ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ УФІБ
Жовтень 2013

Всеукраїнська громадська організація постачальників технічних засобів,
систем та послуг сфери безпеки та управління будівлями

6-й з’їзд ВГО «Українська Федерація
Індустрії Безпеки»

20 червня 2013 року у готельному комплексі «Мирний»
(м. Одеса) відбувся 6-й з’їзд
ВГО «Українська Федерація
Індустрії Безпеки».
В роботі з’їзду прийняли
участь 46 делегатів з усіх регіонів України.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОГРАМИ
З’ЇЗДУ.
1. Щодо змін в структурі Федерації та представництва членів УФІБ у
секціях.
2. Щодо реформування роботи
комітетів УФІБ.
3. Зміни до Статуту ВГО “УФІБ”.
4. Звіт щодо виконання програми діяльності ВГО «УФІБ» на 2011-2013 роки.
5. Представлення проекту програми діяльності Федерації на 2013-2015
роки.
6. Вибори президента ВГО «УФІБ»,
віце-президентів, членів Ради Федерації та контрольно-ревізійної комісії.
В рамках звітно-виборчої частини делегати заслухали звіт Президента ВГО «УФІБ» О. Барана. Президент окреслив найбільш вагомі досягнення Федерації за період
2011-2013 років.
ЗАКОНОДАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
2011–2013 років
• Тривала робота над ЗУ «Про
охоронну діяльність»:
З боку ВГО «УФІБ» — найбільша
вагома робота за всіх громадських
профільних організацій.
Результат: ЗУ «Про охоронну діяльність» прийнято у березні 2012
року. Майже всі побажання членів
ВГО «УФІБ» враховано

• Робота над підзаконними
нормативно-правовими актами:
«Ліцензійні умови здійснення
охоронної діяльності», «Вимоги до
службового автотранспорту, що використовується під час здійснення охоронної діяльності», «Вимоги
щодо використання спеціальних засобів під час здійснення охоронної
діяльності».
Результат: всі накази МВС України затверджено та зареєстровано
в Мінюсті України, ліцензійні умови набрали чинності з 16 травня поточного року
Зауваження та побажання членів
ВГО «УФІБ» враховано.
Взагалі за звітний період членами ВГО «УФІБ» було опрацьовано:
9
законопроектів
та
14
нормативно-правових
актів
(6 – зараз у стадії опрацювання).
ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ 2011–2013 років
1. Стандартизація Технічний комітет 165 «Індустрія безпеки»
(www.tc165.com.ua):
Розроблення національних стандартів, гармонізованих з європейськими, на технічні засоби охоронного призначення: системи та складники охоронної сигналізації,
системи передавання тривожних сповіщень, центри
спостереження та приймання тривожних сповіщень.
Згідно Програми національної
стандартизації України та плану
роботи ТК 165 на 2011-2013 років
— 23 стандарти.

Розроблено: 16 проектів національних стандартів
У період з 2011 року прийнято та
затверджено наказами Мінекономрозвитку та Мінрегіону: 10
2. Розроблення
та
створення системи добровільної системи
оцінки відповідності продукції та
послуг «Регістр Індустрії Безпеки».
• розроблена та затверджена Радою Федерації ВГО «УФІБ» «Концепція реформування системи технічного регулювання галузі безпеки та етапи реалізації проекту «Регістр Індустрії Безпеки» (РІБ)»;
• створено Оргкомітет (ініціативну групу) проекту.
• підписано угоду між ВГО «УФІБ»
та Асоціацією акредитованих органів з оцінки відповідності України з
питань співпраці, взаємної допомоги та підтримки у створенні систем
добровільної оцінки відповідності;
Найближчі заходи проекту РІБ:
• Підписання проектів угод з органами оцінки відповідності щодо нотифікації (надання повноважень) з
виконання робіт з боку ВГО «УФІБ»,
органів з оцінки відповідності, які заплановано залучити до РІБ;
• Активізація роботи із стандартизації методом підтвердження
більшої частини стандартів серії
5013X з метою впровадження текстів оригіналів;
• Можливе проведення публічних заходів щодо РІБ у рамках найближчих спеціалізованих виставок.
ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖЕ МІСТИТИ
РЕГІСТР ІНДУСТРІЇ БЕЗПЕКИ?

3. Скасування обов’язкової сертифікації ТЗ ОП та
ТЗПБ у системі УкрСЕПРО:
Причини:
• Невідповідність стандартам сьогодення
• Застарілість у підходах до продукції та виробника
• Процес потрібен для митниці або деяких державних тендерів
• УкрСЕПРО не визнається в ЄС та у світі
• Кроки ВГО «УФІБ»: листування з Мінекономрозвитку та
МВС України
4. Технічні регламенти:
Надання методичних рекомендацій членам ВГО «УФІБ»  
щодо виконання вимог чинних технічних регламентів, які
стосуються технічних засобів охоронного призначення та пожежної безпеки, вибору відповідних стандартів, вибору органів з оцінки відповідності та випробувальних лабораторій.

СЕКЦІЯ 1 «Технічні засоби охоронного призначення»
СЕКЦІЯ 2 «Технічні засоби протипожежного призначення»
СЕКЦІЯ 3 «Послуги з охорони, пожежної безпеки, управління будівлями»
Ще однією важливою зміною у структурі Федерації є реформування роботи комітетів УФІБ. Відповідно до нової редакції Статуту Федерація має п’ять постійно діючих комітетів:
• комітет з питань законодавства та технічного регулювання (К-1);
• комітет з питань маркетингу (К-2);
• комітет з питань лобіювання (К-3);
• комітет з питань адміністрування та фінансів (К-4);
• комітет з питань підтримки вітчизняного виробника (К-5).

Президентом ВГО «УФІБ» на наступні 2 роки з’їзд обрав Юлію Риженко, генерального
ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ УФІБ В ОРГАНАХ
директора ТОВ «Аргус-Інформ».
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 20112013 років
У своєму виступі новий прези• Забезпечено ефективне представництво президента дент Федерації подякувала члеВГО «УФІБ» Барана О. В. у Координаційній раді при МВС нам Федерації за довіру та окресУкраїниНабутийпозитив:можливістьголосуваннязавідпо- лила пріоритетні напрямки діяльвідну редакцію законопроекту «Про охоронну діяльність» у ності Федерації на наступні 2 роки:
2011 – 2012 р. р.
1. Підтримування престижу УФІБ
• У березні 2013 року президентом ВГО «УФІБ» Бара- як потужної дієвої організації на ринном О. В. набуто членства у Громадській експертній раді ку технічних засобів, систем та попри Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з слуг сфери безпеки та управлінкорупцією та організованою злочинністю. Найближча мета ня будівлями. Розширення співпрадіяльності: забезпечення прозорості та досконалості проце- ці з громадськими організаціями, що
дур у державних закупівлях (підтримка нового законопро- працюють на суміжних ринках засноване на принципах взаєекту «Про державні закупівлі»).
моповаги та економічних інтересах.
2. Забезпечення ефективного захисту інтересів членів
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
УФІБ шляхом системної роботи з органами державної вла2011–2013 років
ди по створенню сучасної нормативної бази, підготовки та
У рамках проекту ВГО «УФІБ» «Професійна освіта підвищення кваліфікації кадрів та боротьби з недобросовісгалузі безпеки»:
ною конкуренцією.
• У серпні 2012 року здійснено підписання договору про
3. Продовження активної роботи з реформування технічспівробітництво та співпрацю між ВГО «УФІБ» та Європей- ного регулювання галузі ТЗБ з метою забезпечення кінцеським університетом з питань стажування, проходження вих споживачів якісною продукцією, а також імплементації
практики та підвищення кваліфікації студентів.
міжнародних нормативних документів з технічного регулю• На протязі 2012–2013 років проведено 7 навчально- вання в національне правове поле, залучення інвестицій та
методичних семінарів компаніями-членами ВГО «УФІБ» сприяння підприємництву. Цьому сприятиме співпраця з євдля груп студентів  2–4 курсів Європейського університету   ропейським органом сертифікації CERTALARM, розробленз тематики виробництва, вибору та впровадження систем ня процедур взаємозаліку результатів сертифікації, випровідеоспостереження охоронного призначення.
бувань продукції технічних засобів охоронного та пожежно• Організовано стажування та проходження практики го призначення в Україні та ЄС, а також процедур єдиного
студентами ВНЗ «НАУ», «КПІ», Українського національно- марковання.
го університету зв’язку та систем телекомунікації, Європей4. Створення добровільної системи сертифікації продукції
ського університету в компаніях-членах ВГО «УФІБ».
та послуг «Регістр індустрії безпеки». Створення добровільної системи сертифікації продукції сприятиме встановленню
ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ВГО “УФІБ”
відповідності продукції та послуг вимогам нових національСуттєвими пропозиціями щодо нової структури Федера- них стандартів, гармонізованих з європейськими. Це завданції є розподіл членів відповідно до участі в наступних секці- ня відображене зокрема в Концепції реформування технічноях, з яких буде складатись Федерація:
го регулювання продукції та послуг ТЗОП, розробленої УФІБ.
5. Проведення активної роботи щодо скасування
обов’язкової сертифікації технічних засобів охоронного та
пожежного призначення, які входять до «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» з метою
вдосконалення технічного регулювання з аргументацією
щодо введення відповідних технічних регламентів в Україні та декларування постачальниками та виробниками відповідності продукції відповідно до їх вимог.
6. Участь у процесах національної та міжнародної стандартизації продукції та послуг галузі безпеки. ТК-165, створений за участі УФІБ, є повноправним членом міжнародного технічного комітету стандартизації IEC / TC 79 «Alarm and
Electronic security Systems»,   буде й надалі брати активну
участь у засіданнях його робочих груп з наданням відповідних зауважень та пропозицій до проектів стандартів.

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ EURALARM В 2013 РОЦІ
ВІДБУЛАСЬ В УКРАЇНІ

27–28 травня 2013 року у Києві відбулась Генеральна Асамблея європейської асоціації Euralarm, яка щороку проходить у різних країнах Європи. Представники галузі технічних засобів безпеки з різних країн
Європи зібрались для обговорення бачення європейської політики у сфері індустрії технічних засобів пожежної безпеки та охорони, стану справ з розроблення та впровадження стандартів, розширення кооперації між європейськими компаніями-членами асоціації, включно з українськими. Ініціатором проведення цього представницького заходу в Україні стала
ВГО «УФІБ», що є дійсним членом Euralarm з 2008
року. З європейської сторони участь у Генеральній
Асамблеї прийняли представники 19 професійних
об’єднань та 5 міжнародних корпорацій з 14 країн.
З української сторони учасниками заходу стали
представники УФІБ (делегат з правом голосу та гості): ТОВ «Аргус-Інформ», ТОВ «Безпека», ТОВ «БФ
«СЕКРЕТ СЕРВІС», ТОВ «ІСТАГРУПП», ТОВ «Інтелектуальні технології відеоспостереження», ТОВ
«КАРД-СІСТЕМС», ТОВ «Охорона Сервіс», ТОВ «СП
«СЕНК», ТОВ «Толеранс-Б», ТОВ «ФІРМА РУБІЖ», а
також народні депутати:
1. Анатолій Кінах, народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Член
Української частини Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом;
2. Віктор Чумак, народний депутат України, Голова
Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією;
3. Леся Оробець, народний депутат України, Секретар Комітету Верховної Ради України у закордонних
справах.

Участь у роботі Генеральної Асамблеї Euralarm взяли представники органів виконавчої влади та державних установ: Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України, Українського науково-дослідного ін-

ституту цивільного захисту (УкрНДІЦЗ), Державного
науково-дослідного інституту МВС України, Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення, Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, та професійних громадських об’єднань:
ВГО «УСПТБ», ГО «УФСБ», ХОГО «СПСБ».
Під час пленарного засідання
президент Euralarm п. Марк Шабо
(Франція) презентував учасникам Білу книгу – бачення Euralarm
щодо пріоритетів європейської політики у сфері ринку технічних засобів безпеки, після чого відбувся
діалог учасників щодо наступних кроків Євраларм
у напрямку продовження роботи та реалізації положень Білої книги як на рівні окремих держав, так і на
загальноєвропейському.
Доповідь п. Енцо Педуцці (Швейцарія) про хід реалізації нового
проекту «Сповіщення для всіх»,
що здійснюється за підтримки ЕС
та участі Євраларм, охопила перспективу реалізації у Європі нової
ідеології надходження будь-яких сповіщень про небезпеку як до всіх служб реагування, так і до пересічних громадян. Також відбувся обмін досвідом використання центрів приймання тривожних сповіщень
у США, країнах Європи та в Україні.Представники ВГО «УФІБ» Анатолій Долинний, ВГО «УСПТБ»
Борис Платкевич, УкрНДІЦЗ Державної служби з
надзвичайних ситуацій Анатолій Антонов презентували делегатам, вітчизняним учасникам від цен-

тральних органів виконавчої влади та профільного
бізнесу інформацію щодо стану розвитку національного ринку технічних засобів безпеки, його перспектив розвитку в контексті бачення системної кооперації з європейськими партнерами в Україні та за її
межами в рамках науково-дослідницьких та комерційних проектів.
За словами президента ВГО «УФІБ» Олега Барана,
генеральна асамблея Euralarm матиме позитивний
вплив на розвиток вітчизняного ринку технічних засобів безпеки, сприятиме більш
чіткому
визначенню
місця вітчизняного бізнесу на міжнародних
ринках та формуванню позитивного іміджу
України у професійному міжнародному середовищі.

Новини УФІБ
ТК 165 ПРЕДСТАВЛЯЄ УКРАЇНУ У ПРОФІЛЬНОМУ МІЖНАРОДНОМУ КОМІТЕТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
IEC/TC 79
19 жовтня 2012 року представники ТК 165 «Індустрія безпеки» Анатолій Долинний та Олександр Черкашин набули статусу активних учасників (P – member)
і представників від України в роботі міжнародного технічного комітету стандартизації IEC/TC 79 Alarm and
electronic security systems (Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки). До цього часу
Україна не була представленою конкретними представниками у міжнародних ТК і мала статус спостерігача без права голосування (O – member). Відтепер, з
набуттям офіційного статусу представника від України,
ТК 165, функцію секретаріату якого виконує ВГО «УФІБ»,
має доступ до робочих документів, що розробляються
в IEC/TC 79, можливість голосувати за прийняття їх редакцій та надавати свої конкретні зауваження та пропозиції від імені України.
УФІБ ВИСТУПАЄ ЗА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У СФЕРІ
БЕЗПЕКИ
13 лютого відбувся круглий стіл «Державні закупівлі та протидія корупції: чи є поступ? – погляд бізнесу
та громадянського суспільства», участь у якому прийняли представники Комітету Верховної Ради України
з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Мінекономрозвитку, Антимонопольного комітету, Рахункової палати, неурядових організацій і
об’єднань підприємців, представників експертного середовища та ЗМІ.
Окрім УФІБ, організаторами заходу виступили ВГО
«УСПТБ», ВГО «Рада з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України», ГО «Український інститут публічної політики» та
Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією.
У своєму виступі на цьому заході президент УФІБ Олег
Баран запропонував передбачити участь професійних
об’єднань у нових процедурах контролю якості продукції та робіт за результатами державних закупівель. Такі
процедури у проектах за державні кошти мають ускладнити можливості зловживань як з боку представників
замовників, так і з боку недобросовісних виконавців.
Учасники круглого столу дійшли згоди щодо необхідності спільних дій з метою забезпечення відкритості та прозорості процесу державних закупівель, впровадження механізмів саморегулювання бізнесу та громадського контролю за результатами виконання державних замовлень, залучення широкого кола учасників до процесу розроблення та лобіювання змін до законодавства у сфері державних закупівель.
УФІБ ІНІЦІЮЄ РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПЛАНУ
СТВОРЕННЯ
СИСТЕМИ
САМОРЕГУЛЮВАННЯ
ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ
  22 лютого 2013 року в рамках виставки KIPS 2013
відбулась науково-практична конференція «Концепція
вдосконалення технічного регулювання галузей охорони та безпеки. Створення системи оцінки відповідності

«Регістр індустрії безпеки» - крок до саморегулювання».
Проведення заходу
з обговорення проекту створення системи
саморегулювання галузі охорони та безпеки було ініційовано ВГО «УФІБ» за підтримки Національного агентства з акредитації України
(НААУ) та Асоціації «Українські акредитовані органи з
оцінки відповідності» (УкрАО).
У конференції прийняли участь виробники та постачальники технічних засобів охоронного призначення (ТЗОП), компанії,
які надають послуги
з охорони, проектномонтажні організації,
представники
Державної служби охорони при МВС України, органів з оцінки
відповідності, вітчизняних та зарубіжних
профільних
професійних організацій, які приймають участь у ініціативі
зі створення нової системи добровільної оцінки відповідності.
У доповідях учасників конференції було зазначено, що загальний стан та перспективи розвитку галузі послуг з охорони та безпеки, у тому числі з використанням ТЗОП, не влаштовують ні виробників,
ні споживачів. Одним із факторів впливу є недосконалі функції сучасної системи державного та технічного регулювання, такі як обов’язкова сертифікація
продукції ТЗОП у системі УкрСЕПРО, невідповідність національних процедур з оцінки відповідності
вимогам технічних регламентів міжнародним та європейським. Механізми регулювання галузі потребують оновлення.
Доповідачі також ділились досвідом створенням
систем добровільної оцінки відповідності в інших галузях промисловості та послуг.
Президент європейської асоціації галузі ТЗОП та
протипожежної безпеки Марк Шабо розповів історію
створення системи координації робіт з оцінки відповідності продукції ТЗОП і послуг з їх використання
CERTALARM за ініціативою громадського об’єднання
EURALARM, а також зазначив, що в майбутньому
буде доцільним підписання угоди з питань набуття
членства системи РІБ у CERTALARM з метою взаємного визнання результатів випробувань і оцінки відповідності, створення єдиного спеціального маркування
продукції ТЗОП.
Учасники конференції прийняли резолюцію щодо
підтримки ініціативи УФІБ та інших учасників майбутньої системи «Регістр індустрії безпеки», яка передбачає створення ініціативної групи (оргкомітету) з впровадження проекту та виконання необхідних організаційних заходів відповідно до першого етапу створення.

