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Март. Буковель. Безопасность

Начавшийся летом прошлого 
года процесс консолидации 
ведущих игроков украинского 
рынка безопасности вылился 
в проведение Украинской фе-
дерацией индустрии безопас-
ности (УФИБ) и Украинской 
федерацией работников него-
сударственных служб безопас-
ности (УФРНСБ) Первого 
всеукраинского Форума раз-
работчиков и интеграторов 
технических средств безопас-
ности «Буковель: безпека-
2008».

Форум, распорядителем которого был 
определен журнал «БтаБ», состоялся 12-
15 марта в туристическом комплексе «Буко-
вель» (пос. Поляница Ивано-Франковской 
области). В работе Форума приняли уча-
стие более ста руководителей и ведущих 
специалистов фирм-операторов не толь-
ко рынка технических средств охраны, 
но и других «родственных» и смежных 
рынков. В частности, Форум почувствовал 
поддержку именитых профильных обще-
ственных объединений – УСВППП, ЛСОУ 
и УБА, представляющих соответственно 
рынок пожарной безопасности, страховой 
и строительный бизнес.

Государственный сектор на Форуме 
достойно представляло МЧС Украины, 
заинтересованное в создании качествен-
ной службы спасения «112».

Нельзя не отметить, что в качестве 
генеральных партнеров Форум поддер-
жали такие ведущие мировые компании, 
как BOSCH, JVC, SANYO, DEDICATED MICROS, 
а также отечественная торговая марка 
«ФОРМА». 

В качестве зарубежных гостей Фо-
рум посетили специалисты в области 
безопасности из Великобритании, Поль-
ши, Германии, Венгрии и России.

По мнению «БтаБ», наибольший ин-
терес участников Форума вызвали высту-
пления члена комитета УФИБ по стандар-
там Геннадия Резчикова (тема доклада: 
«Техническое регулирование: внедрение 
европейских подходов в сфере стандарти-

зации технических средств безопасности; 
стратегия УФИБ в области стандартиза-
ции технических средств охраны»), пред-
седателя комитета УФИБ по международ-
ным связям Олега Барана (тема доклада: 
«Поддержка отечественных экспортеров 
и развитие экспортно-импортной дея-
тельности участников рынка ТСО; совер-
шенствование таможенных норм и тари-
фов») и председателя комитета УФИБ по 
вопросам маркетинговых исследований 
Андрея Задорожного, проведшего анализ 
результатов маркетинговых исследова-
ний  рынка ТСО и представившего проект 
рекомендуемых тарифов на продукцию и 
услуги рынка ТСО.

Формат общения участников на Фору-
ме носил достаточно демократический ха-
рактер, что особенно проявилось во время 
проведения круглых столов, посвящен-
ных вопросам создания и продвижения 
новых бизнес-моделей взаимодействия 
страховых компаний и предприятий ин-
дустрии безопасности, а также вопросам 
обучения и повыщения квалификации 
специалистов в области безопасности. 
Каждый выступающий был услышан, и 
каждый имел возможность внести свои 
дополнения в Резолюцию Форума, кото-
рая писалась непосредственно по «горя-
чим следам» выступлений.  

…В ТК «Буковель» невозможно не со-
вместить полезное с приятным. Програм-
ма отдыха участников Форума включала 
не только традиционные катания на лы-
жах, скейтбордах и коньках, но и некото-
рые  экстравагантные виды досуга, – как, 
например, скоростная лепка вареников и 
театрализованные экспромты на задан-
ную тему. Конечно же, в горах не обо-
шлось и без гитары, а президент УФРНСБ 
Сергей Шабовта даже сочинил своеобраз-
ное посвящение буковельскому Форуму, 
нехитрый мотив которого быстро подхва-
тили друзья и единомышленники.

Спасибо тебе, Форум! Ты не только 
еще больше сблизил всех нас, но и на-
учил вырабатывать и принимать выве-
ренные коллективные решения, которые 
закладывают основу для развития наше-
го общего бизнеса на долгие годы!  
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Учасники Першого всеукраїнського Форуму розробників 
та інтеграторів технічних засобів безпеки «Буковель: безпека-
2008» відзначають динамічний розвиток ринку безпеки в Україні, 
зумовлений значною мірою діяльністю професійних громадських 
об’єднань. Головними напрямами їхньої роботи є орієнтація на 
пріоритетні державні програми, розробку та освоєння сучас-
них технологій і організаційних рішень, а також на досягнення 
високої якості послуг, що надаються. 

Разом із цим учасники Форуму констатують, що розвиток рин-
ку безпеки відбувається без належної уваги з боку держави до 
питань функціонування ринку, в умовах браку прозорих процедур 
стандартизації та сертифікації продукції й послуг, а також браку 
програм підготовки фахівців сучасних професій у галузі безпеки. 
З цих причин значною мірою ускладнюються підготовчі процеси 
до забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.  

Враховуючи вищевказане, учасники Форуму «Буковель: 
безпека-2008» вважають за доцільне визначити, що:

1. Громадські організації у галузі безпеки – ВГО «Українська 
федерація індустрії безпеки» та ВГО «Українська федерація 
працівників недержавних служб безпеки» мають  звернутися до 
відповідних державних установ, зокрема, до Національного агент-
ства з питань підготовки та проведення Євро-2012 та Міністерства 
у справах сім’ї, молоді та спорту із заявою про свою готовність 
надати необхідну підтримку в усіх питаннях, пов’язаних із забез-
печенням безпеки під час проведення Євро-2012. 

2. Підприємства-члени ВГО «УФІБ» та ВГО «УФПНСБ» разом з 
іншими вітчизняними професійними об’єднаннями в галузі безпе-
ки у тісний співпраці з відповідними професійними об’єднаннями 
Польщі, Угорщини та інших європейських країн, що мають 
досвід проведення подібних спортивних заходів, готові викона-
ти необхідний обсяг робіт, починаючи з розробки концепції й 
закінчуючи виготовленням та інсталяцією технічних засобів без-
пеки й наданням послуг із фізичної охорони об’єктів Євро-2012.

3. У сфері зовнішньоекономічної діяльності на ринку технічних 
засобів охорони для формування більш прозорого та відкритого 
ринку, поліпшення умов ведення бізнесу та підтримки вітчизняних 
експортерів ВГО «УФІБ» та ВГО «УФПНСБ» слід звернутися до дер-
жавних органів влади України з такими пропозиціями:

– ввести  представників вищезазначених громадських 
організацій до Ради імпортерів при Кабінеті Міністрів України;

– внести зміни до Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про стандартизацію і сертифікацію», «Порядку проведення 
робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що 
виготовляється серійно», затвердженого наказом Державного 
комітету України із стандартизації, метрології та сертифікації від 
18 серпня 1998 року № 633, «Правил обов’язкової сертифікації 
технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації», 

затверджених наказом Держстандарту України від 10 квітня 
1997 р. №191, в яких передбачити необов’язковість сертифікації 
імпортованих приладів охоронно-пожежної сигналізації та 
відеоспостереження, які вироблені та сертифіковані згідно з 
гармонізованими стандартами;

–  ініціювати внесення змін до Закону України «Про митний 
тариф України» щодо зменшення ставок ввізного мита до рівнів, 
які діють у країнах ЄС;

– проводити політику підтримки вітчизняних виробників, 
у т.ч., малих підприємств, що виробляють конкурентоспромож-
ну продукцію в галузі безпеки, шляхом надання фінансових 
компенсацій витрат на участь у міжнародних виставках, а 
також шляхом надання підтримки в питаннях захисту прав 
інтелектуальної власності.

4. З метою реалізації нового підходу до технічного нормуван-
ня і стандартизації, що був закладений в 1985 році Резолюцією 
Ради Європи «Про нові підходи до технічної гармонізації і 
стандартизації», а також на виконання наказу Держспоживстандар-
ту України «Щодо реалізації Концепції розвитку системи технічного 
регулювання та споживчої політики у 2006-2010 роках», Закону 
України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу» та інших норма-
тивних документів у сфері стандартизації та сертифікації доцільно 
залучити представників ВГО «УФІБ» та ВГО «УФПНСБ» до роботи у 
Громадській раді при Держспоживстандарті України.

5. У сфері підготовки кадрів рекомендувати ВГО «УФІБ» та ВГО 
«УФПНСБ» звернутися до Міністерства освіти і науки України з 
пропозицією створити у складі Громадської ради при Міністерстві 
секцію з координації робіт щодо підготовки фахівців ринку без-
пеки та залучити до цієї секції представників професійних гро-
мадських об’єднань ринку безпеки, а також вищих та середніх 
спеціальних навчальних закладів, що мають досвід підготовки 
відповідних фахівців. 

6. З метою розвитку взаємодії між учасниками ринку 
безпеки слід активно впроваджувати новітні організаційні, 
інформаційні, геоінформаційні та технологічні рішення; про-
водити на постійній основі щорічні форуми українських та 
зарубіжних фахівців у галузі безпеки; підтримувати впро-
вадження інтеграторами та експлуатантами ринку безпеки у 
своїй діяльності конкурентоспроможної продукції вітчизняних 
виробників.

  
Співголова оргкомітету Форуму,

президент ВГО «УФІБ»
А. Долинний  

Співголова оргкомітету Форуму,
президент ВГО «УФПНСБ»

С. Шабовта  

14 березня 2008 р.                                        Івано-Франківська обл., ТК «Буковель»

резолЮЦІЯ
першого всеукраїнського ФоруМу розроБникІв та ІнтеграторІв

технІчних засоБІв Безпеки ´Буковель: Безпека 2008ª
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