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ПАТ «ВОЗКО» вже 30 років є одним з найбільших, а останніми роками 
самим великим українським виробником натуральної шкіри усіх типів, а 
саме: для виробництва взуття та галантереї; для салонів автомобілів; меблевої 
[1]. Основною спеціалізацією ПАТ «ВОЗКО» є виробництво шкіри для верху 
взуття, що постачається як найбільшим виробникам України, так і великим 
фабрикам Західної та Східної Європи [2]. Асортимент шкіри для 
виробництва взуття та галантереї представлений наступними різновидами: 
Альче (шкіра для верху взуття барабанного фарбування, з підшліфованою 
лицьовою поверхнею, гладка або з художнім тисненням); Атлант (шкіра з 
натуральної лицьовою поверхнею, еластична, з емульсійним покриттям, з 
пилоподібної плити); Бріз (шкіра з природною лицьовою поверхнею, 
еластична розбита в барабані, з нанесенням жирового грифа); Бетта (шкіра з 
природною лицьовою поверхнею, підвищеної еластичності, з полуаніліновою 
обробкою, з розбивкою в барабані середньої зернистості); Вітязь (шкіра для 
верху взуття барабанного фарбування, з шліфованою лицьовою поверхнею, 
підвищеної еластичності, пом’ята в барабані, з декоративною нарізкою); 
Віват (шкіра з природною лицьовою поверхнею, еластична розбита в 
барабані, з декоративним тисненням і нанесенням жирового грифа); Гамма 
(Шкіра з природною лицьовою поверхнею, еластична з напіваніліновою 
обробкою, гладка); Грація (шкіра з шліфованою лицьовою поверхнею, 
підвищеної еластичності, з казеїновим покриттям, з підвищеним блиском, з 
розбивкою в барабані); Каскад (шкіра з підшліфованою лицьовою 
поверхнею, з полуаніліновим покриттям, розгладжена пилоподібною 
плитою); Нубук (шкіра для верху взуття барабанного фарбування, з 
підшліфованою лицьовою поверхнею, гладка або з художнім тисненням) [2]. 
Шкіра для салонів автомобілів представлена в найбільш поширених 
забарвленнях у поєднанні: звичайна і перфорована [3]. ПАТ «ВОЗКО» 
першим в Україні успішно освоїло випуск меблевої шкіри, серед різновидів 
даних шкір основними є: Мадрас (одноколірний, двокольоровий, з ефектом 
перламутру); Пуль-Апи; шкіри меблеві з тисненням під рептилію [4]. 
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ПАТ «Чинбар» поєднуючи багаторічний досвід, передові технології, 
інноваційні розробки та високу кваліфікацію співробітників випускає 
широкий асортимент продукції, яка максимально відповідає вимогам 
споживачів, зокрема готову шкіру: наппу – наппа «Люкс» (для пошиття 
взуття жіночого та шкіргалантереї «VIP» класу), наппу, наппа «Астар»; анілін 
– «Семіанілін» (для пошиття взуття «преміум» класу), «Дон» (для пошиття 
взуття та аксесуарів в середньому ціновому сегменті ринку), «Каліфорнія» 
(для пошиття галантерейних виробів «VIP» класу); шкіру з художнім 
тисненням – «Канзас», (для виробництва амуніції для тварин), «Флоріда» 
(для пошиття виробів шкіргалантерейних і сувенірної продукції), «Флотар» 
(для пошиття повсякденного і спортивного взуття чоловічого); екологічно 
чисту шкіру «Еколайн» (ECOline) (для пошиття взуття, галантерейних 
виробів, предметів інтер’єру будинку, салонів автомобілів); гідрофобну 
шкіру «ВОДОГРАЙ» (застосовується під час пошиття спеціального взуття 
для військовослужбовців); шкіру підвищеної товщини, ремінну; шкіру для 
низу взуття, устілок; велюр – шкіра (для пошиття взуття жіночого та 
шкіргалантереї «VIP» класу, для обкладинок друкованих видань і сувенірної 
продукції) і спилок (для пошиття взуття та аксесуарів в середньому і 
низькому ціновому сегментах ринку); шкіру для підкладки і спилок [5]. 

Готову шкіру в Україні, на 35 Міжнародній спеціалізованій виставці 
взуття, шкіри та хутра «LEATHER AND SHOES 2018 ‘1» [6], 
пропонуватимуть наступні виробники: Baris Kardesler, Cihan Deri, Kampana 
Deri, Turgut Kardesler, Uzmans Deri,  (Туреччина); Gundogdu Deri, Veles TM, 
UC Yildiz Deri (Туреччина, Україна); Leder Hofmann, Евротехстандарт 
(Німеччина, Україна); MK Василівський Завод, ПАТ Возко, ТОВ В-Центр, 
ТОВ Укртан, ТзОВ УШК, ТОВ Дельта-Рост, TK Evrostyle, TM Interkozha, TM 
M-fashion, ТОВ Укркожінвест, ТзОВ Нова Родина, M.DiS, Sovt Plast (Україна). 
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