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Від упорядників 

Шановні користувачі! 

 

 Пропонуємо вашій увазі бібліографічний покажчик «Сторічний марафон 

«Зорянки», мета якого – розширення і поглиблення знань з історії розвитку легкої 

промисловості нашого краю на прикладі становлення Приватного акціонерного 

товариства «Швейна фабрика «Зорянка». На сьогодні це одне з найбільших 

сучасних швейних підприємств України. 

 При підготовці видання були використані такі ресурси Обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського: електронний каталог, 

книжковий фонд, фонд періодичних видань та Інтернет-ресурси. Основним 

джерелом добору матеріалів для покажчика стала газета «Кіровоградська правда». 

Більшість статей опрацьовано de visu. Хронологічні рамки відбору публікацій 

складають відрізок часу з 1947 по 1997 роки. З 1997 по 2022 роки використано 

матеріали баз даних бібліотеки на основі САБ «ІРБІС». 

 Структуру покажчика складають: передмова, стаття від укладачів, зміст, три 

основних розділи, допоміжні покажчики та додатки. Розділи згруповано за такими 

назвами: 

 I. Історичні етапи формування та розвитку виробничого потенціалу. 

Міжнародне співробітництво. 

 II. Новатори виробництва «Зорянки». 

 III. Культурно-громадське життя колективу. 

 Матеріали покажчика систематизовано за роками згідно з хронологічними 

рамками перейменувань фабрики. 

 У межах розділів бібліографічні записи подано за алфавітом авторів і назв 

публікацій та порядковим номером. Загальна кількість описів покажчика складає 

294 позиції; більшість з них супроводжуються анотаціями. Матеріали подаються 

мовою публікації, зберігаються орфографічні норми оригіналу. 

 Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено у відповідності з чинними 

Державними стандартами України у бібліотечній справі. 

 Матеріали покажчика віддзеркалюють життя фабрики за 100 років існування. 

Дане видання допоможе у вивченні історії та економіки області як спеціалістам, 

науковцям, студентам, так і широкому загалу користувачів. 

 Електронну версію покажчика розміщено на вебсайті Обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Дмитра Чижевського за адресою: 

https://library.kr.ua/bibliograph/. 
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Передмова 

 20 грудня 1922 року було засновано Кіровоградську швейну фабрику, якій у 

2022 році виповнюється сто років. Тепер це Приватне акціонерне товариство 

«Швейна фабрика «Зорянка» – одне з найбільших сучасних швейних підприємств в 

Україні. 

 Між цими датами (1922 – 2022) лежить сторіччя – час перемог, падінь і 

підйомів, випробувань. Було всього. 

 А починалось так... До революції на розі вулиць Великої Перспективної та 

Дворцової стояв невеликий двоповерховий будинок. Належав він двом крамарам – 

Альшвангу та Камбуру, які в роки непу тримали тут два магазини: в одному 

продавали гастрономічні вироби, у другому – білизну й одяг. Та невдовзі 

підприємливих комерсантів нова влада виставила за двері, будинок відібрали і 

влаштували в ньому швейну фабрику для пошиву верхнього одягу, білизни та 

військового обмундирування. Називалась вона тоді промислова артіль 

«Текстильшвей», першим її директором до 1934 року був Абрам Ланцман. Ось 

саме так, з цієї події і розпочалась історія становлення та розвитку підприємства. 

 Впродовж цих років з конвейєра сходили верхній одяг, захисний брезент для 

молотарок, робітничі фартухи, штани, сорочки, рукавиці, військове 

обмундирування. Через п’ять років фабрику перевели у нове приміщення на розі 

вулиць Великої Перспективної та Преображенської. Підприємство розширювалось, 

збільшилась кількість машин, цехів, у яких працювало 150 робітників. У 1929-

1930 роках фабрика стала об’єднанням: до її складу увійшли панчішна та ґудзикова 

фабрики на правах цехів. 

 Протягом існування підприємство неодноразово змінювало назву, то 

об’єднуючись з іншими підприємствами, то виходячи в самостійну структуру. 

 Під час Другої світової війни приміщення фабрики дуже постраждало, майже 

все було зруйновано. Та вже через тиждень після визволення міста від гітлерівців 

29 робітників на чолі з інженером Василем Тереховим почали відбудовчі роботи. 

Згодом фабрика налагодила випуск продукції, крім звичної для себе опанувавши 

новий вид – медичні та маскувальні халати. 

 25 травня 1959 року – особлива дата в житті колективу швейної фабрики – 

переведення у нове приміщення по вул. Євгена Маланюка, 2, де вона знаходиться й 

дотепер. 

 Розширення виробництва якісних товарів та їх асортименту, встановлення 

нового верстатного устаткування, мобілізація своїх внутрішніх резервів для 

успішного виконання планових показників завжди залишалися пріоритетними 

напрямками у роботі швейників. 

 Багато зусиль для становлення та розвитку підприємства протягом сторіччя 

доклали директори: Абрам Ланцман, Михайло Фільштейн, Омелян Палійчук, 
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Володимир Курбатов, Віра Пустовіт – люди ініціативні, творчі, які жили роботою, 

не стояли над колективом, а були разом з ним, які не зійшли з директорської 

дистанції в скрутні для фабрики роки і, незважаючи на виробничі труднощі, багато 

робили для людей. Завдяки їхнім творчим пошукам на прилавках магазинів 

з’явилися чоловічі та жіночі костюми, сукні, робочий одяг, утеплені куртки, 

шовкові жіночі блузки. Про дітей теж не забували: для них шили сукенки, 

костюмчики, куртки, жилетки, літні головні убори, іграшки, до речі, все – із 

відходів основного виробництва. 

 З часом на території підприємства відкрили магазин, у якому реалізовувалася 

продукція від виробника. Але це не задовольняло керівництво фабрики, бо не 

кожен житель чи гість міста мав можливість відвідати магазин, розташований 

усередині підприємства. Тому швейники побудували магазин, що мав вхід з вулиці, 

він діє і донині. 

 Конструктори одягу постійно працювали над створенням нових моделей. І 

згодом такі моделі з’явились. Це були жіночі демісезонні пальта, які шились з 

матеріалів, що пройшли вищу атестаційну комісію. Праця швейників не 

залишилась поза увагою. Державна атестаційна комісія присвоїла Державний знак 

якості цим виробам (1971 рік). Така відзнака надихала колектив на нові звершення. 

Такі досягнення є не подарунком долі, а результатом невтомної праці всього 

колективу. Найдовше – протягом 36 років – фабрику очолював Володимир Ілліч 

Курбатов – заслужений працівник промисловості України, кавалер орденів «За 

заслуги» II і III ступенів, почесний громадянин м. Кропивницького. 

 Далеко не всі підприємства, засновані у радянські часи, продовжують 

працювати і тепер. Сьогодні Приватне акціонерне товариство «Швейна фабрика 

«Зорянка» (ця назва діє з 12 квітня 2017 року) спеціалізується на виробництві 

жіночого одягу: верхнього осінньо-весняного та зимового; літнього – жакетів, 

брюк, костюмів, спідниць, суконь, блуз; трикотажних виробів – від елегантних до 

розкуто молодіжних. Вже стало традицією створення сезонних колекцій, які 

демонструються у фірмовому магазині, де охочі можуть придбати уподобані речі 

за ціною виробника. Підприємство гідно конкурує з провідними зарубіжними 

фірмами, використовуючи передові технології; продукцію відправляє в десятки 

європейських країн. «Зорянка» плідно співпрацює з відомими фірмами Німеччини, 

Франції, Нідерландів, Англії. 

 У 2022 році колектив фабрики відзначає ювілей. Було на його шляху багато 

подій – війни, розрухи, досягнення і невдачі, економічні скрути. Але швейники 

завжди знали: ключ до нормального життя – у праці, у пошуках, у неспокої. А 

нормальне життя – то і є щастя. Його і бажаємо колективу сьогодні й на 

перспективу – близьку й віддалену. 
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І. Історичні етапи формування та розвитку виробничого потенціалу. 

Міжнародне співробітництво. 

 

1922 – 1948 рр. 

Кіровоградська (Елисаветградська) швейна фабрика 

(артіль «Текстильшвей») 

 

1. Бур’янський О. Навчання робітників / О. Бур’янський // Кіровоградська 

правда – 1948. – 4 липня. – С. 3. 

Про технічне навчання працівників пошивного цеху фабрики. 

 

2. Відповідь ділом // Кіровоградська правда. – 1947. – 14 березня. – С. 2. 

Про виробничі змагання на виконання й перевиконання місячних і 

квартальних планів. 

 

3. Виконали піврічний план // Кіровоградська правда. – 1947. – 8 липня. –  

С. 5. 

Про колектив швейної фабрики, який перевищив планові показники 

виробництва за півріччя 1947 р. на 108 відсотків. 

 

4. Зобов’язання швейників // Кіровоградська правда. – 1947. – 10 січня. – С. 5. 

У статті йдеться про зобов’язання колективу фабрики виконати місячну 

виробничу програму до 24 січня 1947 рок з нагоди виборів у верховний орган 

державної влади України. 

 

5. Каленчкук Г. Навести більшовицький порядок на підприємствах легкої 

промисловості / Г. Каленчук // Кіровоградська правда. – 1948. – 11 лютого. – С. 5. 

Про незадовільну контролюючу діяльність обласного управління легкої 

промисловості як в цілому, так і зокрема, особливо це стосується роботи 

Кіровоградської (Елисаветградської) швейної фабрики (директор 

Фільштейн М. І.), яка випускає неякісну продукцію для населення. 

 

6. Ланцман А. Л. Невпинно дбати про інтереси споживача / А. Л. Ланцман // 

Кіровоградська правда. – 1948. – 7 січня. – С. 5. 

Автор статті – голова промислової артілі «Текстильшвей» – наголошує на 

розширенні виробництва товарів високої якості для населення, але звертає увагу 

керівників обласної промислової ради на те, що значним гальмом у роботі є 

відсутність фарбувального цеху, який вкрай необхідний. 

 

7. Успіх швейників // Кіровоградська правда. – 1947. – 24 грудня. – С. 3. 

Колектив швейної фабрики досягнув нового виробничого успіху – річний 

план по валовому випуску продукції виконано на 102,7 відсотків. 

 

8. Фільштейн М. За прикладом передовиків / М. Фільштейн // Кіровоградська 

правда. – 1948. – 27 лютого. – С. 5. 
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На швейній фабриці в кожній пошивочній бригаді впровадили самоконтроль 

за якістю продукції. 

 

 9. Фільштейн М. Збільшуємо виробничі потужності / М. Фільштейн // 

Кіровоградська правда. – 1947. – 17 грудня. – С. 3. 

 Автор статті – директор Кіровоградської (Елисаветградської) швейної 

фабрики – розповідає про успішну відбудову зруйнованого господарства фабрики 

та підвищення продуктивності праці і збільшення випуску продукції. Основна мета 

– виконання п’ятирічки за чотири роки шляхом збільшення виробничих площ та 

впровадження індивідуального технічного навчання молодих робітників. 

 

1949 – 1963 рр. 

Кіровоградська швейна фабрика імені 30-річчя ВЛКСМ 

 

 10. Антонов П. Трудова вахта швейників / П. Антонов // Кіровоградська 

правда. – 1956. – 25 вересня. – С. 1. 

 На підприємстві запущено в дію нову дванадцятиголкову машину для 

прострочування. Колектив приступив до почесного замовлення – пошиття зимових 

пальт для дітей шкіл-інтернатів. 

 

11. Бондаренко М. Щоб покупець не відвертався / М. Бондаренко // 

Кіровоградська правда. –1961. –12 липня. – С. 2. 

Про покращення якості продукції для населення. 

 

12. Бур’янський О. Робітничі збори – важливий засіб виховання / 

О. Бур’янський // Кіровоградська правда. – 1949. – 19 квітня. – С. 3. 

Про значення робітничих зборів на фабриці, після яких підвищується 

активність робітників. На зборах працівники надають пропозиції щодо покращення 

виробничого процесу, які директор фабрики Михайло Фільштейн впроваджує в 

практику роботи. 

 

13. Вище прапор соціалістичного змагання // Кіровоградська правда. – 1949. 

– 8 квітня. – С. 1. 

Про дострокове виконання плану першого кварталу 1949 року підприємств 

регіону, в т.ч. Кіровоградською швейною фабрикою імені 30-річчя ВЛКСМ. 

 

14. Вісті з підприємств // Кіровоградська правда. – 1954. – 4 липня. – С. 2. 

Про виробничі досягнення підприємств області. Згадується колектив 

фабрики, який перевиконав піврічний план і виготовив набагато більше швейних 

виробів у порівнянні з 1953 роком. 

 

15. Воронов Д. Будівництво швейної фабрики в Кіровограді // Кіровоградська 

правда. – 1954. – 9 червня. – С. 2. 

Про початок будівництва приміщення для Кіровоградської швейної фабрики 

імені 30-річчя ВЛКСМ на Кінній площі (нині Кінної площі не існує, а будівля 
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фабрики знаходиться на вул. Євгена Маланюка). Закінчити будівництво 

планувалося у 1956 році. 

 

16. Гречаний О. Пуск нової фабрики – під загрозою / О. Гречаний // 

Кіровоградська правда. – 1956. – 14 серпня. – С. 3. 

Про плани щодо запуску в 1957 році швейної фабрики з сучасною технікою 

та високим ступенем механізації процесів. На будівництво фабрики було виділено 

28 мільйонів карбованців, з них освоєно лише 14%, оскільки обласний будівельний 

трест допускає серйозні недоліки у плануванні і не вважає фабрику першочерговим 

об’єктом для будівництва. 

 

17. [Екскаватор «ЕНТ-25»] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // Кіровоградська 

правда. – 1954. – 17 жовтня. – С. 2. 

На світлині зображено екскаватор «ЕНТ-25» при будівництві приміщення 

Кіровоградської швейної фабрики імені 30-річчя ВЛКСМ. 

18. За нові виробничі досягнення в другому кварталі 1949 року // 

Кіровоградська правда. – 1949. – 3 квітня. – С. 1. 

Стаття про успішне завершення виробничого плану підприємств Кіровограда 

(нині Кропивницький), у т.ч. Кіровоградською швейною фабрикою імені 30-річчя 

ВЛКСМ. 

 

19. За рахунок економії // Кіровоградська правда. – 1952. – 2 квітня. – С. 3. 

Про дострокове завершення виробничого завдання першого кварталу 1952 р. 

За три місяці швейники зекономили 1200 метрів тканини. 

 

20. Магиденко Д. Одностайно / Д. Магиденко // Кіровоградська правда. – 

1951. – 6 травня. – С. 1. 

Про передплату працівниками підприємства нової Державної позики 

розвитку народного господарства. 

 

21. Магиденко Д. За нові виробничі успіхи / Д. Магиденко // Кіровоградська 

правда. – 1952. – 27 серпня. – С. 1. 

Колектив фабрики енергійно бореться за дострокове завершення річного 

виробничого плану, місячні завдання виконуються на 130 відсотків. 

 

22. На благо народу // Кіровоградська правда. – 1952. – 9 травня. – С. 2. 

Про дострокове завершення виробничого завдання в першому кварталі 

1952 року. Кіровоградська швейна фабрика імені 30-річчя ВЛКСМ занесена на 

обласну Дошку пошани. 

 

23. На місці майбутньої фабрики // Кіровоградська правда. – 1955. – 

6 лютого. – С. 3. 

Про хід будівництва приміщення для Кіровоградської швейної фабрики імені 

30-річчя ВЛКСМ. 
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24. Надпланова продукція // Кіровоградська правда. – 1951. – 3 березня. – 

С. 3. 

Про успішне виконання колективом своїх трудових зобов’язань. 

 

25. Наш священний обов’язок // Кіровоградська правда. – 1951. – 17 березня. 

– С. 3. 

Обговорення новин законодавства в колективі фабрики. 

 

26. Павлов Л. Зростає випуск швейних виробів / Л. Павлов // Кіровоградська 

правда. –1953. – 17 жовтня. – С. 2. 

 

27. Першотравню – гідну зустріч // Кіровоградська правда. – 1963. – 

7 квітня. – С. 1. 

 Про успішну роботу ради молодих спеціалістів та їх участь у змаганні 

«українська година», коли основну роботу виконують працівники за шість годин, а 

сьому годину переходять працювати на конвеєрах. 

 

28. Павлов Л. Швейні вироби понад плану // Кіровоградська правда. – 1955. – 

30 квітня. – С. 1. 

Про виробничі досягнення колективу фабрики, який достроково виконав 

планові показники чотирьох місяців, а також випустив у квітні 1955 року 

додатково продукції майже на 400 тисяч карбованців. 

 

29. Соціалістичні зобов’язання колективів підприємств промисловості, 

транспорту і будов області на 1952 рік. По Кіровоградській швейній фабриці // 

Кіровоградська правда. – 1952. – 26 лютого. – С. 2. 

Працівники фабрики зобов’язалися виконати річний план до 21 грудня 

1952 р. та випустити понад план швейних виробів на 500 тисяч карбованців. 

 

30. Соціалістичні зобов’язання колективів промислових підприємств 

Кіровограда на 1955 рік // Кіровоградська правда. – 1955. – 20 квітня. – С. 1. 

Про виробничі зобов’язання підприємств міста. Згадується колектив 

Кіровоградської швейної фабрики імені 30-річчя ВЛКСМ, який взяв на себе 

зобов’язання виконати річний план до 25 грудня 1955 року. 

  

 31. Соціалістичні зобов’язання підприємств області на 1951 рік // 

Кіровоградська правда. – 1951. – 6 березня. – С. 3. 

Пропозиції кращих підприємств області щодо дострокового виконання 

власних планових показників. Зокрема колектив Кіровоградської швейної фабрики 

імені 30-річчя ВЛКСМ взяв на себе трудові зобов’язання достроково виконати 

державний план 1951 р., підвищити продуктивність праці на 5% та знизити 

собівартість продукції на основі впровадження новаторських методів виробництва. 

 

32. 150 процентів завдання // Кіровоградська правда. – 1955. – 13 серпня. – 

С. 2. 
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Про виробничі досягнення колективу фабрики, який виконав планові 

показники на 103%, а також про швей-мотористок, які на пошиві демісезонного 

жіночого одягу виконують особисті планові показники на 150-160 відсотків. 

 

33. Терентьєва Ф. Трудова вахта швейників / Ф. Терентьєва // Кіровоградська 

правда. –1957. – 25 жовтня. – С. 1. 

Про перевиконання планових показників трудовим колективом швейної 

фабрики. 

 

34. Фільштейн М. В ім’я процвітання Батьківщини // Кіровоградська правда. 

– 1951. – 21 квітня. – С. 1. 

Директор фабрики про зобов’язання колективу виконати місячний план до 

25 квітня 1951 року. 

 

35. Фільштейн М. Продукція нашої фабрики / М. Фільштейн // 

Кіровоградська правда. –1953. – 19 серпня. – С. 3. 

Завдяки оснащенню підприємства новою технікою працівники фабрики 

розширили асортимент випуску чоловічих і жіночих шерстяних костюмів, 

демісезонних і зимових пальт. 

 

36. Честь фабричної марки – твоя честь. // Кіровоградська правда. – 1960. – 

2 вересня. – С. 1. 

Аналіз роботи підприємств міста і області. У статті подано, зокрема, 

критичні зауваження щодо кількості бракованих виробів у продукції, яку випускає 

Кіровоградська швейна фабрики імені 30-річчя ВЛКСМ. 

 

37. Юрков В. У гардероб жінок / В. Юрков // Кіровоградська правда. – 1962. 

– 18 березня. – С. 4. 

Стаття модельєра-конструктора про модні тенденції 1962 року. 

 

1964 – 1966 рр. 

Кіровоградське швейне об’єднання 

 

38. Гудак B. Ритмічний пульс / В. Гудак // Кіровоградська правда. – 1964. – 

17 січня. – С. 1. 

 Про роботу розкладальниць експериментального цеху Кіровоградського 

швейного об’єднання та економію тисяч квадратних метрів різних тканин при 

запуску у виробництво нових моделей одягу. 

 

39. Зайцева Олена. Лист Софії Продановій з фабрики «Дип Орлов» / Олена 

Зайцева // Кіровоградська правда. – 1965. – 6 листопада. – С. 3. 

Відкритий лист технолога Кіровоградського швейного об’єднання Олени 

Григорівни Зайцевої, який ілюструє зв’язки об’єднання з болгарським 

підприємством «Дип Орлов» з міста Толбухін. Технолог О. Зайцева у вересні 

1965 року побувала у відрядженні на фабриці «Дип Орлов». Повернувшись, вона 
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написала листа до своєї болгарської подруги, в якому розповідає про роботу 

об’єднання та згадує працівників підприємства: швачок Віру Петренко, Любов 

Макарівну Дикарьову, Лізу Бондар; контролерів Людмилу Талпу та Ксенію 

Шагову. 

 

40. Красніков М. Міцний сплав / М. Красніков // Кіровоградська правда. – 

1965. – 20 жовтня. – С. 2. 

Розповідь про впровадження передового досвіду та запуск у виробництво 

нових моделей одягу працівниками швейного об’єднання. 

 

41. Крищенко М. До зимового сезону / М. Крищенко // Кіровоградська 

правда. – 1965. – 20 листопада. – С. 4. 

Стаття модельєра-конструктора про нові моделі жіночих пальт, розроблені 

до зимового сезону 1965-1966 років. 

 

42. Левицький В. Багатий ужинок. Шляхом технічного прогресу / 

В. Левицький // Кіровоградська правда. – 1963. – 21 листопада. – С. 1. 

 Колектив швейного об’єднання, ознайомившись зі свіжим бюлетенем 

технічної інформації про агрегат подачі та розмотування тканини, активно 

впровадив новинку в роботу. Також конструктори сконструювали пристрій для 

розрізування поролону та всіляко підтримували впровадження прогресивних 

матеріалів для випуску продукції, що економило десятки тисяч карбованців 

підприємству на рік. 

 

43. Литвиненко Л. Ростимо бережливих / Л. Литвиненко / Кіровоградська 

правда. – 1966. – 23 січня. – С. 2. 

Авторка статті – майстриня облікового цеху тканин – ділиться досвідом 

бережливого, з правильним розрахунком, використання сировини та якісного 

виконання швейних операцій. 

 

44. Обмінюємось досвідом // Кіровоградська правда. – 1965. – 6 червня. – 

С. 1. 

Вітальне слово до болгарських друзів з м. Толбухіна технолога 

Кіровоградського швейного об’єднання Олени Григорівни Зайцевої під час зустрічі 

в обласному відділенні Товариства радянсько-болгарської дружби. Зокрема, 

О. Зайцева зазначила, що професійне листування із спеціалістами Толбухінської 

швейної фабрики викликає велику зацікавленість у колективі. 

 

45. Рябокінь А. Весна і мода / А. Рябокінь // Кіровоградська правда. – 1966. – 

16 квітня. – С. 4. 

Про нові зразки весняної моди 1966 року та різнобарвність кольорової гами 

розповідає начальниця експериментального цеху швейного об’єднання. Краще 

одягати людей і приносити їм задоволення – таке основне прагнення швейників. 
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46. Широким кроком. Економіка та культура Кіровоградської області в 

1965 році // Кіровоградська правда. – 1965. – 16 червня. – С. 3. 

Аналіз роботи капітального будівництва харчової та легкої промисловості 

Кіровоградської області в 1965 році. Згадується діяльність Кіровоградського 

швейного об’єднання, яке збільшило випуск продукції на 2 мільйони карбованців. 

 

1967 – 1975 рр. 

Кіровоградська швейна фабрика 

 

47. Богуславський Г., Полюхович А. Вклад швейників / Г. Богуславський, 

А. Полюхович // Кіровоградська правда. – 1970. – 14 червня. – С. 1. 

  Виробничу програму чотирьох років п’ятирічки колектив фабрики виконав 

згідно з техніко-економічними показниками. 

 

48. Державний знак якості – виробам Кіровоградських швейників! // 

Кіровоградська правда. –1973. –25 жовтня. – С. 2. 

Про присвоєння державного знаку якості моделям жіночих демісезонних 

пальт. 

 

49. Ейдлін С. Пропонує мода / С. Ейдлін // Кіровоградська правда. – 1971. – 

16 січня. – С. 4. 

Конструктори швейної фабрики розповідають про тенденції моди 1971 року, 

про розширення асортименту чоловічого і жіночого одягу та кольорову гаму 

виробів. Спеціалісти-швейники прагнуть, щоб їхні моделі були модними, 

елегантними, практичними. 

 

50. Кіровоградська швейна фабрика // Кіровоградська правда. – 1973. – 

2 листопада. – С. 1. 

Про зобов’язання колективу щодо поліпшення якості і розширення 

асортименту продукції. 

 

51. Коссова Ж. Шлях до знаку якості / Ж. Коссова // Кіровоградська правда. –

1973. –15 травня. – С. 3. 

Про виробництво товарів масового попиту. 

 

52. Моделі, що родом з Кіровограда // Кіровоградська правда. – 1968. – 

28 лютого. – С. 4. 

 У статті головний конструктор швейної фабрики О. Ф. Семенов розповідає 

про роботу конструкторів-модельєрів та їх творчі відрядження до науково-

дослідних інститутів і будинків мод. Описуються найбільш вдалі нові моделі 

верхнього одягу. 

53. [Обговорення креслення нової моделі одягу] : [Фото] / Фот. А. Будулатьєв 

// Кіровоградська правда. – 1968. – 10 квітня. – С. 2. 

Щороку Кіровоградська швейна фабрика впроваджує десятки нових моделей 

одягу. Розробкою моделей займається творчий колектив експериментального цеху 

на чолі з начальником цеху – А. К. Рябоконь. На світлині начальник 
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експериментального цеху А. К. Рябоконь, технолог Г. Д. Шевченко та головний 

конструктор О. Ф. Семенов обговорюють креслення нової моделі одягу. 

 

54. Палійчук Є. Комплексні бригади на фабриці / Є. Палійчук // 

Кіровоградська правда. – 1968. – 1 жовтня. – С. 2. 

На Кіровоградському швейному об’єднані впроваджують нові шляхи 

поліпшення організації праці та виробництва: уніфікували технологію 

виготовлення одягу, ввели клейовий спосіб кріплення деталей та реконструювали 

цех, запустили в дію ліфт для безперервної подачі сировини, організували 

комплексні бригади в пошивних цехах. 

 

55. Палійчук Н. Г. Щоб люди були задоволені / Н. Г. Палійчук // 

Кіровоградська правда. – 1970. – 10 листопада. – С. 4. 

Інженер виробничого відділу звітує про випуск у продаж 39 нових моделей 

жіночих демісезонних і зимових пальт, розповідає про виставку 65 моделей 

верхнього одягу на ярмарку в Києві та присвоєння чотирьом зразкам пальт знаку 

якості. 

 

56. Палійчук О. О., Коссова Ж. Г. Державний знак якості – виробам 

кіровоградських швейників! Шляхом тернистого прогресу / О. Палійчук, 

Ж. Г. Коссова // Кіровоградська правда. – 1972. – 25 жовтня. – С. 2. 

 Директор Кіровоградської швейної фабрики Палійчук Омелян Олексійович і 

головний інженер Коссова Жанна Григорівна розповідають про попит населення на 

продукцію швейної фабрики, який зростає, та виробничі плани підприємства зі 

збільшення сегменту атестованої продукції. Планується збільшити економічний 

ефект за рахунок підвищення якості та розширення й оновлення асортименту 

моделей. 

 

57. Пономаренко Г. К. Здобуткам зростати / Г. Пономаренко // 

Кіровоградська правда. – 1972. – 25 жовтня. – С. 2. 

 Секретар цехової парторганізації Кіровоградської швейної фабрики 

Пономаренко Ганна Климівна розповідає про підготовку до атестації виробів на 

Державний знак якості. 

 

58. Правець С. Із святковим настроєм / С. Правець// Кіровоградська правда. – 

1968. – 30 жовтня. – С. 1. 

Робітники фабрики перевиконують змінні завдання та видають високоякісну 

продукцію на честь польоту корабля «Союз-3» з Г. Т. Береговим на борту. 

 

1976 – 1989 рр. 

Кіровоградське виробниче швейне об’єднання «Укрпромспецодяг» 

 

59. Алексєєнко В. Фактор часу / В. Алексєєнко // Кіровоградська правда. – 

1981. – 14 листопада. – С. 2. 

Автор статті розповідає про важливість уміло використовувати кожну 

хвилину робочого часу. Профспілкові активісти по-діловому допомагають 
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керівництву фабрики максимально зацікавити як увесь колектив, так і кожного 

трудівника працювати якісно і швидко. 

 

60. Біденко М. Перспектива / М. Біденко // Радянська жінка. – 1985. – № 4. – 

С. 12-13. 

Про проведення ділових ігор на підприємстві, в ході яких посади бригадирів, 

майстрів, технологів, начальників цехів та відділів займали дублери, підготовлені з 

числа найбільш здібних робітниць і молодих інженерів. Такі ігри назвали 

операцією «Резерв». 

 

61. Бозник О. Нові товари: які і скільки? / О. Бозник // Кіровоградська правда. 

– 1989. – 16 вересня. – С. 2 : фото. 

Новими моделями осінніх та зимових пальт поповнюється асортимент 

продукції, що випускає Кіровоградське виробниче швейне об’єднання. 

 

62. Ванієва О. З індексом «Н» / О. Ванієва // Кіровоградська правда. – 1986. – 

27 липня. – С. 3. 
Стаття конструкторки експериментального цеху про нову модель жіночих 

костюмів. 
 

63. Видеть перспективу : Из опыта работы с резервом кадров в первичной 

парт. орг. Кировоградского производственного швейного объединения / 

Кировоградский городской комитет Компартии Украины. – Кировоград : 

Облполиграфиздат, 1986. – 1 буклет. 

Описано досвід роботи з підготовки та навчання керівних кадрів 

Кіровоградського виробничого швейного об’єднання. Розповідається про 

господарсько-ділову операцію «Резерв» з підготовки та навчання керівних кадрів, 

яка проводилася на підприємстві в 80-х роках ХХ століття. Метою заходу було 

виявлення керівних здібностей молодих працівників середньої ланки та підготовка 

їх до роботи на більш складних ділянках виробництва. Згадується діяльність 

технолога Валентини Ткаченко, інженерів Р. Н. Боженко та М. І. Копотій, 

робітниці З. І. Пилипчук та бригадира Л. І. Берегуленко. 

 

64. Ворнікова В. Хочете нове пальто? / В. Ворнікова // Кіровоградська 

правда. – 1985. – 31 березня. – С. 3 : мал. 

Йдеться про особливо модні моделі пальт, про які розповідає конструктор 

експериментального цеху Галина Ваніна на березневій нараді спеціалістів-

швейників Кіровоградської та Черкаської областей. 

 

65. Дмитрук К. «Фабрика – моя гордість». // Кіровоградська правда. – 1977. – 

9 вересня. – С. 2. 

Розповідь про 55-річний трудовий шлях Кіровоградського виробничого 

швейного об’єднання «Укрпромспецодяг» і, зокрема, його здобутки у ювілейному 

1977 році. 
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66. Дмитрук К. Діалог дружби / К. Дмитрук // Кіровоградська правда. – 

1979. – 17 квітня. – С. 2. 

Працівники головного підприємства Кіровоградського швейного 

виробничого об’єднання продовжують обмінюватися досвідом та здобутками з 

робітниками Толбухінської швейної фабрики імені Орлова. Листуванню активно 

сприяє первинна організація Товариства радянсько-болгарської дружби. 

 

67. Дмитрук К. З дипломом ярмарку / К. Дмитрук // Кіровоградська правда. – 

1979. – 19 липня. – С. 2. 

Кіровоградське виробниче швейне об’єднання «Укрпромспецодяг» 

представило на ярмарку 44 моделі демісезонних та зимових пальт. За якість і 

великий асортимент підприємство удостоїлось диплома ярмаркового комітету. 

 

68. Дорошенко М. Всіма формами впливу / М. Дорошенко // Кіровоградська 

правда. – 1984. – 11 травня. – С. 2. 

Про роль наставництва в трудовому колективі. 

 

69. Зі знаком якості // Кіровоградська правда. – 1978. – 5 січня. – С. 1. 

Колектив Кіровоградського виробничого швейного об’єднання 

«Укрпромспецодяг» удостоївся Почесної грамоти Президії Верховної Ради 

Української РСР. Працівники взяли зобов’язання достроково виконати річний план 

1978 року. 

 

70. З меншими затратами праці // Кіровоградська правда. – 1981. – 

12 листопада. – С. 1, 2. 

«Річне завдання – достроково!» – такий девіз взяли собі в супутники 

трудівники багатьох підприємств області, у. ч. і колектив Кіровоградського 

виробничого швейного об’єднання «Укрпромспецодяг». Про досвід передових 

колективів із впровадження засобів комплексної механізації та автоматизації, 

прискорення технічного переозброєння підприємств йдеться в статті. 

 

71. Залужна Л. Спасибі, швейники! / Л. Залужна // Кіровоградська правда. – 

1979. – 19 травня. – С. 2. 

Жителька Полтавщини дякує кіровоградським швейникам, які радують жінок 

добротними і привабливими пальтами, що не залежуються на прилавках магазинів. 

 

72. Запрошує «Будинок одягу» // Кіровоградська правда. – 1981. – 

24 листопада. – С. 4 : мал. 

Серед популярної продукції Кіровоградського виробничого швейного 

об’єднання «Укрпромспецодяг» – зимові жіночі пальта, які мають почесний 

державний Знак якості. Про виставку-продаж цих виробів в будинку одягу з 

участю швейників фабрики мова йде в статті. 

 

73. Запрошує УТО «Кіровоград» // Кіровоградська правда. – 1989. – 

29 грудня. – С. 4. 
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Реклама товарів, представлених на полицях магазину УТО «Кіровоград», 

серед яких і продукція Кіровоградського виробничого швейного об’єднання. 

 

74. [Зимові жіночі пальта] : [Фото] / Фот. І. Корзун // Кіровоградська правда. – 

1979. –20 січня. – С. 2. 

На знімку: конструктор-модельєр Г. М. Ваніна і швачка А. В. Канєвська 

оглядають щойно виготовлене пальто нової моделі. 

 

75. Кировоградское производственное швейное объединение / Министерство 

легкой промышленности УССР. Укрпромспецодежда. – Кировоград : б. и., 1979. – 

1 буклет. 

Про нову колекцію жіночих зимових та демісезонних пальт, яку випускало у 

70-х роках ХХ століття Кіровоградське виробниче швейне об’єднання 

«Укрпромспецодяг». 

 

76. Кировоградское производственное швейное объединение / Министерство 

легкой промышленности УССР. Укрпромспецодежда. – Кировоград : б. и., 1981. – 

5 с. : ил. 

Про випуск нових моделей жіночого одягу Кіровоградського виробничого 

швейного об’єднання «Укрпромспецодяг» у 80-х роках ХХ століття. Моделі були 

розроблені за зразками Київського будинку моделей, а також створені 

конструкторами об’єднання. 

 

77. Кошко Г. До ярмарку / Г. Кошко // Кіровоградська правда. – 1987. – 

2 липня. – С. 4. 

Підготовка об’єднання до участі у республіканському оптово-промисловому 

ярмарку швейних виробів. 

 

78. Кошко Г. Приходить у цех молодь / Г. Кошко // Кіровоградська правда. – 

1988. – 11 березня. – С. 2 : фото. 

Злагоджений жіночий колектив швейного об’єднання поповнюється 

молодими кадрами, яких навчають усім тонкощам пошиття верхнього одягу 

досвідчені майстрині, передаючи свій досвід молодим. 

 

79. Красавін В. Досвід цінний повторенням / В. Красавін // Кіровоградська 

правда. – 1982. – 24 лютого. – С. 3. 

Провідний економіст, заступник директора з наукової роботи 

Кіровоградського відділення Центрального науково-дослідного інституту 

інформації і техніко-економічних досліджень тракторного сільськогосподарського 

машинобудування на основі аналізу питомої ваги ручної праці на підприємствах 

Ленінського (нині Подільського) району міста, розмірковує про впровадження 

передового досвіду механізації виробництва. Згадується досвід Кіровоградського 

виробничого швейного об’єднання «Укрпромспецодяг» зі скорочення ручної праці 

шляхом впровадження комплексної програми механізації та автоматизації 

виробництва. 
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80. Курбатов В. Дублер начальника цеху / В. Курбатов // Радянська 

Україна. – 1985. – 11 червня. – С. 2. 

Генеральний директор виробничого швейного об’єднання розповідає про 

ділові ігри, які відбуваються на підприємстві три роки поспіль. Мета – 

відпрацювання взаємозамінності інженерів, працівників апарату управління, 

керівників середньої ланки та перевірка кваліфікації й організаторських здібностей 

людей в умовах діючого виробництва. 

 

81. Набутки швейників // Кіровоградська правда. – 1976. – 17 лютого. – С. 2. 

Колектив швейного об’єднання постійно працює над зростанням ґатунку 

виробів. Модельєри-конструктори розробляють нові зразки моделей, вісім з яких 

будуть представлені на здобуття Знаку якості. 

 

82. [Нові моделі] : [ Фото ] / Фот. М. Литвинов // Кіровоградська правда. – 

1976. – 18 січня. – С. 1. 

В активі колективу Кіровоградського виробничого швейного об’єднання 

«Укрпромспецодяг» чимало виробів, удостоєних державним Знаком якості. Ще 

п’ять моделей одягу удостоїлися почесної відзнаки. У підвищенні ґатунку виробів – 

велика заслуга модельєрів-конструкторів В. Шевченко та Г. Ваніної. 

 

83. Осадча Л. Покупець порадив… / Л. Осадча // Кіровоградська правда. – 

1976. – 12 вересня – С. 1. 

Технолог експериментального цеху розповідає про співпрацю з 

працівниками торгівлі та покупцями. Керуючись останніми тенденціями моди та 

побажаннями, що надійшли від населення, модельєри-конструктори розробили 

17 нових зразків зимових і демісезонних пальт. 

 

84. [Перевірка якості] : [Фото] / Фот. Г. Кошко // Кіровоградська правда. – 

1988. – 27 квітня. – С. 3. 

На знімку члени групи народного контролю В. Ф. Полєтаєва та І. Д. Філов’ят 

перевіряють якість пошиву жіночих пальт. 

 

85. Селезень В. Дух протиріччя, інтереси справи і права колективу / 

В. Селезень // Кіровоградська правда. – 1989. – 20 квітень. – С. 1. 

Про протиріччя між колективом і адміністрацією Кіровоградського 

виробничого швейного об’єднання «Укрпромспецодяг» щодо кандидатури на 

посаду начальника п’ятого цеху. 

 

86. Спектор Д. Товар лицем / Д. Спектор // Кіровоградська правда. – 1979. – 

3 жовтня. – С. 1. 

На обласній постійній виставці товарів народного споживання облуправління 

торгівлі були представлені вироби Кіровоградського виробничого швейного 

об’єднання «Укрпромспецодяг» – шість нових моделей пальт, а також подушки. 

 

87. Шевченко В. Це пальто вам личить / В. Шевченко // Кіровоградська 

правда. – 1983. – 17 грудня. – С. 4. 
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Стаття модельєра-конструктора експериментального цеху Кіровоградського 

виробничого швейного об’єднання «Укрпромспецодяг» В. Шевченка про нові 

моделі жіночих пальт, розроблені до зимового сезону 1984 року. 

 

88. Щетковська Н. Наш орієнтир / Н. Щетковська // Кіровоградська правда. – 

1988. – 11 березня. – С. 2 : фото. 

Голова жіночої ради звітує про нагородження преміями та путівками 

найактивніших і кращих працівниць підприємства та висловлює подяку за 

сумлінну працю. 

 

89. [Якість швейних виробів] : [Фото] / Фот. І. Корзун // Кіровоградська 

правда. – 1979. –26 грудня. – С. 3. 

На знімку: члени рейдової бригади дозорців і активістів Юлія Антонова, 

Галина Башмакова та Людмила Цуркан перевіряють якість швейних виробів. 

 

1990 – 1994 рр. 

Кіровоградська швейна фабрика 

 

 

90. Бєлінський В. «Настрій – жахливий, але оптимізму не втрачаємо» – так 

оцінив ситуацію на підприємстві його керівник / В. Бєлінський // Кіровоградська 

правда. – 1993. – 25 вересня. – С. 2. 

Розмова з директором швейної фабрики В. І. Курбатовим про співпрацію з 

іноземними партнерами. 

 

91. Демчук Л. Чи є обнадійливий фактор? / Л. Демчук // Кіровоградська 

правда. – 1994. – 10 вересня. – С.1. 

Про проблеми реалізації продукції. 

 

92. Ділове життя. Більше 80 моделей // Кіровоградська правда. – 1990. – 

13 листопада. – С. 1. 

Продукція фабрики на республіканському ярмарку у Києві представлена 

модними моделями зимових і осінніх пальт, костюмами та спідницями. 

 

93. Добрін Н. Зрілість господарства Курбатова / Н. Добрін // Кіровоградська 

правда. – 1992. – 24 грудня. – С. 3. 

Розповідь про організацію виробничого процесу на фабриці. Напередодні 

ювілею – 70-річчя з дня заснування підприємства – власними силами було 

виконано великий обсяг робіт із заміни обладнання; понад 400 робітниць пройшли 

навчання з різних швейних спеціальностей. Конструктори підприємства 

розробляють нові моделі одягу з урахуванням кращих зразків вітчизняного й 

міжнародного досвіду, а адміністрація фабрики щорічно проводить ділову гру 

«Дублер», під час якої передові робітники, технологи, економісти впродовж 2-

3 тижнів заміняють керівний склад підприємства, набуваючи навичок 

адміністративного керівництва. 
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94. Верхній жіночий одяг Кіровоградської швейної фабрики // 

Кіровоградська правда. – 1992. – 19 травня. – С. 4. 

Реклама асортименту швейних виробів, які підприємство пропонує на 

продаж. 

 

95. Конверсію завершено // Народне слово. – 1992. – 14 травня. – С. 1 : фото. 

Про завершення конверсії на виробництві. Цей процес позитивно вплинув на 

виробництво Кіровоградської швейної фабрики, де запрацював новий цех м’яких 

іграшок та розширився асортимент жіночого, чоловічого та дитячого одягу. 

 

96. Конверсія мимоволі // Народне слово. – 1992. – 21 березня. – С. 1 : фото. 

Про труднощі, які доводиться долати працівникам Кіровоградської швейної 

фабрики у зв’язку з конверсією. Їхня продукція – одяг хімзахисту – виявилася 

нікому не потрібна. Про шляхи перепрофілювання і йде мова у статті. 

 

97. Куманський Б. І блузка під пальто / Б. Куманський // Кіровоградська 

правда. – 1992. – 23 квітня. – С. 2. 

Інтерв’ю із головним інженером Кіровоградської швейної фабрики 

В. О. Воронковою про фінансово-економічні проблеми підприємства. На початок 

року швейна фабрика, як і багато інших підприємств, різко знизила обсяги 

виробництва. Скорочували зміни, робочий тиждень. Керівництву підприємства 

вдалося вирішити більшість складних питань, і зараз фабрика працює з повним 

завантаженням виробничих потужностей. 

 

98. Момот Л. Прийшов, поміряв і – купив / Л. Момот // Кіровоградська 

правда. – 1993. – 29 квітня. – С. 1. 

У фірмовому магазині Кіровоградської швейної фабрики відбувся святковий 

розпродаж жіночих зимових та демісезонний пальт за зниженою ціною до Дня 

міжнародної солідарності трудящих – 1 травня. 

 

99. Пальта подешевшали, але тільки на тиждень // Кіровоградська правда. – 

1993. – 24 квітня. – С. 1. 

Напередодні Дня міжнародної солідарності трудящих – 1 травня 

Кіровоградська швейна фабрика проводить святковий розпродаж жіночих зимових 

та демісезонний пальт за зниженою ціною. 

 

100. Селезень В. «У найбільшому дефіциті – порядність», – вважає депутат 

міськради, директор Кіровоградської швейної фабрики В. І. Курбатов / В. Селезень 

// Кіровоградська правда. – 1990. – 17 квітень. – С. 2. 

Директор Кіровоградської швейної фабрики В. І. Курбатов розповідає про 

неритмічність поставок сировини, що спричиняє перебій у роботі підприємства. У 

розмові з журналістом Володимир Ілліч піднімає питання цільового використання 

бюджетних коштів керівництвом міста та соціальної справедливості. 
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101. Слівнова Н. В. Зорянка Кіровоградська швейна фабрика: [Електронний 

ресурс] // Енциклопедія сучасної України [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=14486. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 13.10.2022. 

 

102. Ціни не тільки кусаються // Кіровоградська правда. – 1991. – 6 лютого. – 

С. 1. 

Головний економіст Кіровоградської швейної фабрики Л. К. Таранець 

висловив занепокоєння проблемами забезпечення підприємства сировиною, 

пов’язаними зі зміною оптових цін. 

 

103. Шиють одяг // Кіровоградська правда. – 1992. – 13 лютого. – С. 3. 

Реклама послуг, які надає підприємство: виготовлення крупних партій 

швейних виробів із тканини замовника та індивідуальний пошив на замовлення 

клієнтів у власному ательє фабрики. 

 

104. Селезень В. …А Курбатов впирається / В. Селезень // Кіровоградська 

правда. – 1993. – 23 січня. – С. 1. 

Керівний склад та колектив Кіровоградської швейної фабрики висловили 

небажання виконувати роботу з пошиття костюмів хімзахисту. Останнім часом 

підприємство перепрофілювалося на пошиття легкого жіночого одягу. 

 

1995 – 2011 рр. 

Відкрите акціонерне товариство 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» 

 

 

105. Басенко Олена. «Зорянка» може одягнути населення області, але за 

конкретних умов / Олена Басенко // Народне слово. – 1995. – 8 червня. – С. 1, 2 : 

фото. 

Про оптово-роздрібний ярмарок, який був проведений відкритим 

акціонерним товариством «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», де відбувся 

показ моделей, які знаходяться у виробництві. 

 

106. Бондар Олег. Основна увага приділятиметься комфорту / Олег Бондар // 

Кіровоградська правда. – 1998. – 3 лютого. – С. 3. 

Відкрите акціонерне товариство «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» 

увійшло до переліку 29 швейних фабрик України, що отримали державне 

замовлення на виготовлення шкільної форми для дітей. 

 

107. Будницька Л. Європейських модниць одягають в Кіровограді / 

Л. Будницька // Вісник регіону. – 1999. – 21 серпня. – С. 2. 

Про історію розвитку Відкритого акціонерного товариства «Швейна фабрика 

«Зорянка», починаючи з утворення підприємства у 1922 році і закінчуючи 

1999 роком. Розповідь про етапи розвитку підприємства, початок його співпраці з 

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=14486
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іноземними фірмами Німеччини та Нідерландів. Також у статті детально 

розглядаються економічні показники підприємства у 1994-1999 роках та соціальна 

політика керівництва фабрики. 

 

108. Васвілов В. В. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств 

легкої промисловості // Пріоритети розвитку підприємств у XXI столітті : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: 21-22 квітня 2011 р. 

(м. Кіровоград, КНТУ) : Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

КНТУ, Фак. екон. та менеджменту. Кафедра екон. та організації виробництва. – 

Кіровоград : Авангард, 2011. – С. 31 – 34. 

На прикладі виробничих показників Відкритого акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» досліджується універсальна методика 

оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства легкої промисловості. За 

результатами дослідження виявлено, що дане підприємство є лідером серед 

основних конкурентів – Полтавською швейною фабрикою та Кременчуцькою 

«Техпостачання». 

 

109. Волок Микола. «Пошиємо не гірш, аніж у Парижі, – вважає директор 

Кіровоградської швейної фабрики «Зорянка» Володимир Курбатов. – Тільки б не 

тиснув страшний податковий прес на вітчизняного товаровиробника» / Микола 

Волок // Голос України. – 1995. – 20 вересня. – С. 5. 

Інтерв’ю з директором фабрики Володимиром Курбатовим про подальшу 

роботу та розвиток підприємства з «надією на зниження податків до розумного 

мінімуму» та налагодження кредитної політики в сфері легкої промисловості. 

 

110. Волок Микола. «Чарівна голка» у пошуках майстра / Микола Волок // 

Голос України. – 1997. – 8 серпня. – С. 11. 

Про міжнародний конкурс молодих дизайнерів одягу «Чарівна голка», який 

відбувся на базі Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна 

фабрика «Зорянка». 

 

111. Данова Олена. «Зорянка»: школа виживання легкої промисловості / 

Олена Данова // Кіровоградська правда. – 2006. – 11 квітня. – С. 2. 

Відкрите акціонерне товариство «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» 

входить до десяти кращих підприємств легкої промисловості України, проте є 

чимало економічних проблем, характерних для нашої держави, що впливають на 

розвиток підприємства. 

 

112. Запрошує оновлений магазин «Зорянки» // Кіровоградська правда. – 

2001. – 25 жовтня. – С. 1. 

Фірмовий магазин швейної фабрики знов відкрився після ремонту. Покупці 

задоволені асортиментом магазину та помірними цінами на товари. 

 

113. «Зорянка» одягає за «Квеллі» й наших модниць // Вечірня газета. – 

1999. – 5 жовтня. – С. 1. 
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В демонстраційному залі підприємства відбулася чергова виставка-продаж 

моделей одягу. Модельєри-конструктори фабрики Юлія Богаченко, Вікторія 

Логвиненко та Лариса Станєва представили на суд глядачів колекцію з двох 

частин. У першій демонструвався легкий жіночий одяг: костюми, блузи, жилети, 

спідниці, у другій – демісезонні та зимові пальта. 

 

114. Іванова Марія. Чому на «Зорянці» не затримуються новачки? / Марія 

Іванова // Кіровоградська правда. – 2003. – 25 листопада. – С. 4. 

Про проблеми зайнятості в легкій промисловості області та створення 

додаткових робочих місць на прикладі Відкритого акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка». 

 

115. Казаков Борис. «Оранжевый» выбор «Зорянки» / Борис Казаков // 

Украина-центр. – 2005. – 18 февраля. – С. 13. 

Розповідь директора Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» Володимира Курбатова про участь підприємства у 

Всесвітній виставці-продажу швейних, трикотажних виробів і аксесуарів у Парижі 

2004 року та співпрацю з відомими американськими, німецькими та французькими 

фірмами. 

 

116. Калиновська Т. Щоб вдягались від «Зорянки» і в далеких селах / 

Т. Калиновська // Кіровоградська правда. – 1995. – 8 червня. – С. 2. 

Про проведення Відкритим акціонерним товариством «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» третього оптового ярмарку з продажу швейних виробів 

власного виробництва. Успішний показ моделей посприяв укладенню договорів 

між підприємством та представниками торгівлі й споживчої кооперації. 

 

117. Калиновська Т. Кокетливе обличчя моди на перехресті літа і весни / 

Т. Калиновська // Кіровоградська правда. – 1998. – 30 червня. – С. 4. 

У залі Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика 

«Зорянка» відбувся показ колекцій переможців обласного туру ІІІ Міжнародного 

фестивалю моди «Чарівна голка». 

 

118. Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» [Електронний ресурс] // 

Єлисаветград – Кропивницький : [сайт]. Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

http://elisavetgrad.ho.ua/uk/View_post.php?%20id=59. – Назва з екрана. – Дата 

публікації: 21.07.2011. – Дата звернення: 13.10.2022. 

Стаття присвячена історії створення фабрики, епатам розвитку виробництва, 

асортименту продукції. Представлена інформація про директорів фабрики, а саме: 

Ланцмана Абрама Львовича, Фільштейна Михайла Ісааковича, Палійчука Омеляна 

Олексійовича, Курбатова Володимира Ілліча, Пустовіт Віри Олексіївни. Стаття 

містить світлини директорів, колективу, історичних приміщень фабрики. 

 

http://elisavetgrad.ho.ua/uk/View_post.php?%20id=59


24 

119. Кіровоградщина. Землі квітучої краса = Kirovohrad region. The Land of 

Beauty = Кировоградская область. Земли цветущей красота : [альбом]. – Кіровоград 

: Імекс-ЛТД, 2009. – С. 56. 

Серед матеріалів видання є світлини та коротка стаття, присвячена діяльності 

Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка». 

 

120. Кобець О. «Зорянка» поки що одягає Європу, але й до нас прийде черга / 

О. Кобець // Народне слово. – 2001. – 2 серпня. – С. 1. 

У 2000 році Відкрите акціонерне товариство «Кіровоградська швейна 

фабрика «Зорянка» придбало на всесвітній виставці в Кельні унікальне німецьке 

обладнання і ввела в дію частину цеху, який не працював з 1991 року. У 2001 році 

підприємство закупило обладнання ще для двох ліній, які введено в експлуатацію з 

1 серпня. 

121. Кобець О. Наша «Зорянка» одягає Європу / О. Кобець // Народне 

слово. – 2001. – 24 серпня. – С. 4. 

У 2000 році Відкрите акціонерне товариство «Кіровоградська швейна 

фабрика «Зорянка» придбало на всесвітній виставці в Кельні унікальне німецьке 

обладнання. Продукцію, яку виготовлятимуть на новому обладнанні, 

постачатимуть у 17 країн Європи. Основними партнерами «Зорянки» є 

нідерландські та німецькі фірми «Штальман», «Ляві», «Оттавіо». Також на фабриці 

розробляють власні моделі, які представляють на місцевих та столичних виставках. 

 

122. Корінь Тетяна. Голка-чарівниця і… сміливість / Тетяна Корінь // 

Кіровоградська правда. – 1997. – 30 серпня. – С. 2. 

У залі Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика 

«Зорянка» відбулися три відбіркових тури ІІ Міжнародного фестивалю моди 

«Чарівна голка». 

 

123. Корінь Тетяна. Кокетливе обличчя моди на перехресті літа і весни / 

Тетяна Корінь // Кіровоградська правда. – 1998. – 26 травня. – С. 1. 

Про регіональний фінал ІІІ Міжнародного фестивалю моди «Чарівна голка», 

який відбувся у Кіровограді (нині Кропивницький). Очолила журі регіонального 

фіналу головний інженер Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» Віра Пустовіт. 

 

124. Корінь Тетяна. Модницям – нова колекція / Тетяна Корінь // 

Кіровоградська правда. – 2003. – 4 березня. – С. 1. 

Про нову весняну жіночу колекцію. 

 

125. Крамар Олена. Зоряний час «Зорянки» / Олена Крамар // Вечірня газета. 

– 2007. – 15 червня. – С. 5. 
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Святкування 85-річчя Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка». 

 

126. Куманський Броніслав. Перевірка чи погоня за штрафами? / Броніслав 

Куманський // Народне слово. – 2007. – 28 серпня. – С. 1. 

Розповідь директора Володимира Курбатова про результати комплексної 

перевірки підприємства комісією Державної інспекції промислової безпеки. 

 

127. Куліковський Юрій. Економіка – традиції і можливості // 

Кіровоградщина: Історія. Традиції. Сучасність : до 70-річчя Кіровоградської 

області / Олександр Босий, Павло Босий, Володимир Босько та ін. ; за заг. ред. 

О. В. Чуднова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – С. 58-109. 

Інформація про діяльність Відкритого акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» на сторінці 91. 

 

128. Левінська Тетяна. 90-річчя традицій якості та зоряний час «Зорянки»! / 

Тетяна Левінська // Кіровоградська правда. – 2012. – 8 червня. – С. 1 : фото. 

Екскурс в історію Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка». 

 

129. Матівос Ю. Кіровоградській швейній фабриці – 70 / Ю. Матівос // 

Народне слово. – 1992. – 24 грудня. – С. 1, 2 : фото. 

Стаття про історію створення фабрики, етапи та економічний розвиток 

підприємства від витоків до сучасності, трудові династії, директора підприємства 

Володимира Ілліча Курбатова. 

130. На вас чекає фірмовий магазин «Зорянка» // Народне слово. – 2001. – 

1 листопада. – С. 1. 

Фірмовий магазин швейної фабрики «Зорянка» відкрився після ремонту. 

Змінився інтер’єр магазину, у продажу з’явилися нові моделі, розроблені 

модельєрами-дизайнерами підприємства. 

 

131. Ніколаєвський Віталій. Друга молодість швейної фабрики / Віталій 

Ніколаєвський // Народне слово. – 2002. – 6 червня. – С. 1, 2. 

Розповідь про 80-річний трудовий шлях підприємства і його здобутки в роки 

незалежності України. 

 

132. Ніколаєвський Віталій. Недоліки законодавства поклали «Зорянку» на 

лопатки / Віталій Ніколаєвський // Народне слово. – 2003. – 18 лютого. – С. 1, 2. 

Депутатський запит до Кабінету Міністрів Володимира Пузакова про 

звільнення Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика 

«Зорянка» від виплати пільгових пенсій працівникам, які у зв’язку зі шкідливими 
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умовами праці стали пенсіонерами у віці 50 років. Cтановище з оплатою праці на 

підприємстві та виплатами пенсій прокоментував директор «Зорянки» Володимир 

Курбатов. 

 

133. Никитина Елена. Без пятнадцати сто / Елена Никитина // Репортер. – 

2007. – 11 июня. – С. 1. 

Про урочистості на честь 85-річчя підприємства, а також про відкриття 

фабричного музею. 

 

134. Одягнутися можна дешевше // Кіровоградська правда. – 1995. – 

1 червня. – С. 1. 

Про організацію Відкритим акціонерним товариством «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» ярмарку-розпродажу швейних виробів власного 

виробництва. 

 

135. Петер Тетяна. «Інвестиції через мозолі», говорять на «Зорянці» про 

співробітництво із закордонними фірмами / Тетяна Петер // Кіровоградська правда. 

– 1997. – 11 лютого. – С. 2. 

Про співпрацю з німецькою фірмою «Штайльман», а також про виграні 

державні тендери на виробництво швейної продукції: пошиття формених пальт для 

офіцерського складу Міністерства оборони, для державної податкової 

адміністрації; пошиття шкільної форми. 

 

136. Підлуський Ігор. Китайці аплодували швачкам «Зорянки» / Ігор 

Підлуський // Народне слово. – 1996. – 28 листопада. – С. 1 : фото. 

Про відвідини Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна 

фабрика «Зорянка» китайською делегацією з провінції Цзянсу, яка прибула до 

міста Кіровограда (нині Кропивницький) з офіційним візитом в пошуках ринку 

збуту своєї продукції. 

137. Пропозиції ВАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» щодо 

співробітництва з підприємствами Німеччини. – Кіровоград : [б. и.], 1994. – б р. : 

кол. іл. 

У буклеті надано інформацію про основні напрями виробничої діяльності, 

організацію виробництва, технологічне обладнання та співпрацю з німецькими 

партнерами Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика 

«Зорянка». 

 

138. Процюк О. Ми ще зустрінемося у модному салоні! / О. Процюк // 

Кіровоградська правда. – 1998. – 25 грудня. – С. 3. 

Про авторські колекції, створені модельєрами-конструкторами Відкритого 

акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка». 
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139. Селезень Валентина. «Зорянка» уже голландців обшиває / Валентина 

Селезень // Кіровоградська правда. – 1998. – 27 жовтня. – С. 1. 

Відкрите акціонерне товариство «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» 

відправило першу партію швейних виробів, виготовлених на замовлення 

голландської фірми «SAB». 

140. «Срібний дельфін» кіровоградської «Зорянки» та її керівника // Народне 

слово. – 2001. – 4 січня. – С. 1. 

За результатами дослідження, проведеного міжнародними експертами 

проєкту «ЄС-ХХІ століття» Відкрите акціонерне товариство «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» удостоєно міжнародної нагороди «Срібний дельфін» у 

двох номінаціях: «Підприємство ХХІ» та «Керівник ХХІ», яку отримав директор 

фабрики Володимир Курбатов. 

 

141. Цибульський Микола. До «Зорянки» уже й британці добралися / Микола 

Цибульський // Кіровоградська правда. – 1999. – 12 серпня. – С. 1. 

Участь Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна 

фабрика «Зорянка» у національній виставці «Україна – крок у нове тисячоліття», 

яка відбулася 2 серпня 1999 р. у м. Києві. 

 

2012 – 2016 рр. 

Публічне акціонерне товариство 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» 

 

142. Барбанова В. Удочка, а не рыба / В. Барбанова // Украина-Центр. – 2014. 

– 4 сентября. – С. 19. 

Розмова із керівником Публічного акціонерного товариства «Швейна 

фабрика «Зорянка» Вірою Олексіївною Пустовіт і вимушеними переселенцями із 

зони АТО (Донецька область): Іриною Бачуриною з Алчевська та Ксенією Гладкою 

з Макеєвки про умови праці на підприємстві та перспективи влаштування на 

роботу до «Зорянки». 

 

143. Верстюк Оксана. Шиють добре, адже знають ціну якості / Оксана 

Верстюк // Вечірня газета. – 2015. – 18 грудня. – С. 12. 

 Про організацію виробництва у Публічному акціонерному товаристві 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка». Розповідається про співпрацю з 

іноземними партнерами, роботу з кадрами та асортимент швейних виробів, що 

випускає підприємство. 
 

144. З ювілеєм, «Зорянка»! // Легка промисловість. – 2012. – № 2. – С. 32-33. 

 Про історію фабрики. 

 

145. «Зорянка» – армії // Вечірня газета. – 2014. – 17 жовтня. – С. 1. 
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Військовослужбовці Збройних сил України воювали у зоні АТО у формі 

виробництва Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна 

фабрика «Зорянка». За словами директора підприємства Віри Олексіївни Пустовіт 

виготовляти продукцію для армії почали в червні 2014 року. 

 

146. Кондрашов В. Директор фабрики «Зорянка» Віра Пустовіт: Головне, 

щоб там, нагорі, прокинулася совість / В. Кондрашов // Нова газета. – 2014. – 

27 листопада. – С. 4 : фото. 

Публічне акціонерне товариство «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» 

співпрацює не тільки з відомими світовими брендами одягу, а й активно допомагає 

обороні країни від російської агресії. Про це йде мова в статті. 

 

147. Левінська Тетяна. Усе життя на одній фабриці / Тетяна Левінська // 

Кіровоградська правда. – 2012. – 8 червня. – С. 4 : фото. 

Спогади ветеранів праці, працівників Публічного акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» Тамари Маринич і Антоніни Бурлаки 

про роки відбудови фабрики після Другої світової війни. 

 

148. Листюк Світлана. Кіровоградська «Зорянка» шиє форму для воїнів АТО 

[Електронний ресурс] // Перша електронна газета : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 

Режим доступу: https://persha.kr.ua/news/27876-kirovogradska-zoryanka-shiye-formu-

dlya-voyiniv-ato/. – Назва з екрана. – Дата публікації: 18.10.2014. – Дата звернення: 

13.10.2022. 

 

149. Сідорова Олена. Від Prada до укропу: кіровоградська «Зорянка» одягає 

військових / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. – 2014. – 28 листопада. – 

С. 9 : фото. 

Про асортимент швейної продукції Публічного акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», призначений для українських 

військових. На замовлення армії підприємство виготовляє комбінезони, утеплені 

камуфляжні куртки та флісову термобілизну. 
 

 2017 – 2022 рр. 

Приватне акціонерне товариство «Швейна фабрика «Зорянка» 

 

150. Барбанова Виктория. Дом, в котором много женщин / Виктория 

Барбанова // Украина-Центр. – 2018. – 8 марта. – С. 4 : фото. 

Інтерв’ю напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня газеті «Україна-

Центр» керівників Приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика 

«Зорянка» та Головного управління статистики в Кіровоградській області – двох 

підприємств Кропивницького з найбільшими жіночими колективами, де кількість 

жінок становить понад 90%. Директор «Зорянки» Віра Олексіївна Пустовіт 

розповіла про виробничу та соціальну політику підприємства. 

 

https://persha.kr.ua/news/27876-kirovogradska-zoryanka-shiye-formu-dlya-voyiniv-ato/
https://persha.kr.ua/news/27876-kirovogradska-zoryanka-shiye-formu-dlya-voyiniv-ato/
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151. Бронежилети з Кропивницького // Сільське життя плюс. – 2022. – 

10 березня. – С. 1. 

Приватне акціонерне товариство «Швейна фабрика «Зорянка» разом з 

іншими підприємствами міста Кропивницького долучилися до виготовлення 

бронежилетів. 

 

152. «Зорянці» – 100! // Кропивницький вечірній. – 2022. – 17 червня. – С. 1 : 

фото. кол. 

Про урочистості з нагоди Дня працівників текстильної та легкої 

промисловості та майбутнього столітнього ювілею Приватного акціонерного 

товариства «Швейна фабрика «Зорянка», які відбулися на підприємстві. 

 

153. Кропивницький: Фабрика «Зорянка» відзначає сторічний ювілей 

[Електронний ресурс] // Утренний город : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: https://www.ugorod.kr.ua/news/2022-06-10-88643.html. – Назва з екрана. – 

Дата публікації: 10.06.2022. – Дата звернення: 13.10.2022. 

 

154. Лісниченко Юрій. Промисловий потенціал – суттєва складова 

незалежності країни / Ю. Лісниченко // Вечірня газета. – 2017. – 24 серпня. – С. 5, 

6. 

Коротка характеристика промислових підприємств області. Згадується 

Приватне акціонерне товариство «Швейна фабрика «Зорянка». 

 

155. Липа Мирослава. Швейна фабрика «Зорянка» відзначає сторіччя 

[Електронний ресурс] // СBNews : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

https://cbn.com.ua/2022/06/10/shvejna-fabryka-zoryanka-vidznachaye-storichchya-

foto/.– Назва з екрана. – Дата публікації: 10.06.2022. – Дата звернення: 13.10.2022. 

Стаття присячена привітанню колектива швейної фабрики «Зорянка» із 100-

річним ювілеєм підприємства. Є світлини колективу фабрики. 

 

156. Нікітіна Олена. З поважним ювілеєм, «Зорянко»! / Олена Нікітіна // 

Україна-Центр. – 2022. – 16 червня. – С. 4 : фот. кол. 

Стаття присвячена історії розвитку Приватного акціонерного товариства 

«Швейна фабрика «Зорянка». Згадується конкретний період – кінець вісімдесятих 

років ХХ ст. 

 

157. Пошук шляхів підвищення якості підготовки майбутніх фахівців 

швейної галузі [Електронний ресурс] // Київський національний університет 

технологій та дизайну : [сайт]. Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

https://www.knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11468/. – Назва з екрана. – Дата 

публікації: 12.02.2018. – Дата звернення: 13.10.2022. 

Викладачі кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського 

національного університету технологій та дизайну організували зустріч у форматі 

круглого столу з провідними фахівцями ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» 

https://www.ugorod.kr.ua/news/2022-06-10-88643.html
https://cbn.com.ua/2022/06/10/shvejna-fabryka-zoryanka-vidznachaye-storichchya-foto/
https://cbn.com.ua/2022/06/10/shvejna-fabryka-zoryanka-vidznachaye-storichchya-foto/
https://www.knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11468/
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(м. Кропивницький), в роботі якої взяли участь викладачі кафедри, студенти, 

приватні підприємці та співробітники Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету ім. В. Винниченка. Стаття містить світлини 

співробітників ПрАТ ШФ «Зорянка»: начальниці відділу кадрів й голови 

профспілки Волкової В. О., головного інженера Надєїної Л. В.; начальниці 

виробничо-технічного відділу Юхименко Т. В., майстра пошивного цеху 

Дар’євої Л. Є., директорки Пустовіт В. О. 

 

158. ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» [Електронний ресурс] // Фейсбук : 

[сайт]. Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/pat.zoryanka/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

13.10.2022. 

Сторінка фабрики в фейсбуці. 

 

159. Швейна фабрика «Зорянка» потребує фахівців [Електронний ресурс] // 

Тусовка : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

https://tusovka.kr.ua/news/2019/01/25/-shveina-fabrika-zorjanka-potrebue-fahivtsiv. – 

Назва з екрана. – Дата публікації: 25.01.2019. – Дата звернення: 13.10.2022. 

 

160. У Кропивницькому за 3 дні налагодили виробництво бронежилетів 4-го 

класу захисту [Електронний ресурс] // Без купюр : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 

Режим доступу: https://www.kypur.net/u-kropyvnyczikomu-za-3-dni-nalagodyly-

vyrobnycztvo-bronezhyletiv-4-go-klasu-zahystu-foto/. – Назва з екрана. – Дата 

публікації: 8.03.2022. – Дата звернення: 13.10.2022. 

До виробництва бронежилетів також долучився колектив швейної фабрики 

«Зорянка». 

 

II. Новатори виробництва «Зорянки» 

1948 – 1963 рр. 

 

161. [Більше високоякісних швейних виробів] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // 

Кіровоградська правда. – 1954. – 6 серпня. – С. 3. 

Світлина, на якій зображені працівники Кіровоградської швейної фабрики 

імені 30-річчя ВЛКСМ: майстер К. А. Козленко та краща швачка К. А. Однокоз. 

 

162. Бур’янський О. Профгрупорг Алла Андрієвська / О. Бур’янський // 

Кіровоградська правда. – 1962. – 1 травня. – С. 3. 

Про роботу профгрупи бригади передовиків виробництва другого цеху 

фабрики. Згадуються працівники фабрики: Алла Андрієвська, Лідія Ластовина, 

Валентина Самброс та Софія Чорномазова. 

 

https://www.facebook.com/pat.zoryanka/
https://tusovka.kr.ua/news/2019/01/25/-shveina-fabrika-zorjanka-potrebue-fahivtsiv
https://www.kypur.net/u-kropyvnyczikomu-za-3-dni-nalagodyly-vyrobnycztvo-bronezhyletiv-4-go-klasu-zahystu-foto/
https://www.kypur.net/u-kropyvnyczikomu-za-3-dni-nalagodyly-vyrobnycztvo-bronezhyletiv-4-go-klasu-zahystu-foto/
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163. Буринда І. Контроль діяльності адміністрації / І. Буринда // 

Кіровоградська правда. – 1951. – 8 травня. – С. 2. 

Згадуються передові працівники Поліна Сурова та Євгенія Радишевська, 

бригадир Августина Петрова, секретар парторганізації Д. Магиденко, директор 

фабрики М. Фільштейн. 

 

164. [Валентина Брага] : [Фото] / Фот. А. Гайовий // Кіровоградська правда. – 

1963. – 17 листопада. – С. 2. 

На світлині Валентина Брага, яка щомісяця перевиконує виробничу програму 

при незмінно високій якості продукції. 

 

165. [Вивчення нової універсальної машинки] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // 

Кіровоградська правда. – 1960. – 4 січня. – С. 3. 

Світлина, на якій зображено колектив бригади швей-мотористок: 

Л. Грабаренко, О. Бурко, Г. Третяк, В. Самброс, В. Савицьку та бригадира 

Валентину Морозову. 

 

166. Гопченко П. У бригаді майстра Компанієць // Кіровоградська правда. – 

1954. – 6 серпня. – С. 3. 

Розповідь про колектив фабрики, згадуються майстер Марія Олексіївна 

Компанієць, швачки Клавдія Ткаченко, Марфа Підлубна, Ніна Бідулько, Олена 

Булуй, Валентина Нагорна, Віра Марченко та приймальниця Ольга Семененко. 

 

167. До нових успіхів // Кіровоградська правда. – 1955. – 25 травня. – С. 2. 

Обговорення звернення учасників Всесоюзної наради працівників 

промислових підприємств до трудових колективів країни на підприємствах 

Кіровограда (нині Кропивницький). Згадуються передові працівники фабрики: 

майстер Андрій Шолох та робітниця Валентина Морозова. 

 

168. За почином Гаганової // Кіровоградська правда. – 1960. – 27 липня. – 

С. 3. 

Майстер швейної фабрики імені 30-річчя ВЛКСМ Августина Петрова 

ділиться власним досвідом роботи. 

 

169. [Майстер – золоті руки] : [Фото] / Фот. І. Назаратій // Кіровоградська 

правда. – 1963. – 29 жовтня. – С. 3. 

Світлина майстра фабрики Головченко Ніни, яка успішно оволоділа 

122 операціями з пошиву жіночих пальт. 

 

170. [Молоді новатори виробництва] : [Фото] / Фот. А. Вєрушкін // 

Кіровоградська правда. – 1954. – 5 вересня. – С. 2. 

Світлина групи учасників обласного зльоту молодих новаторів виробництва. 

Поряд з іншими на світлині працівники швейної фабрики: закрійник Є. Гармурар 

та швачка-мотористка В. Нагорна. 
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171. [Нова модель] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // Кіровоградська правда. – 

1963. – 3 грудня. – С. 2. 

На світлині начальник цеху верхнього жіночого одягу С. А. Бринза, технолог 

В. І. Колесник, майстер М. Й. Грек, старший майстер Г. Я. Тараненко оглядають 

нову модель пальта. Колектив Кіровоградської швейної фабрики імені 30-річчя 

ВЛКСМ освоїв кілька нових моделей верхнього жіночого одягу, які відрізняються 

елегантністю і простотою. 

 

172. [Новий Указ] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // Кіровоградська правда. – 

1956. – 28 березня. – С. 1. 

На світлині профгрупорг цеху Никитенко Валентина ознайомлює з новим 

указом про тривалість відпусток по вагітності і родах робітниць швейної фабрики. 

 

173. Особистий рахунок швейниці Віри Гончаренко // Кіровоградська правда. 

– 1961. –20 серпня. – С. 1. 

Про передову робітницю Кіровоградської швейної фабрики. 

 

174. [Півтори норми] : [Фото] / Фот. І. Паляниця // Кіровоградська правда. – 

1963. – 6 січня. – С. 2. 

На світлині робітниця Кіровоградської швейної фабрики Лідія Гершкул. Вона 

виготовляє коміри до жіночих пальт та виконує щозміни півтори норми. 

 

175. [Передова робітниця] : [Фото] / Фот. А. Запара // Кіровоградська правда. 

– 1956. – 10 жовтня. – С. 3. 

На світлині передова робітниця Кіровоградської швейної фабрики імені 30-

 річчя ВЛКСМ Ольга Наумівна Вайсман, яка, включившись у переджовтневе 

трудове змагання, виконує план на 130-140 відсотків. 

 

176. [Планові показники] : [Фото] / Фот. В. Ковпак // Кіровоградська правда. – 

1957. – 5 червня. – С. 3. 

На знімку гладильниця Кіровоградської швейної фабрики імені 30-річчя 

ВЛКСМ Олена Воробйова, яка виконує змінні норми на 140-160 відсотків. 

 

177. [Прасувальниця] : [Фото] / Фот. В. Ковпак // Кіровоградська правда. – 

1957. – 25 червня. – С. 1. 

Прасувальниця Кіровоградської швейної фабрики імені 30-річчя ВЛКСМ 

Раїса Волошкова, яка виконує норми виробітку на 140-150 відсотків. 

 

178. [Працює молодь] : [Фото] / Фот. В. Ковпак // Кіровоградська правда. – 

1963. – 9 серпня. – С. 3. 

На світлині молоді працівниці Кіровоградської швейної фабрики Тамара 

Дяченко і Людмила Ткаченко разом з майстром Людмилою Кононовою перевіряють 

якість наметування пальтового підбору. 

 

179. Ратушний М. Стахановська вахта на честь 8 березня / М. Ратушний // 

Кіровоградська правда. – 1948. – 6 березня. – С. 4. 
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Про молодих швачок Тамару Бурлакіну, Фросю Конєву, Лідію Колеснікову, 

які в дні вахти підвищили продуктивність праці і виробляли по півтори-дві норми 

за зміну. 

 

180. Родін А. Любима професія / А. Родін // Кіровоградська правда. –1953. –

7 жовтня. – С. 3. 

Розповідь про колектив фабрики, згадуються начальник відділу технічного 

контролю Віра Іванівна Морус, майстер Таїса Леонтіївна Пугач, швачка Євдокія 

Андріївна Гончаренко. 

 

181. Сторожук Тамара. Дівчата / Тамара Сторожук // Кіровоградська правда. 

– 1962. – 1 травня. – С. 3. 

 Працівниця швейної фабрики імені 30-річчя ВЛКСМ Тамара Строжук 

розповідає про роботу передовиків виробництва. 

 

182. Трудове піднесення // Кіровоградська правда. – 1951. – 7 січня. – С. 3. 

Про колективи підприємств Кіровограда (нині Кропивницький), які 

достроково виконали власні виробничі планові показники. Згадуються передові 

працівники Кіровоградської швейної фабрики імені 30-річчя ВЛКСМ: петельниці 

Любов Ткаченко та Євгенія Радишевська, прасувальниця Олена Михайлюк. 

 

183. [Чому посміхаються дівчата?] : [Фото] / Фот. О. Петров // Кіровоградська 

правда. – 1963. – 8 березня. – С. 3. 

На світлині щасливі обличчя швачок фабрики: Галини Кучми, Валентини 

Костюкової, Таміли Аллахвердієвої, Алли Ракамин, Валентини Корзун, Людмили 

Матвієнко. Робітниці зустріли Міжнародний жіночий день високими виробничими 

показниками. 

 

 

 

1964 – 1966 рр. 

 

184. Всі вироби на відмінно // Кіровоградська правда. – 1966. – 15 липня. – 

С. 2 : фото. 

 Про конструкторку з розробки моделей верхнього жіночого одягу Валентину 

Одинець. 

 

185. [Ганна Йосипівна Ташлицька] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // 

Кіровоградська правда. – 1965. – 21 лютого. – С. 1. 

 Світлина, на якій зображена одна з кращих швачок Кіровоградського 

швейного об’єднання – Ганна Йосипівна Ташлицька. 

 

186. [Добра трудівниця] : [Фото] / Фот. М. Савкунов // Кіровоградська 

правда. – 1964. – 7 червня. – С. 2. 
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На світлині Ніна Кодацька, яка зарекомендувала себе на Кіровоградському 

швейному об’єднанні доброю працівницею, що користується повагою колег по 

роботі. 

 

187. [Контролер] : [Фото] / Фот. І. Назаратій // Кіровоградська правда. – 

1964. – 6 березня. – С. 1. 

На світлині Світлана Данчул, контролер Кіровоградського швейного 

об’єднання, яка була обрана головою цехкому профспілки. 

 

188. [Люди трудової слави] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // Кіровоградська 

правда. – 1965. – 24 лютого. – С. 1. 

Світлина, на якій зображені найкращі працівники обласного центру, серед 

яких А. І. Коваленко – одна з кращих швачок Кіровоградського швейного 

об’єднання. 

 

189. [Майстер «Золоті руки»] : [Фото] / Фот. М. Микитюк // Кіровоградська 

правда. – 1964. – 18 лютого. – С. 2. 

На знімку швачка першого цеху Кіровоградського швейного об’єднання 

Головченко Ніна, яка має звання «Майстер «Золоті руки», досконало виконує будь-

які операції на всіх машинах та успішно виграє «українську годину». 

 

190. Мета – добротний красивий одяг / М. Крищенко, Н. Іванова, 

В. Сосновська, Т. Зеленько, Л. Рудченко // Кіровоградська правда. – 1965. – 

20 січня. – С. 2. 

 Автори статті – працівники Кіровоградського швейного об’єднання – 

модельєр-конструктор Марія Крищенко, бригадир Віра Михайлівна Сосновська, 

інженер відділу кадрів Наталія Іванова, швачка Тамара Зеленко, прасувальниця 

Людмила Рудченко розповідають про роботу рейдової бригади з контролю якості. 

У статті згадуються нові розробки модельєрів-конструкторів підприємства: 

Анатолія Келлера, Галини Ваніної, Валентини Шевченко. 

 

191. [Начальник пошивного цеху] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // 

Кіровоградська правда. – 1964. – 31 жовтня. – С. 2. 

Світлина начальника першого пошивного цеху Кіровоградського швейного 

об’єднання С. А. Бринзи. Вона є кращім агітатором на підприємстві та надихає 

людей на трудові звершення. 

 

192. Про наших авторів / Фот. А. Дібровний // Кіровоградська правда. – 1965. 

– 20 січня. – С. 2. 

 Дана стаття є доповненням до статті «Мета – добротний красивий одяг», яку 

написали працівники Кіровоградського швейного об’єднання. У статті вміщено 

світлини та коротенька інформація про модельєра-конструктора Марію Крищенко, 

бригадира Віру Михайлівну Сосновську, інженера відділу кадрів Наталію Іванову, 

швачку Тамару Зеленко, прасувальницю Людмилу Рудченко. 
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193. [Ударниця праці] : [Фото] / Фот. М. Савкунов // Кіровоградська правда. – 

1964. – 11 січня. – С. 2. 

Світлина Ольги Нікітіної, яка добре оволоділа професією швачки та здобула 

почесне звання ударника праці. 

 

194. [Ударниця праці] : [Фото] / Фот. І. Пікалов // Кіровоградська правда. – 

1964. – 26 липня. – С. 4. 

На світлині Єлизавета Стрельцова – ударниця праці Кіровоградського 

швейного об’єднання. 

 

1967 – 1975 рр. 

 

195. [Без браку] : [Фото] / Фот. О. Лісовський // Кіровоградська правда. – 

1970. – 18 січня. – С. 2. 

Фото швачки Ніни Миколаївни Нєжинської, яка працює без браку, виконує 

змінні завдання на 125-130 відсотків. 

 

196. [Делегат] : [Фото] / Фот. Г. Удовиченко // Кіровоградська правда. – 1968. 

– 24 січня. – С. 3. 

Світлина начальниці експериментального цеху Кіровоградської швейної 

фабрики Алли Рябоконь, яка обрана делегатом з’їзду профспілок. 

 

197. Дошка пошани газети Кіровоградська правда // Кіровоградська правда. – 

1973. –13 березня. – С. 1. 

Світлина Валентини Іванівни Луньової – кращої швачки Кіровоградської 

швейної фабрики. 

 

198. Для вас, жінки // Кіровоградська правда. – 1974. – 1 грудня. – С. 4. 

Інтерв’ю головного інженера Жанни Григорівни Коссової кореспонденту 

Кіровоградської правди. В інтерв’ю згадується конструктор швейного об’єднання 

Ганна Іванівна Безродченко. 

 

199. [Краща швачка ] : [Фото] / Фот. А. Будулатьєв // Кіровоградська правда. – 

1968. – 11 травня. – С. 2. 

На світлині Л. Рак – одна з кращих швачок, яка задає тон у змаганні на 

дострокове виконання плану п’ятирічки. 

 

200. [Краща робітниця] : [Фото] / Фот. А. Будулатьєв // Кіровоградська 

правда. – 1970. – 7 квітня. – С. 2. 

На світлині Лідія Бордюг – одна з кращих робітниць швейної фабрики, яка 

щодня виконує завдання на 120-130 відсотків. 

 

201. Людям на радість: Сьогодні – День працівників легкої промисловості // 

Кіровоградська правда. – 1967. – 11 червня. – С. 1. 
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У статті, присвяченій професійному святу працівників, розповідь йде про 

здобутки підприємств легкої промисловості Кіровоградщини. Згадуються 

працівники Кіровоградської швейної фабрики – швачки Г. Зінова та Г. Кияниця. 

 

202. Луньова В. На кожному робочому місці / В. Луньова, Л. Парикожко, 

Н. Прищепнюк // Кіровоградська правда. – 1972. – 25 жовтня. – С. 2. 

 Працівниці швейної фабрики розповідають про покладену на них 

відповідальність – підготовку дослідних виробів на присвоєння Державного знаку 

якості. Кожен робітник фабрики регулярно відвідує школу передових методів 

праці, збагачується передовим досвідом. 

 

203. [Перевиконання виробничого завдання] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // 

Кіровоградська правда. – 1968. – 25 лютого. – С. 1. 

На світлині швачка-мотористка Кіровоградської швейної фабрики 

В. І. Вовкожа. Вона кожну зміну відзначає перевиконанням виробничого завдання. 

 

204. [Передовиці змагання] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // Кіровоградська 

правда. – 1973. – 3 березня. – С. 3. 

На світлинах передовиці змагань – робітниці Кіровоградської швейної 

фабрики: швачка Н. М. Агатьєва, кетельниці П. С. Крохмальова та Г. Ф. Воронова, 

настилювачка В. Є. Тарасенко. 

 

205. [Передові робітниці цеху № 3] : [Фото] / Фот. Г. Зубенко // 

Кіровоградська правда. – 1968. – 12 червня. – С. 1. 

На передньому плані світлини – передові робітниці цеху № 3, де шиють 

пальта із синтетичної трикотажної тканини, Ольга Малина, Валентина Попович, 

Віра Іщенко. Кіровоградська швейна фабрика освоїла випуск жіночого верхнього 

одягу із тканини типу джерсі. Моделі пальт користуються попитом, тому 

підприємство нарощує виробництво нової продукції. 

 

206. [Поради старшого майстра] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // 

Кіровоградська правда. – 1968. – 16 лютого. – С. 1. 

На світлині робітниці Р. Г. Правда та Г. Б. Піть радяться зі старшим 

майстром Лідією Матвіївною Нікішею, зміна якої – передова на Кіровоградській 

швейній фабриці та систематично перевиконує змінні норми виробітку. 

 

207. Cпектор Д. Марка кіровоградських швейників / Д. Спектор // 

Кіровоградська правда. – 1974. – 5 жовтня. – С. 2. 

Інтерв’ю головного інженера Ж. Г. Коссової кореспонденту Кіровоградської 

правди. 

 

208. Ткач Г. Г. Добиватися більшого / Г. Г. Ткач // Кіровоградська правда. – 

1972. – 25 жовтня. – С. 2. 

 Член атестаційної комісії, начальник обласної лабораторії Держнагляду Ткач 

Герман Георгійович ділиться здобутками та успіхами у роботі Кіровоградської 

швейної фабрики і відмічає якість, надійність і довговічність продукції 
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підприємства. Колектив фабрики першим в області отримав Державний знак якості 

на дві моделі своїх виробів. 

 

209. [Ударниця праці] : [Фото] / Фот. Г. Удовиченко // Кіровоградська правда. 

– 1968. – 22 грудня. – С. 4. 

На світлині ударниця праці Зінаїда Гончарова – передова швея і одна з 

кращих фізоргів підприємства. 

 

210. Шевченко В. О. Мода, фасон, напрям / В. Шевченко // Кіровоградська 

правда. – 1972. – 25 жовтня. – С. 2. 

 Конструктор-модельєр Кіровоградської швейної фабрики Шевченко 

Валентина Олександрівна розповідає про розробку нових конструкцій виробів, 

співпрацю з працівниками магазинів, які дають поради та діляться знаннями про 

вподобання і вимоги споживачів. Важливе значення для виготовлення якісної 

продукції мають поради і пропозиції членів художніх рад фабрики. 

 

211. [Швачка] : [Фото] / Фот. М. Глущенко // Кіровоградська правда. – 1973. – 

20 березня. – С. 1. 

Фото Валентини Олексіївни Морозової – висококваліфікованої швачки 

Кіровоградської швейної фабрики. 

 

212. [Швачки-мотористки] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // Кіровоградська 

правда. – 1968. – 27 грудня. – С. 1. 

Фото швачок-мотористок Кіровоградської швейної фабрики Г. О. Демури та 

О. О. Токар, які достроково виконують виробничі завдання. 

 

1976 – 1989 рр. 

 

213. [Бригада швачок] : [Фото] / Фот. Г. Кошко // Кіровоградська правда. – 

1988. – 5 липня. – С. 1. 

На знімку члени бригади швачки Лідія Черевашко, Людмила Прилипко, 

Оксана Павличенко, Галина Гриценко і Надія Малогон. 

 

214. [Дякуємо за старанність] : [Фото] / Фот. Г. Кошко // Кіровоградська 

правда. – 1988. – 16 липня. – С. 2. 

На світлині Л. П. Татарова, яка з перших днів роботи на Кіровоградському 

виробничому швейному об’єднанні в цеху № 5 прагне так виконувати свою роботу, 

щоб покупці, приміряючи обновки, подумки дякували їй за старанність. 

 

215. [Заслужена швачка-мотористка] : [Фото] / Фот. Г. Кошко // 

Кіровоградська правда. – 1988. – 16 січня. – С. 2. 

На світлині Катерина Миколаївна Бугай, яка 19 років працює на 

Кіровоградському виробничому швейному об’єднанні, – краща швачка-мотористка, 

наставниця молоді, яку колектив цеху № 1 висунув на присвоєння звання 

«Заслужена швачка-мотористка УРСР». 
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216. Іщенко О. Не просити, а вимагати / О. Іщенко // Кіровоградська правда. 

– 1988. – 17 серпня. – С. 1. 

Про діяльність швачки-мотористки Кіровоградського виробничого швейного 

об’єднання О. Іщенко на посаді депутата обласної Ради народних депутатів. 

 

217. Іщенко О. Хай скажуть люди / О. Іщенко // Кіровоградська правда. – 

1988. – 17 серпня. – С. 1. 

Авторка статті, швачка-мотористка Кіровоградського виробничого швейного 

об’єднання, депутат обласної Ради народних депутатів О. Іщенко, розповідає про 

обговорення проєктів Законів СРСР для розширення саморегулювання і 

самоврядування суспільства. 

 

218. Комар В. Справилась достроково / В. Комар // Кіровоградська правда. – 

1978. – 11 червня. – С. 1. 

 Швачка-мотористка, що працює на конвеєрі швейного об’єднання, звітує про 

підвищення продуктивності праці через поєднання декількох операцій по 

пришиванні коміра в одну операцію, що дозволило достроково виконати план. 

 

219. [Конструктор-модельєр] : [Фото] / Фот. Л. Миргородський // 

Кіровоградська правда. – 1978. – 22 жовтня. – С. 3. 

На знімку конструктор-модельєр Г. М. Ваніна знайомить з кресленням нової 

моделі робітниць експериментального цеху А. С. Кисленко, А. В. Каневську, 

К. І. Дмитрович. 

 

220. Конфедерат О. Швейники: виробам – знак якості / О. Конфедерат, 

В. Морозова, Р. Набок // Кіровоградська правда. – 1976. – 24 квітня. – С. 2. 

Швачки О. Конфедерат, В. Морозова та старший майстер Р. Набок 

розповідають про успіхи у підвищенні ґатунку виробів, виконання задання з 

випуску та реалізації готового верхнього одягу. Таким показникам сприяло 

впровадження досконаліших моделей та нових технологічних конструкцій. 

 

221. [Оволоділи секретами своєї професії] : [Фото] / Фот. Г. Кошко // 

Кіровоградська правда. – 1988. – 4 травня. – С. 1. 

На знімку швачки, передовики праці Валентина Іванівна Єсауленко й 

Світлана Вікторівна Гончарова, що досконало оволоділи секретами професії і 

старанно працюють на швейному об’єднані. 

 

222. Одяг: Індивідуальність і конвейєр // Кіровоградська правда. – 1982. – 

4 квітня. – С. 3. 

Інтерв’ю із працівниками Кіровоградського виробничого швейного 

об’єднання: начальником експериментального цеху Людмилою Федосіївною 

Осадчою та модельєром-конструктором Валентиною Олександрівною Шевченко. 

 

223. [Перевірка якості] : [Фото] / Фот. Л. Миргородський // Кіровоградська 

правда. – 1978. –22 листопада. – С. 3. 
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На знімку начальниця пошивного цеху головного підприємства 

Кіровоградського виробничого швейного об’єднання Н. Д. Андрушко перевіряє 

якість виготовлених виробів. 

 

224. [Передова виробничниця] : [Фото] / Фот. І. Корзун // Кіровоградська 

правда. – 1976. – 3 жовтня. – С. 4. 

Світлина Ольги Журавльової, яка виготовляє продукцію відмінної якості та 

перевиконує норми. 

 

225. [Передовиця] : [Фото] / Фот. Г. Кошко // Кіровоградська правда. – 1989. – 

18 січня. – С. 1. 

Фото Світлани Бєлікової – швачки Кіровоградського виробничого швейного 

об’єднання, кандидатки у депутати з активною життєвою позицією, зразковою 

поведінкою, яка відзначилась добросовісною працею. 

 

226. Правофлангові : [Фото] / Фот. І. Корзунов // Кіровоградська правда. – 

1977. – 12 червня. – С. 3. 

На світлині швачка Кіровоградського виробничого швейного об’єднання 

Лідія Михайлівна Устюжаніна. 

 

227. [Прасувальниця] : [Фото] / Фот. Г. Кошко // Кіровоградська правда. – 

1988. – 9 січня. – С. 2. 

 На знімку прасувальниця готових виробів Алла Олексіївна Зубова, яка 

18 років працює на фабриці. 

 

228. Прокопова М. Ефект «зворотного зв’язку» / М. Прокопова // 

Кіровоградська правда. – 1981. – 7 жовтня. – С. 3. 

 Про передовиків виробництва М. Пшеник, Н. Хоружу, Т. Соколову, 

Т. Бондар, які допомагають молодим дівчатам, випускницям профтехучилища, 

стати висококваліфікованими спеціалістами колективу фабрики. 

 

229. Проскуров А. «Навчаючи – вчуся» – так визначає зміст своєї роботи 

пропагандист Л. І. Короткова / А. Проскуров // Кіровоградська правда. – 1979. – 

19 серпня. – С. 1. 

Про навчання та успішну роботу Любові Іванівни Короткової в колективі 

Кіровоградського виробничого швейного об’єднання на посадах начальника цеху, 

начальника відділу технічного контролю, технолога експериментального цеху та 

начальника хімічної лабораторії. 

 

230. Робочий день у червоній хустині / З. Касьяненко, Р. Кам’янецька, 

Н. Настояща та ін. // Кіровоградська правда. – 1982. – 19 грудня. – С. 2. 

Колективна стаття працівників Кіровоградського виробничого швейного 

об’єднання: бригадирів З. Касьяненко, Н. Настоящої, Л. Устюжаніної; розкрійниці 

Р. Кам’янецької; кравчині К. Громадської; швачок В. Паньківської та Т. Цуркан; 

методиста відділу кадрів О. Зайцевої; інженера Л. Таранець про роботу 

підприємства. У статті окреслено здобутки колективу протягом шестидесятилітньої 
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історії, починаючи від 1922 року і до 1982 року включно. Згадуються передовики 

виробництва: головний інженер П. Е. Башкін, який створив першу на підприємстві 

бригаду і став ініціатором розподілу праці кравчинь; новатор виробництва 

П. С. Романова, яка отримала звання «Кращий кравець Кіровоградщини». Окрему 

увагу приділено новим фомам організації праці на підприємстві: впровадженню в 

цехах агрегатно-групового методу пошиву верхнього одягу; дотриманню режиму 

економії матеріалів та електроенергії; організації трудового змагання у колективі. 

 

231. Cпектор Д. Просто хороша людина / Д. Спектор // Кіровоградська 

правда. – 1977. – 5 жовтня. – С. 1. 

Розповідь про розкрійницю Поліну Анатоліївну Руденко. 

 

232. [Трудова вахта] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // Кіровоградська правда. – 

1976. – 9 червня. – С. 2. 

На знімку Євген Йосипович Гармурар та Раїса Микитівна Кріпак – 

працівники закрійного цеху швейного об’єднання, передовики трудових змагань. 

 

233. [Трудовий день] : [Фото] / Фот. Г. Кошко // Кіровоградська правда. – 

1988. – 16 червня. – С. 2 : фото. 

Світлина Галини Колесникович – досвідченої кваліфікованої швачки, ватажка 

молоді на Кіровоградському виробничому швейному об’єднанні. 

 

234. [У числі кращих] : [Фото] / Фот. Л. Нужна // Кіровоградська правда. – 

1976. – 23 березня. – С. 1. 

На світлині Світлана Харитонівна Матяшова, яка працює в п’ятому цеху 

Кіровоградського виробничого швейного об’єднання. За сумлінну працю її 

нагороджено орденом «Знак Пошани». 

 

235. [У числі перших] : [Фото] / Фот. І. Корзун // Кіровоградська правда. – 

1976. – 11 грудня. – С. 2. 

На світлині Ірина Дмитрівна Філов’ят, робітниця швейного об’єднання, яка у 

числі перших виконала річне завдання зі змінною нормою 120 відсотків. 

 

236. [Ударник праці] : [Фото] / Фот. А. Дібровний // Кіровоградська правда. – 

1976. – 23 травня. – С. 2. 

На світлині Валентина Михайлівна Чернецька – прасувальниця цеху № 5 

головного підприємства Кіровоградського виробничого швейного об’єднання, яку 

було нагороджено знаком «Ударники дев’ятої п’ятирічки». Вона щозміни прасує 

більше ста пальт при нормі 92. 

 

237. [Успішний старт] : [Фото] / Фот. Г. Курбат // Кіровоградська правда. – 

1988. – 9 січня. – С. 2. 

На знімку працівниці експериментального цеху модельєр-конструктор 

Галина Марківна Ваніна та її учениця лекальниця-розмножувальниця Ірина 

Маяцька. 
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238. [Чуйна наставниця] : [Фото] / Фот. І. Корзун // Кіровоградська правда. – 

1976. – 19 вересня. – С. 2. 

Фото Олександри Іванівни Конфедерат, яку знають у швейному об’єднанні як 

хорошу виробничницю і чуйну наставницю. Вона вже навчила швейної справи 

шість молодших подруг. 

 

239. [Лідія Олександрівна Циганаш] : [Фото] / Фот. І. Корзун // 

Кіровоградська правда. – 1978. – 3 січня. – С. 1. 

На фото швачка швейного об’єднання Лідія Олександрівна Циганаш, яка 

виконує своє змінне завдання на 130 відсотків. 

 

240. [Передова робітниця] : [Фото] / Фот. Л. Миргородський // Кіровоградська 

правда. – 1978. – 27 жовтня. – С. 1. 

На фото швачка головного підприємства Кіровоградського виробничого 

швейного об’єднання О. М. Носик. Для робітниці стало правилом щодня 

виконувати норми не менше, як на 120 відсотків. Завдяки цьому передова 

робітниця вже завершила трирічне завдання. 

 

1990 – 1994 рр. 

 

241. Бєлінський В. Курбатов з дистанції не зійшов / В. Бєлінський // Свобода. 

– 1993. – 26 лютого. – С. 1, 2 : фото. 

Про нелегкі робочі будні директора Кіровоградської швейної фабрики 

В. І. Курбатова. Про новий цех товарів широкого вжитку, про магазин на території 

підприємства, у якому реалізують продукцію, що виробляється на фабриці, про 

соціальний захист швейників та ін. 

 

242. Гарас А. У замкненому колі / А. Гарас // Кіровоградська правда. –1994. – 

25 січня. – С. 2. 

Інтерв’ю з директором Кіровоградської швейної фабрики Володимиром 

Іллічем Курбатовим. 

 

243. [Колектив Кіровоградської швейної фабрики] : [Фото] / Фот. 

В. Решетников // Кіровоградська правда. – 1993. – 13 квітня. – С. 2. 

Світлина, на якій зображено швачку цеху № 1 Тетяну Гребенюк та 

працівників цеху № 3, що шиють верхній жіночий одяг. Багато років поспіль 

колектив підприємства виробляв продукцію для жінок. Виключення складали лише 

костюми хімзахисту, які виготовляли на замовлення Міністерства оборони. Після 

того, як військові відмовилися від замовлення, на Кіровоградській швейній 

фабриці значно розширили асортимент продукції, зокрема, почали виробляти одяг 

для чоловіків і дітей. 

 

244. Павлюк В. Найкращі ліки – біг / В. Павлюк // Народне слово. – 1991. – 

11 січня. – С. 4 : фото. 

Розмова з директором Кіровоградської швейної фабрики В. Курбатовим про 

його захоплення марафонським бігом. 
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1995 – 2011 рр. 

 

245. Бєлінський В. «Зорянка» чекає поповнення / В. Бєлінський // 

Кіровоградська правда. – 2009. – 15 травня. – С. 1, 2. 

Розмова з директором Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» Володимиром Курбатовим стосовно умов праці і 

зайнятості на підприємстві. 

 

246. Бєлінський В. «Дорогі мої зоряночки» / В. Бєлінський // Народне слово. 

– 2010. – 4 березня. – С. 1, 2. 

Директор Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна 

фабрика «Зорянка» Володимир Ілліч Курбатов розповідає про колектив 

підприємства. Своїх колег він ласкаво називає: «Дорогі мої зоряночки». 

 

247. Демчук Лариса. Це не гумор: директор фабрики – з 1 квітня / Лариса 

Демчук // Кіровоградська правда. – 1997. – 25 грудня. – С. 3. 

Про директора Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна 

фабрика «Зорянка» Володимира Курбатова, який керує підприємством вже 

двадцять років. На посаду, тоді ще Кіровоградського виробничого об’єднання 

«Укрспецодяг», його було призначено 1 квітня 1977 року. 

  

248. Іванова М. «Профспілкова відзнака» – у Вікторії Волкової / М. Іванова // 

Кіровоградська правда. – 2010. – 22 січня. – С. 11. 

Розповідь про начальника відділу кадрів Відкритого акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», голову профкому підприємства 

Вікторію Волкову. 

 

249. Ковалев Николай. Владимир Курбатов: «Второе дыхание открылось на 

37- м километре...» / Николай Ковалев // Украина-центр. – 2003. – 31 января. – 

С. 15. 

Інтерв’ю директора Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» Володимира Курбатова, в якому він розповідає про свої 

спортивні захоплення – легку атлетику та футбол. 

 

250. Кузнецова А. Дело жизни Владимира Курбатова / А. Кузнецова // 

Украина-Центр. – 2008. – 18 января. – С. 1, 8. 

Незмінний керівник Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» Володимир Курбатов (якому в січні виповнюється 

70 років) розповідає про історію та сьогодення даного підприємства, яке відоме не 

тільки в Україні, але й у багатьох країнах світу. 

 

251. Куманський Б. У нас працюють професіонали / Б. Куманський // 

Народне слово. – 2003. – 16 вересня. – С.1, 2. 

Інтерв’ю директора Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» Володимира Курбатова. 
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252. Малиновський В. Іронія долі Володимира Курбатова, або Чому Європа 

стоїть у черзі до «Зорянки» / В. Малиновський // Народне слово. – 2007. – 

31 березня. – С. 1, 2. 

Розповідь про директора Відкритого акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» Володимира Курбатова. 

 

253. Никитина Елена. Советско-украинский, политически неуязвимый... / 

Елена Никитина // Украина-Центр. – 2007. – 15 июня. – С. 7. 

Інтерв’ю з директором Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» Володимиром Курбатовим напередодні ювілейної дати 

– 85-річчя підприємства. 

 

254. Петер Тетяна. В. Курбатов: «Нам жити тільки спогадами рано!» : 

Проблемне інтерв’ю з нагоди ювілею / Тетяна Петер // Кіровоградська правда. – 

1997. – 1 квітня. – С. 1. 

Інтерв’ю директора Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» Володимира Курбатова про роботу підприємства. 

 

255. Підніми голову і посміхнися. Ти прекрасна! : Міні-інтерв’ю у 

виробничому інтер’єрі // Кіровоградська правда. – 1997. – 25 грудня. – С. 3. 

Інтерв’ю з працівниками Відкритого акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка»: швачками Аллою Бариновою, 

Людмилою Колесниковою, Анастасією Шевченко, Людмилою Прилипко; 

розкрійницею Раїсою Сердюк; головою профкому Наталею Грозенко. 

 

256. Цибульський, Микола. Друга молодість Людмили Федосіївни / Микола 

Цибульський // Народне слово. – 2004. – 29 січня. – С. 4. 

Розповідь про начальника експериментального цеху Відкритого акціонерного 

товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» Людмилу Федосіївну 

Осадчу. 

 

257. Курбатов Володимир. «Зорянку» знає і носить Європа / Володимир 

Курбатов, Вікторія Волкова // Кіровоградська правда. – 2011. – 10 червня. – С. 9 : 

фото. 

Вітання колективу Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» з нагоди професійного свята, Дня працівників 

текстильної і легкої промисловості, від керівництва підприємства – директора 

Володимира Курбатова та голови профспілки Вікторії Волкової. Згадуються 

головний інженер Віра Олексіївна Пустовит, заступник з виробництва Любов 

Володимирівна Надєїна, головний механік Ростислав Рафаїлович Блажко, головний 

енергетик Олександр Олександрович Корчагін, начальник відділу праці Тетяна 

Володимирівна Челнокова, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків 

Світлана Миколаївна Осадча, начальник експериментального цеху Людмила 

Феодосіївна Осадча, модельєри-конструктори Наталія Власова, Лариса Станєва, 

Ганна Новохатська. 
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258. Лісниченко Ю. Найбільший скарб «Зорянки» її працівниці! / 

Ю. Лісниченко // Вечірня газета. – 2011. – 4 березня. – С. 1, 9. 

Вітання колективу Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня від 

директора Володимира Курбатова. Згадуються технолог Тетяна Живага, старший 

інженер-технолог першого пошивного цеху Людмила Дейнега, термообробниця 

Лілія Удовенко, завідувач пункту здоров’я підприємства Віта Панченко, 

бібліотекар, ветеран праці Любов Володимирівна Бережанська. 

 

2012 – 2016 рр. 

 

259. Іванова М. Доля на ім’я «Зорянка» / М. Іванова // Народне слово. – 2012. 

– 7 червня. – С. 12 : фото. 

Розповідь про контролера готових виробів Публічного акціонерного 

товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» Любов Миколаївну 

Глєбову, яка стала дипломантом відзнаки «Майстер Кіровоградщини». 
 

260. Никитина Елена. Владимир Курбатов. Без четверти сто! / Елена 

Никитина // Украина-Центр. – 2013. – 24 января. – С. 5 : фото. 

Інтерв’ю з людиною-епохою, директором Публічного акціонерного 

товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» Володимиром 

Курбатовим, який розповів про своє майбутнє 75-річчя, історію та сьогоднішній 

день підприємства. 
 

261. Никитина Елена «Почётная» трибуна. Владимир Курбатов / Елена 

Никитина // Украина-Центр. – 2015. – 26 марта. – С. 4 : фото. 

Інтерв’ю з почесним громадянином Кіровограда (нині Кропивницький) 

(2009), багаторічним легендарним керівником Публічного акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» Володимиром Курбатовим, який 

висловив власне бачення подій, що відбуваються в Україні та в нашому місті. 
 

262. У цей день – 29 січня // Новини Кіровоградщини. – 2013. – 24 січня. – 

С. 5. 

Про день народження (29 січня 1938 року) Володимира Ілліча Курбатова, 

директор Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика 

«Зорянка». В цьому році він відзначає свій 75-річний ювілей. 

 

263. Цибульський М. Наш шановний Володимир Ілліч / М. Цибульський // 

Народне слово. – 2013. – 24 січня. – С. 13 : фото. 

Розповідь про директора Публічного акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» Володимира Ілліча Курбатова, 

мудрого керівника, висококваліфікованого фахівця, надійного товариша, 

спортсмена, відому у краї людину. 
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2017 – 2022 рр. 

 

264. Волкова Вікторія. Легендарні династії / Вікторія Волкова // Народне 

слово. – 2022. – 2 червня. – С. 4 : фото. 

Голова профспілки, начальник відділу кадрів Приватного акціонерного 

товариства «Швейна фабрика «Зорянка» Вікторія Волкова розповідає про трудові 

династії підприємства. Згадуються: економіст Тетяна Станіславівна Яковенко, 

батьки якої разом працювали на підприємстві; електромонтер Аркадій 

Анатолійович Фішев, прадід якого Лев Фішев разом з іншими умільцями заснував 

швейну артіль, що стала початком майбутньої фабрики; інженер-технолог 

розкрійного цеху Світлана Миколаївна Кобзовщук, яка продовжує професійний 

шлях своєї матері та бабусі. 

 

265. Іванова Марія. Володимир Курбатов: «Мене сформував колектив» / 

Марія Іванова // Народне слово. – 2022. – 9 червня. – С. 4 : фото. 

Інтерв’ю із колишнім директором фабрики Володимиром Курбатовим. 

 

266. Илючек Юрий. Марафон жизни Владимира Курбатова / Юрий Илючек // 

Украина-Центр. – 2020. – 13 февраля. – С. 8 – 9 : фото кол. 

Про спорт у житті ветерана праці, почесного громадянина Кропивницького, 

чудового керівника, колишнього директора підприємства Володимира Курбатова. 
 

267. Коман Вікторія. Юна старість корифея «Зорянки» / Вікторія Коман // 

Народне слово. – 2018. – 25 січня. – С. 5 : фото. 

Публікація-персоналія про керівника Приватного акціонерного товариства 

«Швейна фабрика «Зорянка», висококласного фахівця та добру людину 

Володимира Курбатова з нагоди його ювілею, 80-річчя з дня народження. 

Біографія на тлі історії країни. 
 

268. Кропивницька «Зорянка» завойовує серця українців і ринок легкої 

промисловості [Електронний ресурс] // Кропивницька міська рада : [сайт]. Текст. і 

граф. дані. – Режим доступу: https://kr-rada.gov.ua/news/kropivnitska-zoryanka-

zavoyovu-sertsya-ukrayintsiv-i-rinok-legkoyi-promislovosti.html. – Назва з екрана. – 

Дата публікації: 9.06.2017. – Дата звернення: 13.10.2022. 

Секретар мiської ради Андрiй Табалов привітав колектив швейної фабрики з 

95-рiччям від створення підприємства; вручив кращим працівникам швейної 

фабрики «Зорянка» відзнаки міської ради та виконавчого комітету, а саме: 

Тининиці Тетяні Миколаївні, Шахміну Сергію Володимировичу, Блажку 

Ростиславу Рафаїловичу, Бобейко Ользі Анатоліївні, Навроцькій Наталі 

Миколаївні, Остапенко Вікторії Андріївні. 

 

269. Никитина Елена. Владимир Курбатов: «Если б я воровал, «Зорянки» бы 

не было» / Елена Никитина // Украина-Центр. – 2018. – 1 февраля. – С. 8-9 : фото 

кол. 

https://kr-rada.gov.ua/news/kropivnitska-zoryanka-zavoyovu-sertsya-ukrayintsiv-i-rinok-legkoyi-promislovosti.html
https://kr-rada.gov.ua/news/kropivnitska-zoryanka-zavoyovu-sertsya-ukrayintsiv-i-rinok-legkoyi-promislovosti.html
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Інтерв’ю із почесним громадянином Кіровограда (2009), колишнім 

легендарним керівником фабрики «Зорянка» Володимиром Курбатовим, який 

відзначає своє вісімдесятиріччя. 
 

270. Почесному громадянинові міста Володимиру Курбатову – 80 // Первая 

городская газета. – 2018. – 1 февраля. – С. 2 : фото. 

29 січня 2018 року Почесний громадянин міста, відомий підприємець, екс-

керівник одного з кращих підприємств легкої промисловості в Україні – 

Приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка» Володимир 

Курбатов відзначив свій 80-й день народження. Від імені міської влади з ювілеєм 

іменинника привітав заступник міського голови Олександр Мусін. 

 

271. Твої люди, «Зорянко» // Народне слово. – 2021. – 22 липня. – С. 4 : фото. 

Розповідь про ветерана праці підприємства, майстра пошивного цеху Тетяну 

Пилипівну Марковську. 

 

272. У Кропивницькому привітали з ювілеєм екс-керівника швейної 

фабрики» [Електронний ресурс] // Гречка : [сайт]. Текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: https://gre4ka.info/suspilstvo/42489-u-kropyvnytskomu-pryvitaly-z-iuvileiem-

eks-kerivnyka-shveinoi-fabryky-foto. – Назва з екрана. – Дата публікації: 30.01.2018. 

– Дата звернення: 13.10.2022. 

Вітання з 80-річчям почесного громадянина міста, відомого підприємця, екс-

керівника одного з кращих підприємств легкої промисловості в Україні – швейної 

фабрики «Зорянка» Володимира Курбатова. У статті надані біографічні дані, 

світлини. 

 

273. У Кропивницькому Почесний громадянин міста Володимир Курбатов 

приймає вітання з 80-річним ювілеєм [Електронний ресурс] // Кропивницька міська 

рада : [сайт]. Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.kr-rada.gov.ua/news/u-

kropivnitskomu-pochesniy-gromadyanin-mista-volodimir-kurbatov-priyma-vitannya-z-

80-richnim-yuvilem.html. – Назва з екрана. – Дата публікації: 29.01.2018. – Дата 

звернення: 13.10.2022. 
 

274. Фабрика стала рідною домівкою // Народне слово. – 2022. – 9 червня. – 

С. 5 : фото. 

Розповідь про життєвий шлях Валентини Володимирівни Алексеєнко, 

ветерана праці, багаторічну голову профкому Приватного акціонерного товариства 

«Швейна фабрика «Зорянка». 

 

IІІ. Культурно-громадське життя колективу. 

 

1949 – 1963 рр. 

 

275. Ліфер Н. Як вчаться комсомольці швейної фабрики / Н. Ліфер // 

Кіровоградська правда. –1950. –19 травня. – С. 2. 

https://gre4ka.info/suspilstvo/42489-u-kropyvnytskomu-pryvitaly-z-iuvileiem-eks-kerivnyka-shveinoi-fabryky-foto
https://gre4ka.info/suspilstvo/42489-u-kropyvnytskomu-pryvitaly-z-iuvileiem-eks-kerivnyka-shveinoi-fabryky-foto
http://www.kr-rada.gov.ua/news/u-kropivnitskomu-pochesniy-gromadyanin-mista-volodimir-kurbatov-priyma-vitannya-z-80-richnim-yuvilem.html
http://www.kr-rada.gov.ua/news/u-kropivnitskomu-pochesniy-gromadyanin-mista-volodimir-kurbatov-priyma-vitannya-z-80-richnim-yuvilem.html
http://www.kr-rada.gov.ua/news/u-kropivnitskomu-pochesniy-gromadyanin-mista-volodimir-kurbatov-priyma-vitannya-z-80-richnim-yuvilem.html
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Про культурно-політичне навчання молодих працівників Кіровоградської 

швейної фабрики імені 30-річчя ВЛКСМ. 

 

276. Грушківська Т., Нагорна В. Ми проти війни / Т. Грушківська, В. Нагорна 

// Кіровоградська правда. – 1951. – 1 вересня. – С. 2. 

Розповідь стахановок Кіровоградської швейної фабрики про збір підписів на 

підприємстві під зверненням Всесвітньої Ради Миру щодо укладення Пакту Миру. 

 

277. Кучман Л. Хіба може бути інакше? / Л. Кучман // Кіровоградська правда. 

– 1959. – 21 листопада. – С. 3. 

 Авторка статті – швачка фабрики – розповідає про опанування нової техніки 

працівниць молодіжного цеху з та про їх активну участь у громадській роботі. 

 

 278. Юркова В. Художня студія на фабриці / В. Юркова // Кіровоградська 

правда. –1961. –31 грудня. – С. 3. 

Про популярність художньої студії на фабриці, яку відвідували у вільний час 

27 осіб. 

 

1964 – 1966 рр. 

 

279. [Виробнича гімнастика] : [Фото] / Фото І. Пікалов // Кіровоградська 

правда. – 1964. – 7 травня. – С. 4. 

На світлині момент виробничої гімнастики працівників Кіровоградського 

швейного об’єднання. 

 

280. [Екскурсія] : [Фото] / Фото М. Савкунов // Кіровоградська правда. – 

1964. – 8 лютого. – С. 3. 

На світлині учні Сазонівської школи, які побували на Кіровоградському 

швейному об’єднанні, спостерігають за розкроєм матеріалу в цеху. Інженер 

Г. П. Мельниченко ознайомила дітей з роботою машин у різних цехах. Учні були 

захоплені тим, як машини самі пришивають ґудзики, прорізають петельки. 

 

281. Ніцой А. Молодь міста – селу. / А. Ніцой // Кіровоградська правда. – 

1965. – 12 жовтня. – С. 2. 

Робітнича молодь міста відгукнулася на прохання працівників колгоспів про 

допомогу в створенні добрих культурних і побутових умов на селі: працівники 

Кіровоградського швейного об’єднання подарували бібліотеці одній з ферм області 

340 книг. 

 

1967 – 1975 рр. 

 

282. Файнштейн Л. Кожний третій…Захоплення кіровоградських швейників / 

Л. Файнштейн // Кіровоградська правда. –1969. –17 січня. – С. 4. 
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Про впровадження виробничої гімнастики на підприємстві. 

 

283. Змагаються шашкісти // Кіровоградська правда. – 1978. – 8 лютого. – 

С. 4. 

 У командних змаганнях з шашок обласної ради товариства «Авангард» 

колектив Кіровоградської швейної фабрики посів перше місце. 

 

284. Омельчук К. Всі – на старті / К. Омельчук // Кіровоградська правда. – 

1972. – 14 жовтня. – С. 4. 

 Кіровоградська швейна фабрика має хороші спортивні традиції. Щомісяця 

оновлюється комплекс вправ для виробничої зарядки. Працівники підприємства 

беруть участь у змаганнях товариства «Авангард» з усіх видів спорту. 

 

1976 – 1989 рр. 

 

285. Запрошує «Подружка» / Фот. І. Корзунов // Кіровоградська правда. – 

1984. – 23 червня. – С. 4. 

Інтерв’ю із Світланою Попіл, очільницею жіночого клубу «Подружка», який 

працює у гуртожитку Кіровоградського виробничого швейного об’єднання 

«Укрпромспецодяг». 

 

286. Курбатов В. У фабричному класі / В. Курбатов // Кіровоградська правда. 

– 1984. – 14 вересня. – С. 4. 

Розповідь Генерального директора Кіровоградського виробничого швейного 

об’єднання «Укрпромспецодяг» про уроки праці, які проводилися громадськими 
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1990 – 1994 рр. 

 

288. На ощадні книжки сиріт // Кіровоградська правда. – 1990. – 

22 листопада. – С. 1. 

 Працівники Кіровоградської швейної фабрики зібрали понад 3 тисячі 

карбованців для випускників Кіровоградської школи-інтернату, щоб підтримати їх 

матеріально на початку дорослого, самостійного життя. 
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289. Пекур В. То що ж думає народ… / В. Пекур // Кіровоградська правда. – 

1990. – 13 жовтня. – С. 2. 

Рядові працівниці та керівники Кіровоградської швейної фабрики в інтерв’ю 

з кореспондентом газети «Кіровоградська правда» висловлюють свої думки 

стосовно політичної ситуації в країні та наводять факти, що свідчать про 

погіршення умов життя. 

 

290. Пропонуємо представником президента М. О. Сухомлина // 

Кіровоградська правда. – 1992. – 19 березня. – С. 1. 

У цехах Кіровоградської швейної фабрики відбулися збори, на яких 

вирішили рекомендувати на посаду представника Президента України по 

Кіровоградській області голову обласної ради народних депутатів Миколу 

Олександровича Сухомлина. 

 

1995 – 2011 рр. 

 

291. Волок Микола. Щоб споживати, треба заробляти / Микола Волок // 

Голос України. – 1996. – 6 травня. – С. 4. 

Інтерв’ю з головним економістом Кіровоградської швейної фабрики 

«Зорянка» Людмилою Таранець про проблеми формування фонду споживання та 

про складнощі з підтримкою об’єктів соціокультурного побуту підприємства, 

зокрема, дитсадка, гуртожитка, їдальні. 

292. Кльована Н. Більше тисячі мільйонів… / Н. Кльована // Кіровоградська 

правда. – 1995. – 27 липня. – С.3. 

Про соціальний захист колективу Відкритого акціонерного товариства 

«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка». 
 

293. Селезень Людмила. «Оберемо депутата, який у парламенті лобіюватиме 

наші територіальні інтереси!» / Людмила Селезень // Кіровоградська правда. – 

1998. – 20 січня. – С. 1. 

Колектив Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна 

фабрика «Зорянка» висунув кандидатом у народні депутати України по 

Кіровоградському виборчому округу № 98 Ігоря Федоровича Шарова. 

 

294. Корінь Т. Гудзики й клаптики для малих дизайнерів / Т. Корінь // 

Кіровоградська правда. – 2010. – 16 листопада. – С. 6. 

Про подарунок від Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» для учнів Вільшанської школи на прохання керівника 

обласного громадського об’єднання болгар «Нашитє Хора» Сергія Осадчого – 

пакунки з начинням для шиття та крою, які діти використовуватимуть на уроках 

трудового навчання. 
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Робітниця Кіровоградської швейної фабрики Лілія Гершкул. 

Фото І. Паляниці (Кіровоградська правда. – 6 січня.– 1963. – С. 2) 

 

 
 

На фото зліва направо: швачки Кіровоградської швейної фабрики Галина Кучма, 

Валентина Костюкова, Таміла Аллахвердієва, Алла Ракамин, Валентина Кодрик, Людмила 

Матвієнко. Фото О. Петрова (Кіровоградська правда. – 8 березня.– 1963. – С. 3) 
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На фото зліва направо: начальник цеху верхнього жіночого одягу Кіровоградської 

швейної фабрики С. А. Бринза, технолог В. І. Колесник, майстер М. Й. Грек. 

Фото Ю. Шаповал (Кіровоградська правда. – 3 грудня.– 1963. – С. 2) 

 

 
 

На фото зліва направо: швачки Кіровоградської швейної фабрики Тамара Дяченко, 

Людмила Ткаченко, майстер другої секції пошиву жіночих пальт Людмила Кононова. 

Фото В. Ковпака (Кіровоградська правда. – 9 серпня.– 1963. – С. 3) 
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Робітниця цеху верхнього 

жіночого одягу 

Кіровоградської швейної 

фабрики 

Валентина Брага. Фото 

А. Гайового. 

(Кіровоградська правда. – 

9 серпня.– 1963. – С. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролер 

Кіровоградського 

швейного об’єднання 

Світлана Данчул. 

Фото І. Назаратія. 

(Кіровоградська правда. – 

6 березня.– 1964. – С. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник першого 

пошивного цеху 

Кіровоградського 

швейного об’єднання 

С. А. Бринза. 

Фото А. Дібровного 

(Кіровоградська правда. – 

31 жовтня.– 1964. – С. 2) 
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На фото зліва направо: робітниця Кіровоградської швейної фабрики Р. Г. Правда та 

майстер Л. М. Нікішіна (Кіровоградська правда. – 16 лютого.– 1968.– С. 1) 

 

 
 

Швачка Кіровоградського виробничого швейного об’єднання «Укрпромспецодяг» 

Лідія Олександрівна Циганаш. Фото І. Корзуна 

(Кіровоградська правда. – 3 січня.– 1978.– С. 1) 
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Колекція зимових пальт Кіровоградського виробничого швейного об’єднання 

«Укрпромспецодяг» (1981 р.) 

 

 

 

Засідання ради Кіровоградського виробничого швейного об’єднання 

«Укрпромспецодяг» з вивчення коньюктури ринку (1981 р.) 
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Директор Приватного товариства «Швейна Фабрика «Зорянка» Віра Пустовіт та 

секретар міської ради м. Кропивницького Андрій Табалов нагороджують кращих працівників 

підприємства відзнаками міської ради та виконавчого комітету з нагоди 

95-рiччя від створення швейної фабрики «Зорянка» (09.06.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експонати музею Приватного товариства «Швейна Фабрика «Зорянка», 

м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка (09.06.2017) 
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Директор Приватного товариства «Швейна Фабрика «Зорянка» Віра Пустовіт та 

секретар міської ради міста Кропивницького Андрій Табалов відвідують музей 

підприємства (09.06.2017) 

 

 
Фірмова крамниця Приватного товариства «Швейна Фабрика «Зорянка», 

м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка (09.06.2017) 

 

 
Фасад будинку Приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка», 

м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка (2022 р.) 
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На фото зліва направо: к.т.н., доцент Київського національного університету технологій 

та дизайну (КНУТД) Донченко С. В.; головний інженер Приватного акціонерного 

товариства «Швейна фабрика «Зорянка» Надєїна Л. В.; начальник виробничо-технічного 

відділу ПрАТ ШФ «Зорянка» Юхименко Т. В.; приватний підприємець Дидирко О. І. 

(«Майстерня Strix», м. Львів); к.т.н., доцент КНУТД Мойсеєнко С. І. (12.02.2018) 

 

 
 

Виступ начальника відділу кадрів ПрАТ ШФ «Зорянка» Волкової В. О. (12.02.2018) 
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На фото зліва направо: головний інженер ПрАТ ШФ «Зорянка» Надєїна Л. В.; 

начальник виробничо-технічного відділу ПрАТ ШФ «Зорянка» Юхименко Т. В.; к.п.н., 

завідувач практикою ЦДПУ ім. В. Винниченка Найдьонова Г. Г.; к.т.н., доцент КНУТД 

Мойсеєнко С. І. (12.02.2018) 

 

 
На фото зліва направо: майстер пошивного цеху ПрАТ ШФ «Зорянка» Дар’єва Л. Є.; 

к.т.н., доцент КНУТД Донченко С. В.; асистент кафедри технології та конструювання 

швейних виробів КНУТД Когут О. О.; начальник виробничо-технічного відділу ПрАТ ШФ 

«Зорянка» Юхименко Т. В. та студенти КНУТД (12.02.2018) 
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На фото зліва направо: голова профспілки ПрАТ ШФ «Зорянка» Волкова В. О.; к.т.н., 

доцент КНУТД Донченко С. В.; директор ПрАТ ШФ «Зорянка» Пустовіт В. О.; к.т.н., 

доцент КНУТД Мойсеєнко С. І.; асистент кафедри технології та конструювання швейних 

виробів КНУТД Когут О. О. (12.02.2018) 

 

 
 

Виробниче приміщення Приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика 

«Зорянка» (0.03.2018) 
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Виробниче приміщення Приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика 

«Зорянка» (08.07.2019) 
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 Колектив Приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка» 

отримує привітання від голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія 

Райковича із 100-річним ювілеєм підприємства (10.06.2022) 

 

 

 
 

Президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати Ірина Саєнко вітає 

колектив Приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка» 

із 100-річчям підприємства (10.06.2022) 


