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Зараз це — повномасштабний завод з ви-
робництва сповіщувачів та приладів 
охоронно-пожежної сигналізації, який у 
переліку своєї номенклатури має більш 
як 73 одиниці. Ця трансформація ста-
лася в межах одного десятиліття під 
вправним керівництвом генерального 
директора Ігора Місевича, який починав 
свою справу у 1998 зі створення єдиного 
сповіщувача СПД-3. Історія «АРТОНу» — 
це історія приладів і людей, які ці при-
лади створювали — згуртованого кола 
спеціалістів, які у складні для української 
економіки часи об’єднали свій досвід, 
отриманий на колишніх оборонних 
підприємствах, що припинили своє 
існування в період становлення нової 
держави.

Колектив підприємства — це 240 працівників, 
в тому числі 76 інженерно-технічних 
спеціалістів і службовців. Діюча структу-
ра містить всі необхідні підрозділи для 
реалізаціїї поставлених завдань — відділи 
головного конструктора, головного тех-
нолога, енерго-механічний відділ, служ-
бу інструментального господарства, 
службу підготовки виробництва, службу 
технічного контролю, службу логістики, 
ефективну службу управління, побудо-
вану на базі впровадженої системи ме-
неджменту якості по ISO 9001:2000.

Постійний пошук нових напрямів реалізації 
технічної думки — це єдина форма 
роботи ПП «АРТОН», яке сповідує 
інноваційну модель розвитку. До речі, 
деякі прилади навіть не мають аналогів 
у світі, наприклад, сповіщувачі пожежні 
СП-2, призначені для одночасного кон-

тролю простору за підвісними стелями 
і основного приміщення. Особливої ува-
ги заслуговують також сповіщувачі, які 
розроблені ПП «АРТОН» для застосуван-
ня на атомних станціях.  

Завітавши на завод, можна переконатися, 
що його продукцію було розроблено 
та випущено за допомогою сучасних 
засобів виробництва та проектування. 
«АРТОН» має роботизовані комплекси 
SMD-монтажу радіоелементів, облад-
нання для лиття деталей із пластмас, 
сучасний механічний парк для ме-
талообробки, як наприклад, верти-
кальний оброблювальний центр VM-2 
НЕ, принтер для створення об’ємних 
моделей зразків нових виробів із 
пластмас (3D моделі), стандартні та 
нестандартні  контрольно-вимірювальні 
та налагоджувальні прилади і стенди, 
обладнання для проведення випробу-
вань нових зразків продукції. 

Загалом, близько 70% продукції ПП «АРТОН» 
йде на експорт у такі країни, як Росія, 
Білорусь, Вірменія, Казахстан, Мол-
дова, Польща, Литва, Латвія, Франція, 
Йорданія.  

ПП «АРТОН» вийшло на новий рівень в 
розробці та серійному випуску продукції 
пожежної сигналізації, в основу яко-
го покладено принцип забезпечення 
споживачів необхідним набором основ-
них і допоміжних компонентів для по-
будови повноцінних, завершених си-
стем пожежної сигналізації. Це дасть 
підприємству змогу впроваджувати 
ефективні системи пожежного захисту 
на об’єктах “Евро-2012». 

Якби підприємства можна було характеризувати за якостями людей, ПП «АРТОН», що 
в Чернівцях, можна було б цілком впевнено назвати «self-made», тобто, у перекладі «той, що 
зробив себе сам». Перш ніж стати одним з провідних українських виробників протипожежної 
продукції, «АРТОН» пройшов довгий шлях від невеликого підприємства, яке виготовляло 
одиничні зразки продукції, до крупносерійного виробництва. 

«АРТОН»:  ІсТОРІЯ людей,  
ЯкІ ТвОРЯТь ІсТОРІю ПРилАдІв

Before ARTON became one of the recognized leaders of Ukrainian security industry, it 

was no more than a small enterprise with one or two products. Now it is a fully devel-

oped plant with all the potential for developing the best fire protection and security 

products. 

Слід зазначити, що усі зусилля з контролю 
якості та застосування інноваційних 
підходів не проходять даремно: ПП “АР-
ТОН” — переможець Всеукраїнських 
конкурсів “Винахід року” в 2003, 2006 
та 2008 роках, лауреат Всеукраїнського 
конкурсу якості продукції „100 кращих 
товарів України в 2004 році і перемо-
жець Всеукраїнського конкурсу якості 
продукції „100 кращих товарів України 
в 2005 році”.

Окрім цього, є ще одне досягнення колекти-
ву ПП «АРТОН» та його керівника Ігора 
Місевича, яке важко перекласти на мову 
цифр та дипломів. Це — сам колектив: 
завдяки виваженій кадровій політиці 
керівництва, яке багато уваги приділяє 
вирішенню проблем працівників, висока 
корпоративна культура на підприємстві — 
це не пусті слова, а реальний факт. S
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