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Тенденції ринку

Деревообробка та особливо меблева
промисловості є галузями лісового сектора де
створюється основна додана вартість та робочі
місця і вважаються конкурентоспроможними на
світовому рівні

Приріст виробництва
За період рр приріст товарообороту
в грн для меблевого сектору становив у
середньому на рік в середньому за період
оборот галузі становив близько млн
грн

У порівнянні з 
Польщею
За порівняльного об'єму 
лісових ресурсів, кількість 
меблевих підприємств в 
Україні є близько 9 000, а в 
Польщі - понад 27 000

Кількість підприємств Оборот, млн.грн.

*Політико-економічний аналіз лісового сектору в Україні, виконаний на замовлення Chemonics International Inc. для Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України»



Динаміка показників зовнішньої торгівлі меблями за 
2009-2019 рр., млн. дол.США*

*http://www.ukrstat.gov.ua/

http://www.ukrstat.gov.ua/


Ринок домашніх меблів 
на душу населення

*За даними Офісу з просування експорту України, Wiki

$293$14 $56

Обсяг ринку домашніх меблів України
років в середньому становив млн що в
розрахунку на на душу населення становить
близько

Прогноз розвитку
За оцінками обсяг ринку
домашніх меблів в Україні у році
становитиме млн Для порівняння
прогнозні показники Німеччини та Польщі
відповідно млн та млн



Передумови

1
відсутність промислових зон з
доступними тарифами на утримання
виробничих потужностей в межах
Києва або на відстані до км від нього

2
відсутність культури спільного ведення
бізнесу та бізнес моделі для розвитку
меблевих кластерів

3
далекі відстані між виробниками та
постачальниками відсутність меблевого
логістичного оператора

4
відсутність вузької спеціалізації
виробництва високі витрати на
виробництво широкого асортименту
складність в пошуку партнерів для
субпідряду



Процес

Підготовка проекту кластеру

Підписання меморандуму з органами влади розробка
стратегії розвитку промислової зони підготовка
інвестиційного проекту

Будівництво промислової зони

Залучення інвесторів та донорських організацій
підготовка виробничих приміщень організація
інфраструктури підключення до мереж

Організація роботи кластеру

Просування кластерного об єднання переміщення
виробничих потужностей організація каналів продажу
продукції кластеру
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Цільова аудиторія

В участі в роботі меблевого кластеру Київської
області зацікавлені наступні учасники ринку

Виробники меблів

Постачальника матеріалів та комплектуючих

Сервісні компанії

Навчальні заклади

Ритейлери



Діючі меблеві кластери - 
ініціатива компанії Kronospan

● Після успішного досвіду втілення Кластеру в 
Польщі – Мєлєц (виробник меблів BRW) і 
Щецінек (виробник меблів Tvilum) та в Росії - 
Електрогорськ (виробники - E1, Topol), 
Компанія вирішили підтримувати та розвивати 
цю модель бізнесу

● Наша мета до 2021 року - створення 500 000 
м2 виробничих площ

● Ми заохочуємо наших клієнтів інвестувати у 
Кластери



Потенціал використання

● Доступ до повного портфоліо продуктів Kronospan.

● Економія на транспортних витратах завдяки 
близькому розташуванню клієнта-постачальника.

● Доступ до поставок деревних плит нестандартних 
розмірів, що не підходять для поставок 
автотранспортом.

● Знизити потреби  оборотного капіталу за рахунок 
своєчасного виробництва та поставок сировини.

● Швидші та ефективніші операції по прямому 
ланцюгу поставок клієнт-постачальник. Будівлі 
будуть під’єднані до всіх мереж комунікацій (вода, 
каналізація, електроенергія тощо), забезпечено під’
їзні шляхи до підприємства, наявність залізничного 
сполучення.



Kronospan: розвиток кластерів

готовий запропонувати в оренду підготовлені до експлуатації будівлі для виготовлення
меблів

Cluster area

Novovolynsk Cluster premises Szczecinek



Kronospan: розвиток кластерів



Калинівка: 
ЛОГІСТИЧНИЙ ХАБ

● Покращення обслуговування 
клієнтів завдяки створенню 
логістичного хабу у м. Калинівка, 
Київської області.

● Забезпечення концепції наявності 
всього асортименту плитних 
матеріалів в одному місці.

● площа об’єкту 14 га.



Економічні, екологічні та соціальні переваги від реалізації 
інвестиційних проєктів Kronospan

● Прямі іноземні інвестиції у розмірі 400 млн євро у розвиток промисловості України.

● Підтримка вітчизняних виробників меблів, що робить їх продукцію більш доступною та підвищує конкурентоспроможність на 
локальному та міжнародних ринках.

● Прямий та непрямий експорт продукції з високою доданою вартістю – ДСП, OSB або готові меблі.

● Використання лісових ресурсів, що доступні локально.

● Запобігання експорту необробленої деревини шляхом створення прозорого та вільного від зловживань ринку деревини в 
Україні.

● Використання деревини тільки легального походження з сертифікацією FSC та PEFC.

● Створення додаткових робочих місць, коли завдяки прямому працевлаштуванню 1 працівника, роботою забезпечуються 10 
інших працівників, зайнятих у лісозаготівлі, прокладанні лісових доріг, ремонтних роботах.

● Створення робочих місць у сільській місцевості, поблизу лісових господарств.

400 4000

прямі та додаткові 
робочі місця

стале 
лісокористування



У Вас залишились запитання? 
Звертайтесь до нас!

Наталія Покінська
n.pokinska@kronospan.com.ua 

mailto:n.pokinska@kronospan.com.ua

