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С
екрет нашого успіху, — починає розмову го-
лова правління-генеральний директор
«ВАТ «Одескабель» Дмитро Васильович
Іоргачов, — в тому, що наша високоточна

продукція відповідає всім висунутим вимогам якості.
З 2002 року на нашому підприємстві було впровадже-
но систему менеджменту якості відповідно до міжна-
родного стандарту ISO 9001 версії 2000 року. Такий
сертифікат мають лише два підприємства регіону.
Завдяки вдумливій інноваційній політиці наш завод
сьогодні оснащений найсучаснішою технікою і засто-
совує найпередовіші технології. Лише за останні три
роки в оновлення виробництва було вкладено понад 30
мільйонів гривень власних коштів. Тому ми успішно
конкуруємо з численними вітчизняними і закордонни-
ми виробниками, поставляючи свою продукцію компа-
ніям України, а також близького та далекого зарубіж-
жя. Але найголовніший чинник нашого успіху — люди,
їх професіоналізм, відданість своєму підприємству,
творчий підхід до роботи. Люди, передова техніка і
технологія — ось «три кити», на яких тримається
ринковий успіх нашого виробництва.

«Тріумфальний марш» Одеського кабельного ілю-
струється об’єктивною економічною статистикою.
Якщо 2001 року підприємство реалізувало спожива-
чам продукції на 170,6 млн грн, то  2002-го — вже на
202 млн грн. За підсумками 2003 року спостерігаєть-
ся зростання обсягів реалізації у сесії номенклатури
виробів — телефонних, волоконно-оптичних, LAN-
кабелях, радіочастотних, монтажних кросових, з’єд-
нувальних кабелях, шнурах, проводах для різних
сфер застосування. Найголовніше — продукція
одеських кабельників затребувана — її чекають не
лише в Україні, а й Казахстані, Грузії, Росії, Азербай-
джані, Молдові, Білорусі, Болгарії, Австрії. Приєм-

«ÖÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡  
‚¥ÁËÚ¥‚Í‡»  
Одеського регіону
äÓÊÂÌ Â„¥ÓÌ Ì‡¯Óª ‰ÂÊ‡‚Ë, ÍÓÊÂÌ Ó·Î‡ÒÌËÈ

ˆÂÌÚ Ï‡π Ò‚Óª «ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ‚¥ÁËÚ¥‚ÍË», ÁÌ‡ÍÓ‚¥

Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚‡, flÍ¥ π „Ó‰¥ÒÚ˛ Í‡˛, Ò‚Ó„Ó Ó‰Û

ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ÛÒÔ¥¯ÌÓÒÚ¥ Ú‡ ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓÏ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ-

ÒÚ¥ ËÌÍÓ‚Óª ÒÚ‡ÚÂ„¥ª. ë˛‰Ë ÔÓÎ˛·Îfl˛Ú¸ Á‡ªÊ-

‰Ê‡ÚË ‚ËÒÓÍ¥ „ÓÒÚ¥ — ÔÂÁË‰ÂÌÚË, ÔÂÏ’πË, ÔÓ-

ÒÎË. ÑÎfl é‰ÂÒË Ú‡ÍËÏ «ÔÂÁÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌËÏ» Ô¥‰-

ÔËπÏÒÚ‚ÓÏ ÛÊÂ ‰ÂÍ¥Î¸Í‡ ÓÍ¥‚ ÔÓÒÔ¥Î¸ π é‰ÂÒ¸-

ÍËÈ Í‡·ÂÎ¸ÌËÈ Á‡‚Ó‰. ß ÍÓÎË Ù‡ı¥‚ˆ¥ ÔÂÂ‡ıÓ‚Û-

˛Ú¸ ËÌÍÓ‚¥ ÛÒÔ¥ıË é‰ÂÒ¸ÍÓ„Ó Â„¥ÓÌÛ, ‚ ˜ËÒÎ¥

ÚËı Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚, flÍ¥ ¥Î˛ÒÚÛ˛Ú¸ ˆ¥ ÛÒÔ¥ıË ¥ ‰Â-

ÏÓÌÒÚÛ˛Ú¸ ÒÚ¥ÈÍ¥ ÚÂÏÔË ÓÁ‚ËÚÍÛ, ‚ÓÌË ÌÂÁÏ¥Ì-

ÌÓ Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ «é‰ÂÒÍ‡·ÂÎ¸». ç‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌËÈ ¥

èÓ‚ÌÓ‚‡ÊÌËÈ èÓÒÓÎ êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª îÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚ ìÍ-

‡ªÌ¥ Ç.ë. óÓÌÓÏË‰¥Ì Ô¥‰ ˜‡Ò ‚¥‰‚¥‰ËÌ ˆ¸Ó„Ó

Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚‡ Á¥ÁÌ‡‚Òfl, ˘Ó Ú‡ÍÓ„Ó ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓ-

ÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ Û ÌËı ‚ êÓÒ¥ª ÌÂÏ‡π. ÑÓ-

‰‡ÏÓ ‚¥‰ ÒÂ·Â — ÌÂÏ‡π Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÚÛÊÌÓ„Ó Í‡·ÂÎ¸-

ÌÓ„Ó ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ È Ì‡ ‚Ò¸ÓÏÛ ÔÓÒÚ‡‰flÌÒ¸ÍÓÏÛ

ÔÓÒÚÓ¥. é‰ÂÒ¸ÍËÈ Í‡·ÂÎ¸ÌËÈ Á‡‚Ó‰ Î¥‰ËÛπ Ì‡

ËÌÍ‡ı Í‡ªÌ ëçÑ Á‡ Ó·Òfl„‡ÏË ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ Í‡-

·ÂÎ¥‚ Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌÌÓ„Ó Á‚’flÁÍÛ ¥ π Ó‰ÌËÏ Á

ÔÓ‚¥‰ÌËı ‚ËÓ·ÌËÍ¥‚ Û ëçÑ (¥ π‰ËÌËÏ ‚ ìÍ‡ªÌ¥)

‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÌËı Í‡·ÂÎ¥‚, ‡ Ú‡ÍÓÊ Í‡·ÂÎ¥‚

‰Îfl ÒÚÛÍÚÛÓ‚‡ÌËı Í‡·ÂÎ¸ÌËı ÏÂÂÊ (LAN —

Í‡·ÂÎ¥‚). ÇÄí «é‰ÂÒÍ‡·ÂÎ¸» Ú‡ÍÓÊ ÛÔÂ‚ÌÂÌÓ ‚ıÓ-

‰ËÚ¸ ‰Ó „ÛÔË Î¥‰Â¥‚ Û ëçÑ Á ‚ËÔÛÒÍÛ ¯ÌÛ¥‚

Á‚’flÁÍÛ ÒÎ‡·ÍÓ„Ó ÒÚÛÏÛ Ú‡ ÔÓ‚Ó‰¥‚ ‰Îfl Ô¥‰Ë‚-

ÌËı Ó·¥Ú. í‡ÍËı ‚ËÒÓÍËı ÔÓÁËˆ¥ª Ì‡ ËÌÍÛ

Ó‰ÂÒ¸Í¥ Í‡·ÂÎ¸ÌËÍË Á‰Ó·ÛÎË ‚ ÛÏÓ‚‡ı ÊÓÒÚÍÓª

ÍÓÌÍÛÂÌˆ¥ª. ëÛ‰¥Ú¸ Ò‡Ï¥: Í‡·ÂÎ¥ Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó ÚÂÎÂ-

ÙÓÌÌÓ„Ó Á‚’flÁÍÛ Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ëÓ˛ÁÛ

‚ËÔÛÒÍ‡˛Ú¸ 18 Á‡‚Ó‰¥‚, ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÌÛ ÔÓ-

‰ÛÍˆ¥˛ ÔÓ‰ÛÍÛπ 12 ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËı Í‡·ÂÎ¸ÌËı Á‡‚Ó-

‰¥‚ ÔÎ˛Ò ÌËÁÍ‡ ‚¥‰ÓÏËı Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌËı ‚ËÓ·ÌËÍ¥‚

Í‡·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚¥‰ÌËÍÓ‚Óª ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª. ê¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥

Í‡·ÂÎ¥, ÔÓ‚Ó‰Ë, ¯ÌÛË ‚ËÓ·Îfl˛Ú¸ ÔÓÌ‡‰ 60

Í‡·ÂÎ¸ÌËı Á‡‚Ó‰¥‚, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËı Û Í‡ªÌ‡ı ÍÓ-

ÎË¯Ì¸Ó„Ó ëÓ˛ÁÛ, ‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ È ìÍ‡ªÌ¥.
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ний і  обнадійливий факт — в 2003
році  внутрішній український ри-
нок спожив одеської продукції на
50% більше від запланованих об-
сягів. Сьогодні цехи «Одескабе-
ля», які випускають традиційний
мідний телефонний кабель, задія-
ні шість днів на тиждень у режимі
тризмінної роботи. Упевнено зрос-
тає ринок волоконно-оптичного
кабелю. Волоконна оптика тільки-
но починають освоювати спожива-
чі України та країн СНД, тому ри-
нок ще не завершив стадії форму-
вання. Але і в цих умовах «Одеска-
бель» впевнено заявив про себе як
надійний виробник, чия продукція
відповідає світовим стандартам.

— Враховуючи потреби ринку, —
провадить Д.В. Іоргачов, — ми
створюємо додаткові потужності,
які дають змогу збільшити обсяги
виробництва продукції. Цього року,
наприклад, ввели в дію виробництво
волоконно-оптичних кабелів (ВОК)
на новій лінії. Завдяки цій новації
потужності з виробництва ВОК на
заводі зросли втричі. Випуск цього
кабелю підприємство здійснює 17

років і щодо нього є монополістом в
Україні. Попри жорстку конкурен-
цію на цьому сегменті ринку,
«Одескабель» готовий супернича-
ти з найпередовішими виробника-
ми:  у виробництві ВОК ми викори-
стовуємо новітні технології, кращі
матеріали, сучасне устаткування.
Міжнародний рівень і якість ВОК
підтвердили сертифікаційні іспити
в лабораторіях компаній Sumimoto
Electric (Японія) та Lucent Techno-
logies (США). З грудня 2002 року у
новозбудованому цеху було розмі-
щено виробництво безкисневої мід-
ної катанки — основної сировини
для кабельно-провідникової продук-
ції. Новітнє обладнання, наукоємні
технології дають змогу витягува-

ти мідний дріт до діаметру 0,05
мм. Це дозволяє використовувати
катанку в електротехнічній про-
мисловості для виробництва ема-
лей-проводів. Загальна потужність
лінії — 12 тис. тонн на рік. Якщо
врахувати, що ми для виробництва
своєї продукції використовуємо 8-9
тис. тонн на рік, то зрозуміло, що
ця лінія не тільки повністю покриє
сировинні потреби нашого вироб-
ництва, а й дасть змогу решту ре-
алізувати споживачам. А попит на
мідну катанку досить високий.
Варто сказати, що раніше мідну
катанку ми закуповували за межа-
ми України, тобто з введенням но-
вої лінії ми збільшили свою сировин-
ну незалежність.

Два роки тому ми відкрили новий
цех з виробництва LAN-кабелів 5-ої,
6-ої та 7-ої категорій, які застосо-
вуються для швидкісної передачі
сигналу в локальних обчислювальних
мережах і цифрових мережах зв’яз-
ку. Споживач оцінив цю продукцію.
Сьогодні потужності завантажені
на 100% і нинішнього року ми пла-
нуємо подальше збільшення потуж-
ностей у цьому цеху. Продовжуючи
тему модернізації виробництва,
слід згадати і новації на виробниц-
тві кабелів телефонного зв’язку.
Значні кошти було вкладено на
придбання та установку нової кру-
тильної техніки та сучасного вимі-
рювального обладнання. Це все ро-
биться задля того, аби наші спожи-
вачі були впевнені: — «Одескабель»
— підприємство, яке завжди гаран-
тує належну якість, конкуренту ці-
ну і забезпечує необхідні обсяги, зав-
жди готове виконати будь-яку ви-
могу. Цього року ми, як ніколи, про-
дуктивно працювали з основним на-
шим замовником — «Укртелеко-
мом». З національним оператором
телефонного зв’язку у нас зав’яза-
лись взаємовигідні ділові стосунки.
Приємно, що збільшують обсяги
замовлень і приватні оператори
зв’язку, такі як «Оптима» з Дніпро-
петровська, «Фарлеп» з Одеси,
«Велтон» з Харкова та низка ін-

ÑÏËÚÓ Ç‡ÒËÎ¸Ó‚Ë˜ ßÓ„‡˜Ó‚, 

„ÓÎÓ‚‡ Ô‡‚Î¥ÌÌfl-„ÂÌÂ‡Î¸ÌËÈ ‰ËÂÍÚÓ

ÇÄí «é‰ÂÒÍ‡·ÂÎ¸». ç‡Ó‰Ë‚Òfl 1957 ÓÍÛ

Ì‡ é‰Â˘ËÌ¥. á‡Í¥Ì˜Ë‚ é‰ÂÒ¸ÍËÈ ÚÂıÌÓÎÓ-

„¥˜ÌËÈ ¥ÌÒÚËÚÛÚ ı‡˜Ó‚Óª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚ¥

¥Ï. ãÓÏÓÌÓÒÓ‚‡. èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ¥ ‚ÛÁÛ Ô‡ˆ-

˛‚‡‚ ¥ÌÊÂÌÂÓÏ-ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÓÏ ëÔÂ-

ˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒ¸ÍÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„¥˜ÌÓ-

„Ó ·˛Ó ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸˜Ó„Ó Ï‡¯ËÌÓ·Û‰Û‚‡Ì-

Ìfl. Ñ‡Î¥ Ô‡ˆ˛‚‡‚ Ì‡ ‚Ë·ÓÌ¥È

ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸Ò¸Í¥È Ó·ÓÚ¥. á‡‚Â¯Ë‚¯Ë ÍÓÏ-

ÒÓÏÓÎ¸Ò¸ÍÛ Í‡’πÛ Ô¥¯Ó‚ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Ì‡

é‰ÂÒ¸ÍËÈ Í‡·ÂÎ¸ÌËÈ Á‡‚Ó‰ — ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ Á‡-

ÒÚÛÔÌËÍÓÏ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ˆÂıÛ, ÔÓÚ¥Ï Á‡ÒÚÛÔ-

ÌËÍÓÏ Ú‡ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡, Á‡-

ÒÚÛÔÌËÍÓÏ ‰ËÂÍÚÓ‡ Á ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡. Ñ‚‡

ÓÍË Ô‡ˆ˛‚‡‚ ÍÓÏÂˆ¥ÈÌËÏ ‰ËÂÍÚÓ-

ÓÏ, Á„Ó‰ÓÏ — ‰ËÂÍÚÓÓÏ Á ‚ËÓ·ÌËˆ-

Ú‚‡ Ú‡ Á·ÛÚÛ. á 1998 ÓÍÛ — „ÓÎÓ‚‡ Ô‡-

‚Î¥ÌÌfl ¥ „ÂÌÂ‡Î¸ÌËÈ ‰ËÂÍÚÓ ÇÄí

«é‰ÂÒÍ‡·ÂÎ¸». èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ¥ ‡ÒÔ¥‡ÌÚÛË

é‰ÂÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓÎ¥ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó ¥ÌÒÚËÚÛÚÛ Á‡ıË-

ÒÚË‚ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒ¸ÍÛ ‰ËÒÂÚ‡ˆ¥˛ Á ÔÓ·ÎÂÏ

‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÌËı Í‡·Â-

Î¥‚. á‡ÒÎÛÊÂÌËÈ Ô‡ˆ¥‚ÌËÍ ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚ¥

ìÍ‡ªÌË, Î‡ÛÂ‡Ú ÑÂÊ‡‚ÌÓª ÔÂÏ¥ª ‚ „‡ÎÛ-

Á¥ Ì‡ÛÍË ¥ ÚÂıÌ¥ÍË Á‡ ÓÁÓ·ÍÛ Ú‡ ‚ÔÓ‚‡-

‰ÊÂÌÌfl ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÌËı ÒËÒÚÂÏ. èÂ-

ÂÏÓÊÂˆ¸ ÔÓ„‡ÏË «é‰ÂÒËÚ ÓÍÛ – 2002».
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ших. Тісно співпрацюємо ми і з опе-
раторами стільникового зв’язку —
UMC, DCC, Kiev Star. Україна щодо
розвитку телекомунікації — дуже
перспективна, тому ми в своє май-
бутнє дивимося з оптимізмом.

ïÓ˜ÂÚÂ ÍÛÔËÚË Í‡·ÂÎ¸ —
ÔÓÍ‡Ê¥Ú¸ ‰Ó‚¥‰ÍÛ. Фахівці пі-
драхували, що навіть за нинішніх
досить пристойних темпах розвит-
ку і приросту ВВП, Україні потріб-
но буде років з 40, аби досягти рів-
ня сучасної Західної Європи. Для
того, аби наша держава ввійшла до
євроспільноти сильною із конку-
рентною економікою, нашим під-
приємствам потрібна політика
технологічного прориву. З огляду
на нинішні умови далеко не всі
підприємства мають можливість
провадити активну інноваційну
політику. Та й держава не може по-
ки що запровадити ефективних ін-
вестиційно-правових механізмів
сприяння. Але — не можеш допо-
могти, намагайся не заважати —
такою повинна бути позиція віт-
чизняного чиновництва щодо цієї
проблеми. Проте на практиці ма-
ємо зовсім інше.

Розповідає Д.В. Іоргачов:
— Починаючи з 1998 року ми

займалися виснажливою роботою,

щоб одержати інноваційний кре-
дит. Наші бізнес-плани пройшли
експертизу в Харкові та Києві,
проте ми нічого так і не домоглися.
Довелося піти іншим шляхом —
стати членом технопарку, що дає
змогу одержувати певні пільги що-
до податку на прибуток, ПДВ та
послаблення митних процедур. По
суті, технопарки мають стиму-
лювати їх учасників, сприяючи ак-
тивному технічному переоснащен-
ню виробництва, підносячи вреш-
ті-решт конкурентність вітчиз-
няної економіки. Але щойно ми ста-
ли учасниками технопарку, як че-

рез два тижні на завод приїхали
представники районної, міської та
обласної податкової, а також ра-
йонний, міський та обласний про-
курори. Почалися перевірки щодо
правомірності пільг Одеському ка-
бельному як учаснику технопарку.
Після таких «наїздів» ми відмови-
лися і від технопарку, і від пільг.
Так, ми все одно займаємося тех-
нічним оновленням виробництва,
але кому було б гірше, якби ми при
цьому ще й використовували пере-
ваги члена технопарку? Якщо вже
говорити про чиновницькі перепони
виробництву, то не можна не ска-
зати про процедуру експортного
контролю. Невідомо хто і чому вніс
нашу продукцію до числа тієї, яка
потребує цього контролю з боку

відповідних державних служб. На
практиці це означає, що наш завод,
продаючи свої кабелі споживачам,
має брати у них довідку про те, що
ці кабелі не  використовувати-
муться з військовою метою. Укла-
даючи контракт, ми ще й повинні
звертатися по дозвіл до служби ек-
спортного контролю, а це як пра-
вило, — місяць-два затримки.
Внаслідок такої процедури ми
втрачаємо щорічно третину замо-
влень! Куди тільки ми не звертали-
ся — відповідь одна: Україна уклала
угоду про експортний контроль на
продукцію подвійного застосуван-

ня, а наші кабелі підпадають під
цей контроль. Але я чомусь ніколи
не чув, щоб всесвітньо відомі вироб-
ники нашої продукції фірми «Сі-
менс», «Еріксон», «Піреллі» вима-
гали довідки про те, куди застос-
ується їхня продукція! Питання
для заводу дуже неприємне, але по-
ки що ми нічого вдіяти не можемо.
Ми, по суті, є заручниками чинов-
ницької ретивості та формалізму.

ä‡‰Ë ‚Ë¥¯Û˛Ú¸ ÛÒÂ. Ке-
рівник «Одескабелю» декілька ра-
зів протягом нашої розмови наго-
лошував про роль, яку відіграють
кадри в житті його підприємства.
Коли Д.В. Іоргачов у 1998 році
очолив колектив, шукати підтрим-
ки і опори для власних ідей і почи-
нань доводилось у людях. Взагалі
Дмитро Васильович вважає, що
можна «підняти» будь-яке вироб-
ництво, якщо орієнтуватися на ро-
зумних і відданих справі професі-
оналів, а також уміти ризикувати.
Так щодо питання підготовки ка-
дрів на ВАТ «Одескабель» ста-
вляться вельми ретельно. На сьо-
годні у вузах коштом заводу нав-
чається 17 осіб, а також 4 аспіран-
ти. Близько 30 осіб навчається у
технікумах. Підготовка кадрів ма-
сових професій — пресовників, во-
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лочильників, електриків, слюсарів
— відбувається безпосередньо на
заводі. Факт, на який варто звер-
нути особливу увагу — нині на
«Одескабелі» працює понад 1000
осіб. А п’ять років тому, коли Д.В.
Іоргачов очолив підприємство, тут
працювало 780. Підприємство Д.В.
Іоргачова виходило переможцем
всеукраїнського конкурсу «Кра-
щий роботодавець року». Прац-
ювати на «Одескабелі» вигідно і
престижно. Середня зарплата на
заводі — 1200 гривень. Провідні
фахівці і відповідальні працівники
одержують значно більше. Взагалі
керівник «Одескабелю» є прибіч-
ником того, щоб працівникові пла-
тити зарплату, гідну його трудово-
го внеску.

На заводі існує низка соціаль-
них програм для працівників під-
приємства: безоплатне утримання
дітей в дитсадку, пільгові путівки
на базу відпочинку, доплата до
пенсії ветеранам — колишнім пра-
цівникам «Одескабелю», лікарня-
на каса, якої оплачується лікуван-
ня і операції працівникам заводу.
Голова правління «Одескабелю»

— депутат Одеської міської ради.
Тому, окрім турбот директорсь-
ких, йому доводиться поринати в
життєві турботи виборців. Дми-
тро Васильович не приховує, що
став депутатом, щоб лобіювати ін-
тереси виборців та директорсько-
го корпусу міста. Як патріот-оде-
сит керівник «Одескабелю» не мо-
же стояти осторонь міських про-
блем. Завод брав участь у рекон-
струкції оперного театру будів-
ництві Свято-Преображенського
собору в Одесі, міської дитячої лі-
карні. «Одескабель» закупив
обладнання для кардіологічного
центру. В рамках договору з міськ-
радою підприємство надає місту
допомогу кабельно-провіднико-
вою продукцією.

«Ö¥ÍÒÓÌ» ¥ «ë¥ÏÂÌÒ» — Á‡-
ÎË¯‡Ú¸Òfl ÔÓÁ‡‰Û. У 2004 рік
підприємство входить сповнене
упевненості  в подальшому ро-
звитку виробництва всієї номен-
клатури продукції. Аналіз ємності
ринку показує, що повинні зрости
обсяги продажів як телефонних,
так і волоконно-оптичних та сило-
вих кабелів.

— За нашими технічними мо-
жливостями, ми можемо забезпе-
чити Україну в кабельно-провідни-
ковій продукції в обсязі, який втри-
чі перевищує її нинішні потреби, —
прогнозує Д.В. Іоргачов. — Ми на-
магаємось розвивати потенційні
для нас ринки як на теренах СНД,
так і в далекому зарубіжжі. Хоча
уже згадуваний експортний кон-
троль дуже заважає в цій справі.
Ми плануємо суттєво збільшити
виробництво силових кабелів та
з’єднувальних шнурів, зміцнювати-
мемо свої провідні позиції у вироб-
ництві радіочастотних коаксіаль-
них кабелів зі спіненою ізоляцією.
Ця продукція застосовується в ка-
бельному телебаченні, тому цей
ринок для нас дуже перспективний.

Нині на ринку реалізується багато
радіочастотного кабелю азіатсь-
кого виробництва низької якості. Є
таке поняття для цих кабелів —
щільність обплетення. Чим вища
ця щільність, тим кращої якості
кабель. У нас цей показник сягає
75%, у деяких наших конкурентів
— 15%. Тому професіонали обира-
ють наш кабель.

ВАТ «Одескабель» — сучасне,
високотехнологічне підприємство
з бездоганною ринковою репута-
цією. Завод є членом Української
асоціації «Укрелектрокабель»,
Міжнародної асоціації «Електро-
кабель» (Москва), а також Міжна-
родної Федерації виробників кабе-
лю (Відень). ВАТ «Одескабель»
уже кілька років поспіль успішно

співпрацює з відомими міжнарод-
ними організаціями в багатьох
проектах. Зокрема, в програмі
USIAD («Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку»), Програ-
мі ТАМ (ЄБРР) — «Експертиза
промислового менеджменту», про-
екті IFC та програмах TACIS. Зав-
дяки цій співпраці підприємство
одержало досвід участі в тендерах
з продажу продукції та вихід на
європейські ринки, було створено
підрозділ маркетингу і розширено
існуючі ринки збуту, було впрова-
джено систему бюджетування й
оперативного виробничо-еконо-
мічного аналізу.

Підприємство злагоджено і на-
полегливо працює. Щодо органі-
зації виробничого процесу і мар-
кетингової діяльності тут чимало
досягнень. Але керівнику «Одес-
кабелю» є над чим працювати. Йо-
го мета — створити на підприєм-
стві справжню команду і за її до-
помогою так налагодити вироб-
ництво, щоб після вступу України
до СОТ «Одескабель» почувався
на ринку упевнено і на рівних з
провідними виробниками кабель-
ної продукції. А, може, навіть і за-
лишити їх позаду.
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