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Взуттєва фабрика ”МПМ” заснована в 1990 році у Львові. На сьогодні це 

велика торгово-виробнича група, що об’єднує цілу низку фірм, основними 

напрямками роботи яких є виробництво, презентація та продаж взуття під 

різними торговими марками. Одним з найуспішніших проектів фірми є 

виготовлення та реалізація продукції під торговою маркою ”Лідер”. 

Продукція під торговою маркою ”Лідер” з’явилась на ринку в 1993 році. 

Протягом кількох наступних років взуття ”Лідер”, завоювавши довіру в 

споживачів, зайняло одне з перших місць на ринку вітчизняного взуття за 

кількістю продаж. Це стало можливим завдяки чітко реалізованій стратегії та 

дотриманні філософії фірми. 

Власники будь-якої роздрібної торговельної мережі зацікавлені у вигідному 

придбанні взуття оптом. Як правило, це приватні підприємці або дрібні 

компанії, бізнес яких заснований на принципі перепродажу товарів. В Україні 

є можливість купити взуття безпосередньо від виробника, і такі закупівлі 

мають цілу низку переваг. По-перше, великі партії опту від постачальника, 

принесуть значно більше прибутку, адже є можливість співпрацювати 

безпосередньо з виробником цієї продукції, а значить, купувати товар 

дешево, без додаткових націнок. А по-друге, доставка великої партії опту 

обійдеться набагато дешевше, ніж багаторазові дрібнооптові пересилання. 

Тому, дешевий варіант закупівлі товарів, взуття оптом від перевіреного 

постачальника, стане прекрасним рішенням цього питання. 

Закуповуючи продукцію оптом, можливо купувати товар певної партії. В 

цьому випадку мова йде про взуття. Ця особливість і відрізняє роздріб від 

опту, де покупець може придбати або одну одиницю товару, або ж декілька, 

але в невеликій кількості. Здійснюючи покупку взуття гуртом, дуже важливо 

визначитися з розміром партії, що закуповується.  

 

В Україні серед найбільш відомих виробників 
взуття є компанія ТМ Лідер. Її продукція 
користується високим попитом у всіх 
регіонах країни. Жителі Одеси, Харкова та 
інших міст мають можливість придбати 
дешевий товар, закуповуючи продукцію 
оптом. Чим більше партія опту, тим нижче 
вартість товару. Таким чином, купуючи 
продукцію гуртом, можливо придбати якісне 
шкіряне взуття за цілком доступною ціною. 
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Компанія виготовляє взуття оптом і має великий досвід в цьому, що є 

гарантією відмінної якості продукції! Для ТМ "Лідер" у виробництві взуття 

головним принципом є застосування натуральних матеріалів (шкіри, нубука 

та ін.) і дотримання технологій. Представлені товари поєднують в собі 

демократичні ціни і сучасний дизайн. У інтернет-магазині можливо знайти 

хороші моделі і купити дешеве шкіряне взуття оптом від виробника. 

 

Команда створює відмінні умови співпраці для оптових покупців з Одеси, 

Харкова та інших міст України. Запропоновані товари користуються великим 

попитом у роздрібних покупців, а це приносить чималий прибуток у власній 

торговельній точці. Наведемо кілька прикладів, чому вигідно купувати взуття 

оптом від українського виробника ТМ «Лідер»: 

 представники тримають руку на пульсі нових модних тенденцій, тому 

представлені стильні черевики і туфлі для чоловіків, а також чоботи й 

босоніжки для прекрасної половини людства. Знайдеться і стильне 

взуття оптом для дітей; 

 гарантують оптимальне співвідношення ціни і якості. Оскільки самі 

виготовляють продукцію, відсутня потреба вдаватися до послуг 

посередників, перевізників та ін. Таким чином, економиться багато 

коштів, що позитивно впливає на ціноутворення; 

 такій галузі ринку, як взуття оптом, в Україні надається чимале 

значення. Тут варто вибирати виключно надійних партнерів. Компанія 

пропонує продукцію оптом високої якості. Всі етапи виготовлення 

товарів відбуваються на якісному сучасному обладнанні. Процес 

виробництва знаходиться під чітким наглядом висококваліфікованих 

фахівців; 

 всі вироби, компанії, відповідають певним заявленим 

характеристикам. У цьому дуже легко переконатися - всі гості сайту, 

які придбали моделі оптом, повністю задоволені своїм вибором; 
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 продуманий дизайн також є особливістю взуття компанії. Кожна 

модель - це оригінальний екземпляр, а великий асортимент допомагає 

зробити єдино правильний вибір, беручи до уваги побажання 

замовника; 

 для більшого комфорту деякі моделі продаються гуртом в комплекті зі 

спеціальними супінаторами і м'якими устілками. 

На сайті компанії представлений великий асортимент жіночого взуття. Тут 

можна недорого купити гуртом такі вироби: 

 зимове жіноче взуття. Вироби, 
виготовлені з урахуванням погодних 
умов, при яких вони будуть носитися. 
Правильне пошиття і застосування 
міцних матеріалів гарантує комфорт в 
експлуатації в холодну пору року. 
Завдяки спеціальній підошві 
пересуватися по льоду буде дуже 
зручно; 
  

 жіноче взуття від українського виробника для весни та осені: черевики з 

нубуку виглядають модно і носяться дуже добре; весняні туфельки на 

широкому каблуці відмінно підійдуть для жінок, які багато пересуваються 

протягом дня. Таке взуття від українського виробника виглядає 

надзвичайно і дуже зручно сидить на нозі; 

 демісезонне жіноче взуття гуртом у виробника можливо знайти легкі 

замшеві туфельки на шпильці і інші вироби для теплої пори року. Стильні 

та оригінальні моделі користуються великою популярністю у жінок різного 

віку і статусу. 

Природно, що молодіжна мода більш прогресивна і вимагає постійного 

оновлення. Але, не варто забувати і про жінок похилого віку, яким необхідне 

взуття з невеликим каблучком. Закуповуючи якісне взуття гуртом, ніхто не 

опинеться в програші і зможе отримувати стабільний прибуток від реалізації 

цієї продукції. Продукція ТМ "Лідер" - це запорука успіху бізнесу. 

Не тільки жінки, але чоловіки намагаються стежити за своїм гардеробом. 

Тому вибір взуття для них також є досить актуальним питанням. В даний час 

в Україні зовсім нелегко купити якісне шкіряне взуття за доступною ціною. 

Ніхто не говорить, що такої продукції немає в наявності, вона є, але в дорогих 

бутиках. А з огляду на нинішнє економічне становище в країні, багато 

українських родин не можуть собі дозволити робити такі покупки. А ось 

дешеве і в той же час якісне шкіряне взуття знайти в Україні непросто. І якщо 

торгувати недорогою і якісною продукцією, бізнес буде приносити високі і 
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стабільні прибутки. Іншими словами, продаж недорогого взуття - це 

перспективне вкладення коштів і гуртові закупівлі в цьому випадку будуть 

дуже вигідні. 

Більшість чоловіків прагнуть придбати 
взуття, в якому буде зручно ходити. Вони 
теж дотримуються моди, але не 
настільки екстравагантні, як жінки. У них 
на першому місці стоїть комфорт, а потім 
вже все інше. Якщо чоловік купив дешеву 
пару туфель або черевик і залишився 
задоволений якістю цієї продукції, він 
обов'язково повернеться, щоб купити 
таку саму модель.  

 

Тому продаж чоловічого взуття оптом має додаткові переваги. Не варто 

хвилюватися, що моделі минулих сезонів залишаться нерозпроданими. 

Недороге шкіряне взуття навіть минулих сезонів обов'язково знайде свого 

покупця. 

Взуття виробництва компанії ТМ "Лідер" дійсно зручне і комфортне. Його 

класичний дизайн дозволяє бути в тренді протягом декількох сезонів і саме 

це приваблює чоловіків купувати дану продукцію. Якщо порівнювати вартість 

і якість продукції даної торгової марки, то можна з упевненістю сказати, що в 

Україні їй немає альтернативи. Взуття ТМ "Лідер" дійсно ходове і 

користується попитом серед всіх вікових груп і категорій населення. 

Будь-яка мама хоче, щоб її дитина 
була добре одягнена і взута. 
Особлива увага приділяється вибору 
дитячого взуття, адже у дитини йде 
формування стопи і в цей період 
дуже важливо носити правильне 
ортопедичне взуття, що має хороший 
задник і зручну устілку. 

 

 

Саме такими якостями володіє продукція торгової марки "Лідер". Дитячі 

моделі завжди актуальні, адже дитина постійно росте і їй потрібна нова пара 

взуття на кожен сезон.  

вул. Медової печери, 3 
79038 
м.Львів 
Україна 
 

Тел.  +38 (067) 970-46-05 
         +38 (095) 644-34-88 
         +38 (096) 463-25-55 

e-mail: info@tmlider.com 
 https://tmlider.com/ukr 
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Нормативно-
правова база 

Затверджено перелік видів економічної діяльності,  
які належать до креативних індустрій 

 

 

Відповідне розпорядження №265-
р було прийнято Кабінетом 
Міністрів України 24 квітня 2019 
року та набрало чинності 24 квітня 
2019 року. Необхідно відзначити, 
що згідно з пунктом 5-1 частини 
першої статті 1 Закону України 
“Про культуру”, креативні індустрії 
– види економічної діяльності, 
метою яких є створення доданої 
вартості і робочих місць через 
культурне (мистецьке) та/або 
креативне вираження, а їх 
продукти і послуги є результатом 
індивідуальної творчості. 

Відповідно до зазначеного розпорядження КМУ затверджено 
(визначено) перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних 
індустрій. До таких, зокрема, належать: 

- народні художні промисли; 
- візуальне мистецтво: живопис, графіка, скульптура, фотографія 

тощо; 
- сценічне мистецтво: жива музика, театр, танець, опера, цирк, 

ляльковий театр тощо; 
- література, видавнича діяльність та друковані засоби масової 

інформації; 
- аудіальне мистецтво; 
- аудіовізуальне мистецтво: кіно, телебачення, відео, анімація, 

мультиплікація тощо; 
- дизайн; 
- мода; 
- нові медіа та інформаційно-комунікаційні технології: програмне 

забезпечення, відеоігри, цифрові технології в мистецтві (3D-друк; 
віртуальна, доповнена, змішана реальність тощо); 

- архітектура й урбаністика; 
- реклама, маркетинг, зв’язки з громадськістю та інші креативні 

послуги; 
- бібліотеки, архіви та музеї. 
Застосування переліку видів економічної діяльності, які належать до 

креативних індустрій, дозволить визначити їх внесок у ВВП держави, частку 
осіб, зайнятих у цих сферах, кількість підприємств та їхній оборот тощо. 

Таким чином, набрання чинності розпорядженням КМУ №265-р від 
24.04.2019 року сприятиме активізації бізнес-середовища, пов’язаного з 
креативними індустріями. 
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Екологічно 

У квітні 2019      ДП 
«Боднарівка» ЛКП «Зелений 

Львів»  

прийняло та переробило: 
50 – термометрів від фізичних та 
юридичних осіб 
1 739 – люмінесцентних ламп 
від фізичних осіб 
33 765 – люмінесцентних ламп 
від юридичних осіб 
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