
київська марка18 Вечірній Київ | 10 листопада 2016 року | №45 (19227)

Шкіряний завод «Чинбар» 
вважається одним із найстаріших 
підприємств столиці – йому понад 
170 років. Незважаючи на свій 
поважний вік, завод успішно 
впроваджує новітні науково-тех-
нологічні розробки та відіграє 
роль своєрідного флагмана у 
справі утвердження на теренах 
столиці такого перспективного 
засобу підвищення ефективності 
виробництва та якості продукції, 
як кластер. «Вечірка» зустрілася 
з керівником підприємства, за-
ступником голови кластеру легкої 
промисловості Києва Віктором 
Ліщуком. 

– Вікторе Івановичу, ідея клас-
теру не нова і, як кожна ідея, 
вона здатна реалізуватися дале-
ко не завжди. Що надихнуло вас 
на такий доволі сміливий крок? 

– Я віддав би перевагу визна-
ченню «доцільність». Або ж, якщо 
бути гранично точним, «доціль-
ність і ефективність». Справді, ідея 
кластеру не нова. Це вже доволі 
апробований шлях, яким успішно 
користується увесь світ. Я не бачу 
іншого способу для відновлення 
промисловості Києва, як і в цілому 
вітчизняної економіки, принаймні, 
легкої промисловості. Відомо з іс-
торії, що Київ завжди був не лише 
політичним, культурним, але й 
промисловим центром. Настав час 
повернути столиці цей почесний і 
вкрай важливий не лише для киян 
статус. 

– У грудні минає рік існуван-
ню кластеру, так би мовити, 
де-юре. А що, власне, дало це 
підприємствам, які об’єдналися, 
де-факто? Зокрема очолюваному 
вами шкірзаводу «Чинбар»? 

– Майже рік тому депутати Ки-
ївради – члени постійної комісії з 
питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики, яку очолює 
Олександр Бродський, на базі Київ-
ського національного університету 
технологій та дизайну провели роз-
ширене виїзне засідання з розгляду 
проблем функціонування кластеру. 
Відбулася виставка продукції під-
приємств – учасників кластеру, 
внесено низку цікавих пропозицій, 
пролунало чимало обіцянок. Проте, 
як це часто у нас буває, далі розмов 
справа не пішла... 

– Чому ж так сталося? 
– Не буду нікого звинувачувати, 

просто зауважу, що з певного часу 
почали активно вестися розмови... 
про доцільність існування в КМДА 
відділу промисловості. Мовляв, а 
чи не варто його «розпустити–ро-
зігнати»? Моя ж позиція з цього 
приводу однозначна: питання, 
пов’язані із промисловістю, ма-
ють вирішувати не популісти, а 
спеціалісти, причому не обтяжені 
бюрократичними умовностями. 
Впевнений, що у такому випадку 

показники будуть просто вража-
ючими. Як, звісно, і відрахування 
до місцевого бюджету… 

– І що маємо зараз? 
– Підприємства столиці кон-

статують і скаржаться, що місцеві 
замовлення на їхню продукцію 
майже повністю втрачені. Нас 
відверто не помічають і актив-
но не допускають на ринок. На 
мій погляд, окрім активізації цієї 
теми в засобах масової інформації 
необхідно організовувати «круглі 
столи» з широкого обговорення 
питань відновлення промисло-
вості Києва за участю керівників 
та фахівців-експертів. Зокрема я 
можу вже зараз ініціювати разом із 
ректором Університету технологій 
і дизайну проведення подібного 
заходу за участі всіх зацікавлених 
структур, зокрема і представників 
влади. Варто пам’ятати, що угода 
про створення кластеру легкої про-
мисловості органічно вписується 
у стратегічну програму розвитку 
Києва до 2025 року… 

– Які перспективи подальшої 
діяльності заводу «Чинбар» як 
учасника кластеру легкої про-
мисловості? 

– Перспективи цілком очевидні. 
ПАТ «Чинбар» у рамках кластеру 
готується до переведення вироб-
ництва до роботи у дві зміни. Най-
головніше для нас сьогодні – по-
вернутися на втрачені європейські 
ринки. Звісно, це не просто, адже 
повною мірою ще не освоєний і 
ринок місцевий. Нам потрібна до-
помога влади, власне вона повинна 
очолити й стимулювати цей процес. 
Не менш актуальне питання нині – 
повернення втрачених військових 
замовлень. Адже не один десяток 
років ми поставляли високоякісну 
продукцію на потреби армії. 

Кластер працює на результат
Погодьтеся, кластер поки що не належить до термінів, поширених у нашому побутовому лексиконі. Його 
офіційне визначення – галузеве, територіальне та добровільне об’єднання підприємницьких структур, які тісно 
співпрацюють із науковими установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення 
конкурентоздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку певного регіону.

Анатолій БАГАН, 

заступник директора Департаменту промисловості 

та розвитку підприємництва КМДА: 

– Характеристику «кластер по-київськи» мож-
на доповнити такими визначеннями, як освітній, 
інвестиційно-технологічний. Мета його створення 
очевидна та актуальна – підвищення конкуренто-
спроможності підприємств легкої промисловості, 
міжнародного престижу столичної марки. А це 
просто неможливо без об’єднання виробничого 
потенціалу, ресурсів та освітньої, науково-технічної 
та інноваційної діяльності. Ясна річ, з урахуванням, 
передусім, інтересів економіки міста. 

Ефективності цієї співпраці сприяло, зокрема, 
проведення у березні минулого року в Київському 
національному університеті технологій та дизайну 
спільного семінару-презентації під назвою «Київська 
ініціатива. Інновації для бізнесу». Розуміння важ-
ливості об’єднання зусиль виробничого і наукового 
потенціалу, а також організаційних можливостей 

влади у досягненні спільної мети дозволили ухва-
лити угоду про співпрацю між учасниками кластеру 
– КМДА, Національним університетом технологій 
та дизайну і п’ятьма підприємствами легкої про-
мисловості. 

Переваги сучасної форми ділового партнерства 
безперечні. Це ще раз підтвердила, зокрема, про-
ведена з ініціативи Департаменту промисловості 
та розвитку підприємництва виставка «Зроблено у 
Києві», де було представлено єдиною експозицією 
інноваційну і наукоємну продукцію учасників клас-
теру. Відвідувачі виставки отримали змогу належно 
оцінити, скажімо, якість шкіри та взуття спеціального 
призначення. Презентувалися також засоби індиві-
дуального бронезахисту, гідрокостюми, рятувальні 
дитячі жилети, одяг для комунальних служб міста, 
3D-технології для проектування взуття… 

Попри труднощі, навіть екстремальні умови, у яких 
сьогодні опинилася вітчизняна економіка, учасники 
кластеру легкої промисловості Києва демонстру-
ють видимі переваги у порівнянні з одноосібними 
гравцями ринку. 

Андрій КУРГАНСЬКИЙ, 

кандидат технічних наук, 

доцент Київського національного 

університету технологій та дизайну: 

– Кластер для нас – це, насамперед, реалізація 
спільних науково-інвестиційних проектів. Роль 
першої скрипки у процесі наукового супроводу 
тут належить нашому університету. Ефективність 
такої співпраці продемонструвала, зокрема, ХІІІ 
Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та 
безпека 2016», яка відбулася наприкінці вересня. 

 Цьогорічна експозиція університету вперше 
була представлена як єдине інноваційне містеч-
ко. Більшість інноваційних розробок мали чітко 
виражене воєнне спрямування. Зокрема  молоді 
науковці презентували інноваційні розробки по-
лімерних матеріалів,  отриманих шляхом 3D-друку, 
 екрануючих покриттів для деталей тепловізорів, 
 електропровідних,  магнітних та волокнистих 
матеріалів з антибактеріальними та фунгіцид-
ними властивостями. Захисту життя та здоров’я 
бійців сприятиме впровадження у виробництво 
поліпропіленових хірургічних ниток,  засобів ін-

дивідуального захисту та бронезахисту,  одягу та 
взуття спеціального призначення. 

Відзначу, що реалізація наукового супроводу 
здебільшого здійснюється на основі господарських 
договорів між учасниками кластеру. Типовий при-
клад – співпраця з ПАТ «Чинбар» за темою «Роз-
робка біотехнології виробництва еластичних шкір 
поліфункціонального призначення та дослідження 
впливу відповідної оплати праці на ефективність ро-
боти підприємства при використанні біотехнологій». 
Інший приклад – ліцензійний договір університету 
з ТОВ «Дана-мода» щодо системи прогнозування 
споживчих властивостей продукції. 

Здебільшого у розробках кластеру легкої промис-
ловості беруть участь молоді вчені, використовуючи 
багаторічний досвід наукових шкіл університету. 
Рада кластеру затверджує перелік пріоритетних 
науково-інвестиційних проектів. Особливістю їх 
реалізації є те, що науковці працюють безпосе-
редньо із керівниками підприємств – учасників 
кластеру, що дозволяє у короткий термін досягти 
певного результату. Таким чином країна отримує 
висококласну конкурентноспроможну продукцію, 
а вчені набувають унікальний досвід впровадження 
у виробництво своїх розробок.

Сторінку підготував 

Михайло КАМІНСЬКИЙ

 ДОВІДКА 
Кластер (англ. Cluster) – сконцентрована на певній території група взаємопов’язаних 

організацій (компаній, корпорацій, університетів, банків тощо); постачальників про-
дукції, комплектуючих і спеціалізованих послуг; інфраструктури; науково-дослідних 
інститутів та інших структур, які взаємодоповнюють один одного і підсилюють 
конкурентні переваги окремих компаній і кластеру в цілому. Кластер має власти-
вості взаємної конкуренції його учасників, їх кооперації, формування унікальних 
компетенцій регіону.

Наукова мрія стає реальністю

Нова форма партнерства

Віктор ЛІЩУК, Генеральний директор ПАТ «Чинбар»: 

«Київ має повернути собі 
славу промислового міста»


