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—� Вадиме� Германович�,� з
чо�о� починалася� історія� ва-
шо�о�підприємства?
—� У� 1992� році� фірм	� б	ло

створено� я�� тор�івельн	.� Одна�
	же� на� почат�овом	� етапі� �оле-
�тив�роз	мів,�що�справжній�	спіх
і�стабільність�мож	ть�забезпечи-
ти� лише� розвито�� серйозно�о
виробництва� і� завоювання� вла-
сної�ніші�на�вітчизняном	�рин�	.
Та�� вини�ла� ідея� виробництва
медично�о� інстр	ментарію,� зо-
�рема��іне�оло�ічно�о�профілю.�І
в� 1996� році� та�е� виробництво
вже�б	ло� нала�оджено.�Незаба-
ром� ми� почали� розширювати
асортимент�своєї�прод	�ції.�Нині
основним�видом�діяльності� ТОВ
«Фірма�«Техно�омпле�с»�є�виро-
бництво� прод	�ції� медично�о
призначення� одноразово�о� ви-
�ористання� під� власною� тор�і-
вельною�мар�ою�«Славна»:�одя-
�	� із� с	часних� нет�аних� матері-
алів� для� медперсонал	� та� паці-
єнтів� (шапоч�и,� мас�и,� халати,
бахіли,� �остюми),� �омпле�тів
операційних�по�риттів� (для�опе-
раційно�о� та� інстр	ментально�о
стол	,� для� пацієнта,� а�	шерсь�і
�омпле�ти� тощо),� �іне�оло�ічних
о�лядових� наборів� та� інстр	ме-
нтів,�прод	�ції�з�ПВХ,�я�	�можна
обробити�деззасобами.
—� ТОВ� «Фірма� «Техно�ом-

пле�с»�стала�незмінним�ліде-
ром���цьом��напрямі.�Завдя-
�и�чом�?
—�Т	т� ба�ато� с�ладових.� О�-

рім�то�о,�що�ми�впродовж�трива-
ло�о� період	� займалися� виро-
бництвом�одноразових��іне�оло-
�ічних� наборів� та� інстр	ментів,
одя�	� одноразово�о� ви�ориста-
ння�з�нет�аних�матеріалів,�ми�—
єдине�в�У�раїні�підприємство,�де
встановлено� автоматичні� лінії� з
виробництва� � шапочо�,� масо�� і
бахіл� одноразово�о� ви�ориста-
ння�з�нет�аних�матеріалів�(це��а-
рантія� я�ості� прод	�ції).� Та�ож
ми�займаємося�новим�напрямом
—� виробництвом� медичних� ви-
робів� з� ПВХ-пліво�� (на�	шетни-
�и,� наматрацни�и,� медичні� фа-
рт	хи,� нар	�авни�и� тощо).� Це
власні� розроб�и,� ос�іль�и� поді-
бним�виробництвом�в�У�раїні�ні-
хто� не� займається.� Ще� одна
с�ладова�—�те,�що�ми�працюємо
на� 	ні�альном	�висо�опрод	�ти-
вном	� обладнанні� спеціально�о
виробництва,� анало�ів� я�ом	� в
У�раїні�не� існ	є.�Це�та�ож�забе-
зпеч	є�висо�	�я�ість�нашої�про-
д	�ції.�Підтвердженням�визнання
нашої�прод	�ції�є�і�попит�на�неї,�і
схвальні� від�	�и� на	�овців,� я�і
проводили� спеціальні� дослідже-
ння,�зо�рема�фахівців�ДУ�«Інсти-
т	т� епідеміоло�ії� та� інфе�ційних
хвороб�ім.�Л.В.�Громашевсь�о�о

АМН�У�раїни».�З�метою�підвище-
ння� я�ості� прод	�ції� на� почат�	
2009� ро�	� Фірма� «Техно�ом-
пле�с»�почала�розробляти�впро-
вадження� системи� 	правління
я�істю� виробництва� за� Станда-
ртом�ДСТУ�ISO�9001-2009,�а�з�23
�р	дня�2009�ро�	�ввела� її�в�дію,
отримавши� відповідний� міжна-
родний�Сертифі�ат�в�Системі�се-
ртифі�ації�У�рСЕПРО.
—�Чи�не�заспо�оює�те,�що

ваше�підприємство�—�лідер��
цій��ал�зі?
—�Аж�нія�.�Ми�роз	міємо,�що

той,� хто� не� р	хається� вперед,
завжди�відстає.�Том	�наше��ре-
до�—�йти�в�но�	�з�часом.�Та�,�ми
першими� в� У�раїні� відмовилися
від� техноло�ії� радіаційної� стери-
лізації� своєї� прод	�ції,� щойно� 	
нас�з’явилася�можливість�перей-
ти� на� � більш� про�ресивний� ме-
тод�—��азов	�стерилізацію.�Адже
радіаційна� стерилізація� має� ни-
з�	� недолі�ів:� під� впливом� �а-
мма-опромінення� р	йн	ється
стр	�т	ра� полімерно�о� матері-
ал	,� а� це� не�ативно� впливає� на
міцність�т�анин�та�матеріалів,�і�з
часом�вони�стають�непридатни-
ми� до� ви�ористання.� До� то�о� ж
та�ий� одя�� втрачає� естетичний
ви�ляд,� має� неприємний� запах
тощо.� Нині� в� 	сьом	� світі� для
стерилізації� переважної� більшо-
сті�одноразових�медичних�виро-
бів�застосов	ють��аз�о�сид�ети-
лен	.�З�березня�2010�ро�	�Фірма
«Техно�омпле�с»� та�ож� поета-
пно�перейшла�на��азов	�стерилі-
зацію.�Це� дало�можливість� зна-
чно� поліпшити� я�ість� прод	�ції,
підвищити� її� безпечність,� надій-
ність�та�естетичний�ви�ляд.
—�Нет�ані�матеріали�—�це

нове�слово�в� �ал�зі� техноло-
�ій.� І�ви�йо�о��спішно�опан�-
вали.
—�Але�ж�техноло�ії�не�стоять

на�місці.�Увесь�світ�починав�ви-
робництво� нет�аних� матеріалів
зі� спанбонд	,� але� сьо�одні� це
вже� вчорашній� день.� Ми� та�ож
відмовилися�від�ньо�о� і�орієнт	-
ємося�на� світові� тенденції.�Сьо-
�одні� ви�ористов	ють� тришаро-
вий�матеріал�СМС.�Йо�о�особли-
вістю�є�те,�що�між�двома�шара-
ми� спанбонд	� розміщено� шар
мелтбла	н	,�я�ий�збільш	є�анти-
ба�теріальні� властивості� СМС
порівняно�зі�спанбондом�	�7—10
разів.� СМС� має� ч	дові� абсор-
бційні� властивості,� висо�	�щіль-
ність� і� надзвичайно� пот	жні
бар’єрні� хара�теристи�и� —� він
не� проп	с�ає� біоло�ічно� а�ти-
вних�рідин,�жирів,�хімічних�речо-
вин.�Ще�один�с	часний�матеріал
—�спанлейс.�Він�ле��ий,��н	ч�ий
і�е�оло�ічно�чистий�(попри�висо-
�і� бар’єрні� властивості).� Спа-

нлейс�пра�тично�анало�ічний�ба-
вовні� за� рівнем� за�ально�о� �о-
мфорт	.
До� речі,� про� �омфортність

прод	�ції� сьо�одні� та�� само� ва-
жливо�дбати,�я��про�її�я�ість.�Тож
ми�подбали�про� те,�щоб,�примі-
ром,� медичний� одя�� б	ло� ле��о
ви�ористов	вати�(він�с�ладений�і
	па�ований�в�особливий�спосіб).
Компле�ти� с�онстр	йовано� та�,
щоб� ма�симально� поле�шити
процед	р	�їх�ви�ористання�меди-
чним�персоналом,�приміром,�під
час�операції.�Зо�рема,�дея�і�види
прод	�ції�мають�вторинн	�	па�о-
в�	,�що�поле�ш	є�робот	�лі�аря�і
	неможливлює�додат�ове� інфі�	-
вання�операційно�о�поля.
—� Нас�іль�и� ваша� прод�-

�ція�відома���раїнсь�ом��спо-
живачеві?
—�Про�неї�знають�в�	сіх�ре�і-

онах��раїни.�Там�працюють�наші
представни�и,� я�і� вивчають� не

лише�попит�на�прод	�цію,�а�й�д	-
м�	�про�неї�лі�арів,�занотов	ють
	сі� пропозиції,� я�і� ми� з�одом
врахов	ємо�в�процесі�вдос�она-
лення� виробництва.� До� то�о� ж
ми� приділяємо� 	ва�	� не� лише
я�ості� прод	�ції,� а� й� сервіс	� —
постачаємо�прод	�цію�спожива-
ч	� за� власний� рах	но�,� ви�ото-
вляємо�вироби,�врахов	ючи�без-
посередні�потреби��лієнта�тощо.
Діало�� зі� споживачем� —� найлі-
пший�стим	л�до�модернізації�і�ві-
дповідності� висо�им� вимо�ам.
Йо�о�д	м�а�—�найва�оміша�оці-
н�а.�До�речі,�можемо�похвалити-
ся�тим,�що�одноразові�мас�и�на-
шо�о�виробництва�визнано��ра-
щими� в� У�раїні,� а� �іне�оло�ічні
набори�—� в� номінації� «100� �ра-
щих�товарів�Чер�ащини».
—�Чом��саме�Чер�ащини?
—�Бо�на�території�цієї�області

(	�м.�Сміла)�розміщено�наші�ви-
робничі�пот	жності.�Ми�провели
повн	� ре�онстр	�цію� приміще-
ння� місцевої� швейної� фабри�и,
перетворивши� її� на� с	часне�ме-
дичне�підприємство,�я�е�відпові-
дає� всім� �і�ієнічним� вимо�ам� та
с	часном	�рівню��	льт	ри�виро-
бництва.�Нині�там�працює�понад
200�осіб.�Ми�самі�навчали�і�вихо-
в	вали� свої� �адри�—� тепер� ма-
ємо� др	жний� �оле�тив� висо�о-
професійних,� відповідальних,
працелюбних�людей,�я�і�вміють�і
хоч	ть� працювати.� Кер	є� ними
дире�тор�Василь�Іванович�Арте-

мен�о�—�досвідчений�фахівець�	
цій��ал	зі� і�ч	довий�ор�анізатор.
Том	�я�впевнений:�ми�не�з	пини-
мося� на� дося�н	том	.� Коле�тив
винош	є�нові�плани,� �отовий�до
втілення� нових� ідей.� Ми� маємо
на� меті� розширювати� асорти-
мент�прод	�ції,�розвивати�виро-
бництво�і�впровадж	вати�іннова-
ційні�техноло�ії.
—�Ваш��впевненість�не�по-

хитн�ть� шторми� фінансових
не�араздів� на� вітчизняном�
рин��?
—�Ми�роз	міємо�всі�тр	днощі.

Але�ж,�по-перше,�б	демо�споді-
ватися� на� �раще.� А,� по-др	�е,
вважаємо� своїм� обов’яз�ом,
працюючи� на� цьом	� рин�	,� йти
наз	стріч� інтересам� споживача.
Зважаючи� на� недостатнє� фіна-
нс	вання� за�ладів� охорони� здо-
ров’я,� ми� 	свідомлюємо,� я�
с�ладно� їм� придбати� все� потрі-
бне�для�лі�	вання�пацієнтів.� То-
м	,� напри�лад,� торі�� ми� не� пі-
двищ	вали� цін	� на� свою� прод	-
�цію,�не�план	ємо�цьо�о�робити�і
в�році�нинішньом	.�Водночас�ми
працювали�і�працюватимемо�над
тим,�щоб�вивести�на�рино��нов	
прод	�цію� відмінної� я�ості.� Та�
	же� с�лалося,� що� ТОВ� «Фірма
«Техно�омпле�с»� завжди� най�о-
ловнішим�напрямом�своєї�діяль-
ності� вважала� саме� інноваційні
рішення� на� рин�	� У�раїни.� І� ми
не� б	демо� пор	ш	вати� цієї� до-
брої�традиції.

Б�ти� вітчизняним� виробни�ом� —� сьо�одні� не-
ле��е� завдання.� Завоювати� вітчизняний� рино�� і
втриматися�на�плав��—�завдання�ще�с�ладніше.
А� от� з�міти� в� та�их� непростих� �мовах� �спішно
розвиватися,� втілювати� про�ресивні� ідеї� і� пра-
цювати� на� перспе�тив�� —� справжній� хист.� На
жаль,�він�притаманний�неба�атьом.�Водночас,�на
щастя,�та�і�виробни�и�в�У�раїні�є.�Серед�них�—
ТОВ� «Фірма� «Техно�омпле�с»,� відома� в� У�раїні
вже�понад�18�ро�ів.�Про�історію�становлення�та
се�рети��спіх��підприємства�—�наша�розмова�з
дире�тором�ТОВ�«Фірма�«Техно�омпле�с»�Вади-
мом�МАЗІЛКІНИМ.

МАЙБУТНЄ —МАЙБУТНЄ — ЗА 
ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Їх активно впроваджує у виробництво ТОВ «Фірма «Технокомплекс»
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�� Хір�р�ічні�халати,

мас�и,�шапоч�и,
бахіли,��остюми

�� Компле�ти�одя���

та�по�риттів
операційних�для
хір�р�ії,�ортопедії,
травматоло�ії,
офтальмоло�ії,
�роло�ії�та�інших
операцій

�� Компле�ти

а��шерсь�і,�
для�партнерсь�их
поло�ів,
�іне�оло�ічних
операцій�та�для
�есарево�о
розтин�

�� Компле�ти�одя��

для�немовлят

�� Набори

�іне�оло�ічні
о�лядові

�� Одя��для�пацієнтів,

відвід�вачів�та
медперсонал�

ОДНОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ
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пр.�Перемо�и,�65�м.�Київ

(044)�239-21-84�(ба�ато�анальний).

www.tcomplex.com.ua
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