зверталася листами до 
Офісу Президента, КМУ, Мінекономіки, Міненергетики, 
НКРЕКП щодо негативного впливу підвищення тарифів 
на газ та електроенергію та до КМУ, НАК «Нафтогаз 
України», обласних адміністрацій – щодо необхідності 
встановлення тарифів на газ для підприємств з вироб-
ництва тканин, трикотажу, нетканих матеріалів та 
натуральної шкіри на рівні бюджетних організацій.
Оскільки рішень не було прийнято, представники про-
мисловості вирішили зкоординувати свої можливості. 
Асоціація «Укрлегпром» надала Федерації роботодав-
ців України конкретні приклади критичної ситуації на 
галузевих підприємствах легкої промисловості з метою 

координації дій та вирішення питань на державному 
рівні стосовно підтримки промислових підприємств, які 
були презентовані 23.12.2021 р. під час засідання 
Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 
Співголові НТСЕР, Першому віце-прем’єр-міністру Украї-
ни ‒ Міністру економіки України Юлії Свириденко нага-
дано щодо вимог роботодавців щодо подолання кри-
зової ситуації в енергетиці через критичне зростання 
цін на енергоресурси.
https://uspp.ua/news/ostanni-novyny/2019/biznes-pidbyv-
pidsumky-roku-ta-okreslyv-priorytety-na-2022
В той же час опрацьовано звернення щодо необхідно-
сті проведення робочої наради представників  Уряду з  
промисловими виробниками з метою   знаходження 
можливих рішень. Дане Звернення  взяте за основу та 
прийняте сесією Вінницької Облради. Прийняття подіб-
них звернень буде ініційовано і в інших регіонах.Також 
під час  засідання УСПП (Український союз промислов-
ців і підприємців) 24 грудня підтримано пропозицію 
Укрлегпрому стосовно спільної консолідації зусиль щодо 
проведення зустрічі в трьохсторонньому форматі за 
участі Уряду, представників промисловості та їх об’єднань.

20 грудня розпочався тренінг-вебінар «Особли-
вості online продажів модного сегменту компаніями-
виробниками», що реалізує Асоціація «Укрлегпром» у 
співпраці з Міжнародним Торговельним Центром (ІТС).
Перший день Тренінгу був присвячений особливостям 
модних маркетплейсів.
Необхідність даного тренінгу зумовлена тим, що пан-
демія дуже прискорила розвиток онлайн-продажів. 
Сьогодні, якщо компанії немає в мережі Інтернет, її 
практично немає на ринку. Конкуренція у мережі зро-
стає прискореними темпами. Зараз вже недостатньо 
просто створити сайт, компанії  необхідно бути при-
сутньою на маркетплейсах, у соціальних мережах та 
месенджерах. Як керувати інтернет-продажами, на 

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ ПРОДАЖІВ МОДНИХ 
ТОВАРІВ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

який з каналів зробити ставку, що вигідніше розвива-
ти –  власні канали продажів або сторінки на маркет-
плейсах? На ці та інші питання відповідає даний тренінг.
Адже, модний бізнес сьогодні займає найбільшу частку 
ринку в електронній комерції.
У 2021р. обсяг глобального онлайн ринку модного одя-
гу перевищить 760 млрд.*, а до 2025 – зросте до 1 трлн. 
дол. США, – зробила оцінку Наталя Чинєнова.
Тренер проекту, Наталія Чинєнова – один з міжнарод-
них експертів ITC, консультант із бізнес-технологій у 
рітейлі. Провідний експерт напрямків франчайзинг і 
дистрибуція  – гурт (себто «опт») та у роздріб. Широка 
професійна компетенція експерта в таких сферах як – розроб-
ка стратегії компанії, розрахунок економіки роздрібного 
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бізнесу та оцінка ефективності управлінських рішень, 
управління роздрібною мережею, побудова системи 
роздрібної торгівлі, створення і розвиток франчайзин-
гової мережі, побудова системи гурту і управління 
оптовими продажами, формування системи трейдингу 
і KPI, організація логістичних складів класу А – дозво-
ляє учасникам тренінгу отримати унікальні практичні 
знання. Особливістю тренера також є уміння подати 
найскладнішу інформацію в досить простих дефініціях 
та наочних прикладах. 
Учасників вебінару привітали куратори Проекту: Мари-
на Сидоренко  – національний Project менеджер ITC в 
Україні Eastern Partnership – Ready2Trade: an EU4Business 
initiative та Тетяна Ізовіт – президент-голова правлін-
ня Асоціаії «Укрлегпром».
Тож, стартували наступним складом:

■ Fashion Gold – Кропивницький
■ Рубіжанська панчішна мануфактура – Рубіжне, 

Луганська область
■ ІТАДРІМ – Кропивницький
■ Feal&Fly – Рівне
■ ТМ AZURI – Одеса
■ Олтекс – Київ
■ V.I.F. – Дніпро
■ Трикотажна фабрика «Роза» – Київ
■ ТМ Inblu – Київ
■ ТМ YUMSTER – Одеса
■ Взуттєва фабрика «Берегиня» – Чернігів
■ Веселка України – Київ
■ ТМ VOVK – Київ

І як завжди, нові знання отримували представники навчаль-
них закладів – учасників Асоціації «Укрлегпром» – Луць-

кого національного технічного університету, Київсько-
го фахового коледжу прикладних наук, а також Київсь-
кого національного університету технологій та дизайну.
В перший день учасники встигли розглянути наступні теми:
1. Класифікація маркетплейсів: b2c, b2b, c2c, c2b, se2b:

•  основні відмінності, особливості і ступінь розвитку 
на міжнародних ринках;

•  найбільші маркетплейси Європи і США.
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2. Роль маркетплейсів у продажах модних товарів:
• особиста сторінка бренду, картка товарів, особли-

вості картки товарів для зростання продажів;
• особливості фотографії на маркетплейсах.

3. Як підготуватися до виходу на маркетплейси:
• поділ товарних потоків за каналами дистрибуції;
• вибір товарів для реалізації на маркетплейсах і 

політика ціноутворення;
• вибір маркетплейсу з обліком своєї цільової ауди-

торії і конкурентоздатності.
4. Товарні запаси для успішної реалізації на маркет-
плейсі. Оборотність товарів на маркетплейсах.
Протягом трьох наступних днів – інтенсивне навчан-
ня та 8 індивідуальних консультацій для підприємств-
учасників.
Учасники вебінару зазначили, що отримали багато 
практичних інсайтів та цінної інформації для переос-
мислення власних підходів до продажів, точності  оцін-
ки своєї цільової аудиторії та роздумів над «домашнім 
завданням» – як покращити клієнтоорієнтованість і 
застосувати даний досвід на практиці власних компаній.
Проект реалізується за підтримки Міжнародного Тор-
говельного Центру в рамках проекту «Східне партнер-
ство: готовність до торгівлі – ініціатива EU4Business» 
за фінансування ЄС.

Матеріали надано Асоціацією «Укрлегпром»
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ПЦ " Український подіум"
 +38 044 228-38-63, 067 509-06-78

 www.handmade-expo.com.ua

2 - 5
березня

2022

HANDMADE-Expо
  XХXV Міжнародна оптово-роздрібна виставка

• Авторські вироби
• Подарунки, декор
• Вишиванки та етносувеніри
• Товари для творчості
• Дизайнерські колекції
• Майстер-класи

Генеральний
партнер виставки:
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