КОРПОРАТИВНІ НОВИНИ

ПРО ПЕРШЕ
ЗАСІДАННЯ
УЧАСНИКІВ
ОСВІТНЬОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНОГО

КЛАСТЕРУ ЛЕГКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ

14 | Легка промисловість №1, 2016

В

ідповідно до Угоди про створення
Кластеру
легкої
промисловості,
підписаного 22 грудня 2015 року
Київським
міським
головою
Віталієм
Кличком,
керівниками
підприємствучасників
і
ректором
Київського
національного університету технологій та
дизайну, 18 лютого 2016 року відбулось
засідання Ради кластеру за участю:
• заступника директора Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва –
начальника управління промисловості та
інноваційної політики Анатолія Багана;
• ректора Київського національний
університету технологій та дизайну Івана
Грищенка;
• генерального
директора
ПАТ
«Чинбар» Віктора Ліщука;
• директора ТОВ «Науково-виробнича
компанія «Гідростиль» Олега Півовара;
• директора
ТОВ
«Дана-мода»
Людмили Іванової;
• директора Черкаського державного
бізнес-коледжу Олега Кукліна;
• засновника
ТОВ
«Український
взуттєвий альянс» Геннадія Косміни;
• директора ТОВ «РА.ДА» Андрія
Прохоровського;
• а також інші представники
підприємств та установ.
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спеціального одягу для рятувальних та інших
робіт
на
водоймах,
підвищення
енергоефективності технологічних процесів
виробництва шкіри, взуття, трикотажних та
швейних виробів.
Також,
на
підставі
результатів
голосування було обрано Головою Ради
Кластеру заступника голови КМДА з питань
промислової політики.

Як відзначили учасники,
створення Кластеру легкої
промисловості стало
поштовхом до налагодження
тісної співпраці науки, влади
та бізнесу, подальшого
розвитку державноприватного партнерства,
спрямованого на зростання
промислового потенціалу
м. Києва.

Під час зустрічі обговорювались
перспективні
напрями
діяльності
кластеру у 2016 році, презентовані
перші науково-інвестиційні проекти,
спрямовані на забезпечення базових
потреб міста
у виробах легкої
промисловості
шляхом
реалізації
інноваційних
розробок
Київського
національного університету технологій
та дизайну, Черкаського державного
бізнес-коледжу
на
виробничих
потужностях
підприємств-учасників
кластеру за підтримки Київської міської
державної адміністрації.
Анонсовані проекти стосуються
виробництва
одягу
та
взуття
спеціального
призначення,
засобів
індивідуального бронезахисту,
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Освітній інвестиційно-технологічний кластер
легкої промисловості

НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНІ
ПРОЕКТИ:
Шкіра і взуття спеціального
призначення
Київська броня (засоби
індивідуального бронезахисту для
поліції м. Києва)
Блакитний захист (спеціальний одяг
для рятувальних та інших робіт на
водоймах м. Києва)
Шкільна форма для киян
Енергоефективність у технологічних
процесах виробництва шкіри,
взуття, трикотажних та швейних
виробах
Дитяче взуття для дошкільнят
Освітній інвестиційно-технологічний
кластер легкої промисловості у м. Києві
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