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Історія успіху 

приватного підприємства, яке виробляє 
і експортує електронні прилади 

Приватне підприємство “АРТОН” (м. Чернівці, Україна) 
було засновано в 1998 році і є українським виробни-
ком приладів пожежної безпеки. Під керівництвом 
свого засновника ПП “АРТОН” пройшло шлях від 
невеликого підприємства до визнаного лідера в своїй 
галузі на території країн СНД. 

У 2002 році підприємство вперше вийшло на зовнішні 
ринки. Сьогодні ж, понад 70% виробленої продукції 
експортується до 34 країн світу на 3 континентах, 
щороку розширюючи географію поставок. У компанії є 
мережа ексклюзивних дистриб'юторів у багатьох 
країнах, які представляють її інтереси. 

Основними напрямками науково-технічної та вироб-
ничої діяльності підприємства визначені розробка і 
серійний випуск широкого спектру сповіщувачів та 
приладів охоронно-пожежної сигналізації та пожежо-
гасіння (зокрема, оптичних димових, теплових, 
комбінованих, автономних, лінійних, ручних сповіщу-
вачів, пожежних приладів, приймально-контрольних 
пожежних тощо). 

Як підприємству вдалося досягти такого рівня? 
Компанія успішно пройшла інспекційні перевірки 
декількох відомих європейських центрів сертифікації, 
що безсумнівно сприяло підвищенню рівня культури і 
організації виробничих і адміністративних підрозділів. 

Враховуючи той факт, що електронна промисловість в 
Україні практично не функціонує, підприємство 
вимушене задовольняти потребу в радіоелектронних 
компонентах та інших комплектуючих виробах, 
необхідних для випуску власної продукції, шляхом 
імпорту іноземних товарів. 

Для перевірки відповідності продукції стандартам, які 
регламентують технічні та експлуатаційні вимоги, 

проводиться сертифікація її в спеціалізованих центрах 
України, Російської Федерації, країн ЄС, США.  

Зокрема: 

 в Україні вся продукція сертифікована на відповід-
ність європейським стандартам серії ЕN 54;  

 в РФ сертифіковані 42 одиниці продукції (РФ не 
запровадила в себе систему європейських станда-
ртів EN 54); 

 в країнах ЄС сертифіковані всього 7 одиниць 
продукції на відповідність стандартам серії ЕN 54. 

Основною причиною малої кількості сертифікованих 
виробів в країнах ЄС є надзвичайно висока вартість 
проведення сертифікації в авторитетних сертифікацій-
них центрах країн ЄС. При цьому, якість продукції ПП 
“АРТОН” знаходиться на рівні європейських аналогів. 
Сертифікація в менш авторитетних європейських 
центрах, в яких вартість робіт із сертифікації нижча, не 
дає можливості конкурувати продукції ПП “АРТОН” з 
аналогами , які мають сертифікати визнаних центрів. 

Також необхідно зазначити високу вартість робіт з 
патентування винаходів  в країнах ЄС та США. 
ПП “АРТОН” є власником 106 патентів на винаходи та 
корисні моделі України, Російської Федерації. У той же 
час спроба запатентувати можливі винаходи в країнах 
ЄС виявилась настільки витратною, що довелось 
обмежитися отриманням євроазійських патентів. 

Як й інші підприємці, ПП “АРТОН” має своє бачення 
щодо заходів, які б сприяли експортній діяльності 
малих і середніх підприємств, що є виробниками та 
експортерами продукції: 

• сприяння створенню в Україні філіалів автори-
тетних європейських сертифікаційних центрів. Опра-
цювання можливості надання ЄС відповідної технічної 
допомоги Україні у цьому напрямку; 

• встановлення нормативів на продаж отрима-
ної підприємством валютної виручки в залежності від 
потреби в оплаті імпортних операцій, необхідних для 
забезпечення випуску експортної продукції; 

• збільшення терміну надходження валюти в 
Україну; 

 спрощення нормативних вимог до режиму 
переробки давальницьких товарів; 
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 зменшення податку на прибуток від експорту 
продукції, на яку отримані сертифікати країн 
ЄС та США, мінімум на 3 (три) роки, починаю-
чи з другого року випуску від дати отримання 
сертифікату, з метою стимулювання експорт-
ного напрямку діяльності підприємства. 

(матеріал підготовлено завдяки співпраці авторів 
цього Інформаційного бюлетеня з керівництвом 
ПП “АРТОН”, яке люб'язно надало відповідну інфор-
мацію). 

Історія успіху 


