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Кераміка України

Приватне науково�виробниче підприємство «Резон»
Rezon Private Research and Production Enterprise 
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Приватне науково�виробниче підприємство «Резон» організоване
молодим подружжям Михайлом і Мар’яною Мартиняк у 1998 р. Вироб�
ничу діяльність розпочало в жовтні 2001 р. Основним напрямком
роботи фірми є серійне та ексклюзивне виробництво художніх
керамічних виробів: від квіткових горщиків до камінів для сучасного
помешкання. Технологічні процеси виготовлення виробів відповідають
європейським вимогам. Високоякісна вітчизняна та імпортна сировина
забезпечує високу якість продукції, а молоді талановиті художники та
скульптори надають їй своєрідного неповторного вигляду та звучання. 

Використання різних матеріалів (теракота, майоліка, шлікер, шамот�
на глина) та технологій (гончарство, литво, ручне ліплення), широка
палітра декорування забезпечують багатий (понад 250 моделей)
асортимент керамічної продукції для оздоблення помешкань, кабінетів,
залів, офісів та для ландшафтного дизайну. 

Підприємство також виробляє гіпсові, бетонні скульптури та худож�
ні вироби різної тематики, які широко використовуються під час
оформлення парків, скверів, прибудинкових територій. 

Фірма відзначена дипломом за активну участь у Міжнародній
виставці�ярмарку «Зелений тиждень–2005» у Берліні (Німеччина). 

Нині на підприємстві працює 46 чоловік, з яких 7 художників
та 5 гончарів. 

Вироби продаються на внутрішньому ринку України. Є пропозиції
про співпрацю щодо керамічної продукції від покупців з Латвії, Білорусі,
Голландії та Швейцарії. 

Загальна площа виробничих приміщень «Резону» становить
1200 кв. м. Порівняно з 2001 р., вона зросла втричі. Проводиться
робота з поліпшення виробничо�побутових умов працівників. 

На виробничій базі фірми набираються досвіду студенти Академії
мистецтв. Тут вони ознайомлюються з роботою майстрів, виробничими
процесами, виконують дипломні роботи. 

The Private Research and Production Enterprise Rezon was founded
by a young couple of Mykhailo and Maryana Martynnyack in 1998. Its pro�
ductive activity began in October 2001. The main direction of working of the
firm is a serial and exclusive production of artistic ceramic works from flower
pots to fire�places for modern apartments. The technological processes of
production works meet all European standards. Imported raw of high qua�
lity provides a high quality of the production and the young talented artists
and sculptures give it an original and unique form and sounding. 

Use of different materials (terracotta, majolica, casting slip,
chamotte) and technologies (pottery, casts, hand modeling), wide palette
of decor provide an abundant (over 250 models) in assortment of cera�
mic production for decoration of premises, studies, halls, offices and for
landscape design. 

The enterprise also produces gipseous and concrete sculptures and
art works of different subjects which are widely used for decoration of parks,
public gardens and yards near buildings. 

The firm is honored by a Diploma for active participation in the
International Fair�Exhibition The Green Week�2005 in Berlin. 

Nowadays there work 46 people at the enterprise, with 7 of them
being artists and 5 potters. 

The works are sold at domestic market of Ukraine. There are offers of
cooperation concerning ceramic production from customers of Latvia,
Belarus, Holland and Switzerland. 

Nowadays the general area of work premises of Rezon is 1,200 sq. m.
In comparison to 2001 it has grown thrice. The conditions of employees’
working are been improving. 

Students of Academy of Arts are gathering their experience at the
producing base of the enterprise. Here they acquaint themselves with
artists’ work and producing process, and execute their qualification
projects.

1. Гончарні горщики з ліпниною. 
2. Гончарі за роботою. 
3. Завантажена піч для випалу. 
4. Продукція щойно з печі. 
5. Горщики для квітів. 

1. Flowerpots with stucco decoration. 
2. Potters at work. 
3. Loaded stove for firing. 
4. Freshly fired pottery. 
5. Flowers pots. 

2 3

4

5

Мартиняк Мар’яна Дмитрівна
Директор

Мартиняк Михайло Романович
Комерційний директор

Maryana Dmytrivna Martynnyack
Director

Mykhailo Romanovych Martynnyack
Commercial Director
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