
 

                            Керівнику підприємства 

Пропозиція щодо співпраці 

у сфері пожежної безпеки 

 

Висловлюючи повагу до Вашої компанії, хотіли би звернутися до Вас особисто, як до її керівника, 

з пропозицією щодо співпраці. 

Сфера діяльності ТОВ «ЮКФ «Шілд» пов’язана з пожежною, техногенною безпекою та цивільним 

захистом. Беручи до уваги, що на етапі проектування важливо врахувати усі найдрібніші деталі, які 

можуть впливати на безпеку об’єкта, що проектується, в цілому, наша компанія готова взяти на себе 

відповідальність та розділити ризики в частині пожежної безпеки. 

Так, ми пропонуємо побудувати партнерські відносини у галузі надання таких послуг на етапі 

проектування, будівництва та реконструкції об’єктів: 

- надання консультативної допомоги щодо застосування проектних рішень з пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту під час проектування будинків та споруд, у тому числі 

визначення необхідності оснащення об’єктів системами протипожежного захисту, їх типів, доцільності 

влаштування систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

населення; 

- надання практичної допомоги у підготовці обґрунтування у разі необхідності погодження 

вимушених відхилень від протипожежних вимог будівельних норм при проектуванні будинків та 

споруд; 

- розробка концептуальних рішень у випадку проектування та будівництва об’єктів, на які 

відсутні норми проектування; 

- надання консультацій щодо порядку погодження проектних рішень з вимушеними 

відхиленнями від протипожежних вимог будівельних норм, а також проектних рішень для об’єктів 

будівництва, на які відсутні норми проектування; 

- попередній розгляд та аналіз проектної документації на будівництво об’єктів перед 

направленням її на експертизу та супровід проходження експертизи (в частині пожежної та техногенної 

безпеки); 

- розробка розділів у складі проектної документації (окремого проекту), «Системи 

протипожежного захисту», «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки», «Інженерно-технічні заходи 

цивільного захисту», «Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів будівництва», проектів 

вогнезахисту; 

- виконання інженерних розрахунків щодо підтвердження класів вогнестійкості будівельних 

конструкцій (без проведення вогневих випробувань); визначення часу евакуації людей з будинків та 

споруд; визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою; визначення часу заповнення приміщень димом; визначення відповідності 

проектних рішень в частині забезпечення проїздів та під’їздів для пожежної техніки та доступу 

пожежних підрозділів до приміщень будинків із застосуванням автодрабин та колінчастих підіймачів 

тощо; 

            Більше інформації про наші послуги та можливості Ви можете знайти на веб-сайті – 

www.shieldlaw.com.ua. 

У випадку зацікавленості у нашій пропозиції, ми готові обговорити деталі, а також надати 

відповіді на всі питання, які можуть у Вас виникнути. 

Наша компанія завжди відкрита до діалогу. Сподіваємося на плідну співпрацю! 

 

З повагою, 

Директор ТОВ «ЮКФ «ШІЛД»                                                         І.А. Кіндратишин 

http://www.shieldlaw.com.ua/

