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– В грудні 1991 року шляхом добровільно-
го об’єднання кабельних заводів, що діють в 
Україні, засновано і зареєстровано Україн-
ську корпорацію «Укрелектрокабель». Нині 
до її складу входять 16 підприємств, серед 
яких кілька випускають пластикати і барв-
ники для оболонок. Щороку в середньому  
виробляють приблизно 95 % найменувань 
проводів, кабелів та дроту на суму майже 4 
мільярди гривень.

Підприємства асоціації експортно орі-
єнтовані. Приблизно 40 % продукції вони 
вивозять за кордон, тобто залежать від 
впливу багатьох як внутрішніх, так і зовніш-
ніх чинників. «Кабельники» як працювали, 
так і працюють на імпортному обладнанні. 
Така сама ситуація і з сировиною: високо- 
якісну мідь, алюміній і спеціальні поліетиле-
ни та їхні композиції купуємо за кордоном, 
зокрема безгалогенні, малодимні, важко та 
негорючі й т. ін. Кожне підприємство ви-
брало «свого» постачальника і співпрацює з 
ним багато років. Хоча останнім часом дея-
кі підприємства, аби здешевити продукцію, 
освоїли на власних потужностях виробни-
цтво пластикатів, збирають і переробляють 
відходи кольорових металів та продукують 
мідну катанку.

– Чи є проблема з розмитненням ім-
портного устаткування?

– Звичайно, як і в кожного імпортера об-
ладнання! Заводи вкладають чималі кошти, 
аби піднятися до європейських норм: роз-
робляють стандарти, проходять процедури з 
оцінки відповідності, створюють лаборато-
рії, купують дороге обладнання і компонен-
ти за кордоном, модернізують технологічні 
лінії. Увесь час переконуємо Кабмін, аби 
обладнання, що коштує мільйони доларів, 
розмитнювали без ПДВ чи хоча б дозволили 
відстрочити ці сплати. Валютні кредити нині 
надто дорогі, до того ж часті курсові коли-
вання змушують виробників йти на чималі 
ризики. Усе це підвищує собівартість про-
дукції, отже й кінцеву ціну. На жаль, уряд, 
поки що не чує наших аргументів.

А «відбити» ці витрати дуже важко, бо по-
ряд із нашою продукцією продають дешев-
ший, але неякісний контрафакт, підробку 
або фальсифікат.

– Скільки такої продукції на внутріш-
ньому ринку України?

– Обсяги в різні роки були неоднакові. 
Контрафактну продукцію на вітчизняний 
ринок почали завозити на початку 1990-х. 
Нині ситуація така: частка підробної про-
дукції, виготовленої на території України, 
становить приблизно 20 %. Плюс 15-20 % 
– неякісний імпорт, передусім, контрабан-

да з Росії, Китаю чи Туречини. Був випадок 
(на щастя, єдиний), коли сам уряд «благо-
словив» одну з таких оборудок. Під час 
підготовки до Євро-2012 спеціальною по-
становою дозволив імпортерам завозити 
несертифіковане електрообладнання, ка-
бельну продукцію без тендерів, оцінки від-
повідності та звільнив їх від перевірок. Тож 
і досі немає точних даних про якість матері-
алів та устаткування, змонтованого на НСК 
«Олімпійському» та інших об’єктах.

Крім того, коли підробне електричне 
устаткування, компоненти і запасні частини 
потрапляють у технологічний ланцюг вироб-
ництва, вони збільшують ризики виникнен-
ня пожеж, ураження електричним струмом 
і навіть вибухів. Один неякісний компонент 
може призвести до анулювання гарантії на 
цілі системи й устаткування.

– Яку продукцію підробляють найчас-
тіше і як саме?

– У першому десятку товарів підвищеного 
ризику – електричні проводи, кабелі, подо-
вжувачі і т. ін. Саме їх і підробляють. Є кілька 
схем появи такої продукції на ринку.

Перша. Коли підробну або контрабандну 
продукцію розповсюджують на території 
України за підробленими сертифікатами 
– всі знають такі приклади, коли на ринку 
з'являлась кабельна продукція в супроводі 
з підробним сертифікатом, де на дійсному 
сертифікаті фірми ВЛГ було виправлено її 
назва на фірму КДТ.

Друга. Коли фірми для позитивного про-
ходження сертифікаційних випробувань 
надають оригінальні імпортні кабелі, а далі 
розповсюджують на ринку підробки.

Третя. Коли підробну продукцію маркують 
відомими брендами – як закордонними, так 
і українськими.

Четверта. Коли контрабандний товар 
заходив в Україну вже з маркуванням, що 
підтверджувало буцімто його виробництво 
в Україні. Але сьогодні вже багато хто при-
дбав промислові принтери і маркують, що 
захочуть, уже в себе.

За оцінками експертів, на вітчизняному ринку контрафактна 
електротехнічна продукція займає друге місце після медичних 
препаратів. Часто товари, сховані в переконливій упаковці за 
відомими брендами, які реалізують не лише з базарних лотків, а 
й у потужних супермаркерах, не відповідають чинним в Україні 
вимогам. Отже, небезпечні для споживачів. Приблизно 30 від-
сотків пожеж, що виникають щороку в Україні і під час яких гине 
в середньому до 500 людей, спричинені саме кабельно-провід-
никовою продукцією, яка фактично не відповідає задекларова-
ним вимогам. Левова частка смертей лягає на плечі виробників 
та розповсюджувачів таких підробок. Як держава і галузеві 
об’єднання борються з фальсифікатом, розповідає президент 
Української асоціації «Укрелектрокабель» Анатолій Пушкар.

Анатолій Пушкар: 
«У першому десятку товарів 

підвищеного ризику – 
електричні проводи, кабелі, 

подовжувачі й таке інше»
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Нині виявляємо й інші схеми.
Основні критерії підробки кабельної про-

дукції:
• занижений переріз жили, який не 

відповідає її перерізу на маркуванні кабе-
лю, що може призвести до перегрівання 
та займання;

• застосування алюмомідної жили, 
яка не відповідає пожежним нормам, бо 
температура плавлення алюмінію нижча, 
ніж випробовуваного кабеля;

• мідна жила жорстка, тобто без 
термічної обробки. Це під час монтажу 
та експлуатації може призвести до її зло-
му;

• застосування ізоляційних матеріа-
лів, які підтримують горіння;

• застосування дешевих кулькових 
поліетиленів та взуттєвих пластикатів, 
призначених для виготовлення аж ніяк не 
кабельних виробів, які не відповідають ні 
електричним, ні механічним, ні екологіч-
ним та безпечним нормам;

• застосування матеріалів, які не 
відповідають призначенню кабелю (для 
вогнетривких кабелів застосовують зви-
чайні матеріали, але обов'язково фарбу-
ють оболонку в належний колір).
За оцінкою експертів, в Україні приблизно 

70 % кабелів і проводів до 1 квт – неконди-
ційні. Асоціація охоче консультує замовни-
ків, ГІПів, як не потрапити в халепу. Радимо 
їм вимагати у постачальків декларації тільки 
з «мокрими» печатками і оригінальними під-
писами керівників підприємств-виробників 
чи розповсюджувачів, а також оригінальні 
копії сертифікатів із «мокрими» печатками 
відповідного органу. Якщо цього не робити, 
не буде можливості залучити недобросо-
вісного постачальника до відповідальності. 
Звертаємо увагу замовників на те, що під час 
внесення змін до проектів відповідальність 
автоматично переходить до них.

– Чи важко виявити контрафакт?
– Неважко, аби було бажання. Якщо ко-

лись зазвичай це був імпорт з Китаю, Туреч-
чини, Польщі, то нині чимало українських 
підприємців самі «штампують» і реалізують 
продукцію сумнівної якості. Один із голо-
вних покажчиків фальсифікату – низькі 
ціни. Річ у тім, що всі вітчизняні виробники 
кабельної продукції добре знають один од-
ного, мають одних і тих самих українських 
та зарубіжних постачальників комплектую-
чих і сировини, яких можна перелічити на 
пальцях рук. Причому купують матеріали 
приблизно за однією й тією самою ціною, 
орієнтуючись, наприклад, по міді на Лон-
донську біржу. Середня рентабельність по 

галузі також нам добре відома – становить 
від 3 до 15 %, тож ніхто не працюватиме собі 
на збиток. Отож, коли якась фірма продає 
аналогічну продукцію задешево, тут щось 
не так.

Як не купитися на підробку?
• Мідна жила повинна бути гнучка 

та не ламатися при понад 10-кратних її 
вигинах. 

• Кабель має бути на барабанах за-
воду-виробника, а бухти  – в його упаков-
ці. Навіть якщо його відмотують. 

• На ярлику, прикріпленому до бух-
ти кабелю або проводу, котушки або ба-
рабана, повинні вказати:
 позначення ТУ або стандарту, за 

яким виготовлено кабель або провід;
 позначення (марка) кабелю або 

проводу;
 знак для товарів та послуг і наймену-

вання підприємства-виробника;
 дату виготовлення (місяць, рік);
 довжину в метрах;
 масу брутто в кілограмах (в разі по-

ставки на барабанах);
 штамп (відмітка) про приймання ка-

белю або проводу відділом технічного 
контролю;
 знак відповідності за ДСТУ 2296 (у 

разі сертифікації) і/або знак відповід-
ності за технічним регламентом.

Припустимо вказувати інші додаткові 
маркувальні дані, отримані під час сертифі-
кації продукції відповідно до вимог пожеж-
ної безпеки за ДСТУ 4809 (ПБ).

• У накладній на імпортний кабель 
обов'язково слід вказувати код Україн-
ського класифікатора товарів зовнішньо-
економічної діяльності (УКТЗЕД).

• За Законом України «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності» ка-
бель не може бути проданий на її терито-
рії без декларації з «мокрими» підписом 
та печаткою, де неодмінно зазначають:
 назву Технічного регламенту;
 повне найменування суб'єкта гос-

подарювання (виробника або уповно-
важеного представника, який декларує 
відповідність продукції) та де він роз-
ташований;
 повну назву електрообладнання, 

тип, марку, модель та ідентифікаційні 
дані (за потреби) продукції, що підтвер-
джується;
 найменування та місце розташуван-

ня виробника;
 позначення національних стандар-

тів та в разі потреби – специфікацій з 
роками затвердження їх, що застосовані 
під час оцінювання основних елементів 

безпечності електрообладнання, та/або 
інших рішень, прийнятих для виконання 
вимог Технічного регламенту;
 останні дві цифри року, в якому на-

несено маркування національним зна-
ком відповідності;
 ким складено декларацію під повну 

відповідальність від імені виробника 
або уповноваженого представника;
 «мокрі» підпис та печатку уповнова-

женої особи.

– Чи реально ліквідувати або принай-
мні потіснити так званий сірий сектор?

– Реально, аби не заважала влада.
Спочатку з ініціативи Кабінету Міністрів 

України було запроваждено мораторій 
на перевірку суб'єктів господарювання, 
з чим ми абсолютно не згодні. Потім по-
чалися незрозумілі дії з реорганізації 
Держcпоживінспекції з об'єднанням із ін-
шими інспекціями України та підпорядку-
ванням Мінагрополітиці. Ми разом із іншими 
професійними громадськими організація-
ми, радою технічних комітетів України ви-
словлювали негативне ставлення, адже це 
суперечить європейським реаліям. Сьогодні 
наш лист на розгляді в Кабінеті Міністрів та 
ще чотирьох міністерств. Сподіваємося, що 
наші високопосадовці зрозуміють різницю 
між перевірками діяльності підприємств та 
контролем якості товару.

 Схема виробництва і реалізації якісної, 
тобто безпечної для споживача, продукції 
(і не лише електрокабельної) базується на 
трьох китах: розроблення й впровадження 
стандартів та технічних регламентів, що від-
повідають вимогам ЄС, безумовне виконан-
ня процедури оцінки відповідності акреди-
тованими органами та ефективний і дієвий 
ринковий нагляд. Якщо всі ці ланки чітко 
взаємодіють між собою, для фальсифікату 
та недоброякісної продукції не залишається 
місця. Всі ми хочемо жити, як у Європі, але 
забуваємо, що Європа починається з себе. У 
2012 році члени нашої асоціації підписали 
«Декларацію якості», яка зобовязує їх пра-
цювати на ринку чесно й прозоро.

– Зі стандартами в Україні все гаразд?
– На кінець 2015 року ухвалено 60 % 

стандартів. Оскільки в державному бюджеті 
недостатньо коштів на адаптацію європей-
ських норм до вітчизняних реалій, почали 
приймати їх за методом обкладинки. Тобто 
основну роботу з адаптування (п

ерекладу) поклали на плечі зацікавлених 
у цих документах виробників. Для нашої 
асоціації це не проблема, бо кожне під-
приємство має фахівців, котрі володіють 

Реформаторські  потуги
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іноземними мовами. За цей час ми розробили і 
адаптували кілька сотень стандартів, постійно 
відстежуємо нові, що приймають у ЄС. Асоціація 
є колективним членом технічного комітету 131 
(«Електроізоляційна та кабельна техніка»), заді-
яна в роботі НОС (Національного органу зі стан-
дартизації).

Але є другий «кит» – контроль за виконанням 
стандартів. Для цього існує процедура з оцінки 
відповідності продукції. Здійснюють її лабо-
раторії та випробувальні центри, акредитовані 
Національним агенством з акредитації України 
(НААУ). На нашу думку, аби навести лад у цій 
сфері, НААУ повинно жорсткіше контролювати 
їхню роботу, унеможливити видачу «липових» 
сертифікатів, протоколів випробувань, а головне 
– змінити принцип проведення випробувань. 
Скажімо, зобов'язати всі лабораторії зберігати в 
себе зразки продукції, щоб у разі чого вони могли 
підтвердити справжність протоколів.

– Як склалася ситуація в цій сфері після Єв-
ромайдану?

– До влади прийшли нові люди, і ми змушені 
починати все заново. Останні кілька років на-
магаємося відновити при Кабміні, Мінекономіки, 
Державній фіскальній службі дорадчі органи 
(ради), щоб впливати на внутрішню і зовнішню 
політику щодо жорсткішого контролю за якістю 
кабельної продукції і недопущенням фальси-
фікату та підробок. Підписали меморандум про 
співпрацю з Держспоживінспекцією України.

Вітчизняна кабельна продукція має чималий 
попит за кордоном, тобто наші підприємства 
заробляють таку потрібну для держави валюту. 
Замість підтримки чиновники вставляють пали-
ці в колеса. Жодна вітчизняна випробувальна 
лабораторія сьогодні не має повного циклу з 
перевірки кабельної продукції на вогнестій-
кість. Навіть у таких потужних структур, як  
УкрНДІЦЗ і УкрТЕСТ, європейським нормам від-
повідає лише 20-30% обладнання. Відправ-
ляємо власним коштом контейнер із випро-
бувальними зразками, скажімо, до Німеччини, 
щоб отримати сертифікат. Оформлюємо це як 
тимчасове вивезення продукції. Минає 90 днів, 
і від нас Мінфін починає вимагати повернення 
коштів або товару, лякає штрафами за затрим-
ку. Показуємо їм протоколи випробувань, сер-
тифікати, пояснюємо, що продукція згоріла, але 
вони нас не чують. За останньою інформацією, 
Євросоюз начебто готовий надати певну суму на 
оснащення українських лабораторій. Вважаємо, 
що їх треба спрямувати на стовідсоткову комп-
лектацію якогось одного державного випро-
бувального центру, а не розподіляти між усіма 
учасниками ринку.

Володимир ГАЛЕГА
Фото Сергія РАЗБЕЙКОВА

Спростити умови для ведення бізнесу

У актовій залі Торгово-промислової палати України відбулося 
громадське обговорення результатів реалізації державної ре-
гуляторної політики та дерегуляції в сфері господарської ді-
яльності. У ньому взяли участь лідери громадських об’єднань 
підприємців, представники науково-експертного середовища, 
органів державної влади, народні обранці. 

Головна увага учасників заходу була прикута до доповіді очільниці Державної 
регуляторної служби Ксенії Ляпіної. Чиновниця проаналізувала дерегуляційні 

процеси, що торік відбувалися в нашій державі.
– На початку 2015 в Україні активізували процес дерегуляції. Суть реформи 

– зняти адміністративні бар’єри та максимально спростити умови ведення 
бізнесу, – наголосила Ксенія Михайлівна. – За цей час переглянули подані на по-
годження органами влади всіх рівнів 1438 проектів регуляторних актів. Аналізу-
вали на відповідність принципам державної регуляторної політики. Насамперед, 
ураховували їхню доцільність, ефективність, адекватність, громадську думку, 
збалансованість, передбачуваність і прозорість. Висновок такий: форми подан-
ня дотримують усі, а от зі змістом аналізу – біда. У документах бракує цифр, 
немає там ані реальних оцінок, ані визначення критеріїв.

Цікава деталь: із поданих проектів у ДРС не розглянули 57. Через порушення 
принципів прозорості та врахування громадської думки. Серед порушників – Мі-
нагрополітики, Мінприроди, Держгеонадра, ДСНС, ДФС, НКРЕКП, Міноборони, Мі-
некономрозвитку та ін. Загалом 26 міністерствам, службам повернули проекти 
регуляторних актів, аби ті ознайомили з ними громадськість. 

Пані Ляпіна також повідомила, що ДРС запроваджено SMS-test. За допомогою 
європейського інструменту можна обрахувати витрати бізнесу від запровадження 
нового регулювання. А ще він дасть змогу вчасно виявити та зупинити регулюван-
ня, що руйнує й стримує розвиток бізнесу. Між іншим, од 15 березня 2016 року ДРС 
не погодить жодного проекту регуляторного акту, якщо він не матиме розрахунків 
стосовно М-тесту.

Зупинилася доповідачка й на ліцензійних умовах. Їх надто повільно готують в 
органі ліцензування. Водночас Ксенія Михайлівна нагадала, що від серпня 2015 
року в новому форматі запрацювала Експертно-апеляційна рада з питань ліцен-
зування при ДРС. Це поки що єдиний в Україні, але доволі дієвий механізм досу-
дового рішення. До слова, Експертно-апеляційна рада шляхом колегіального по-
годження дає право на позачергові перевірки – своєрідний інструмент зменшення 
свавілля. Хоча, заради справедливості, він не завжди спрацьовує. Приміром, торік, 
порушуючи заборону, здійснено 2153 перевірки.

– Мораторій – тимчасовий захід, потрібен на період реформування, – підсу-
мувала Ляпіна. – Із завершенням реформ органи запрацюють за новими стан-
дартами, і мораторій скасують. Позаяк будуть вибудувані цивілізовані стосунки.

Олег МАХОВСЬКИЙ
Фото Сергія РАЗБЕЙКОВА

Обговорюємо громадою
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