
  

Керівнику підприємства 

  

 

Пропозиція щодо співпраці  

у сфері пожежної безпеки 

 

  

Висловлюючи повагу до Вашої компанії, хотіли б звернутись до Вас особисто, як 

до її керівника, з пропозицією щодо співпраці. 

Ми – це група компаній “ШІЛД”, одним з ключових напрямків якої є сфера 

пожежної безпеки у всіх її проявах: починаючи з аналізу проектної документації, 

виконання та розробки відповідних розділів проекту, надання послуг і виконання робіт 

протипожежного призначення і закінчуючи пожежним аудитом існуючих об’єктів та 

супроводом пожежних перевірок.  

У складі ТОВ «Юридична консалтингова фірма «Шілд» та ТОВ «Шілд-Фаєр» 

працюють як спеціалізовані юристи, так і висококваліфіковані та сертифіковані експерти 

у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, компетентність яких 

підтверджена сертифікатами відповідальних виконавців робіт у галузі пожежної безпеки, 

виданими Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального 

господарства України. 

Поєднання правової та експертної складової дає змогу успішно виконувати 

поставлені завдання та орієнтуватися у дозвільній системі під час будівництва і 

експлуатації об’єктів будь-якої складності. Розуміння процесу дозволяє замовникам і 

власникам контролювати його, а чітко прописаний алгоритм дій заощаджує гроші і час. 

Наша група компаній пропонує такий спектр послуг у сфері пожежної і 

техногенної безпеки: 

- консультування замовників щодо дотримання вимог будівельних норм і 

правил у сфері пожежної і техногенної безпеки під час вибору земельної ділянки під 

будівництво об’єктів різного призначення в частині дотримання протипожежних 

відстаней до існуючих будівель і споруд, забезпечення їх під’їздами для спеціальної 

техніки, висотності та поверховості, що зменшує фінансові ризики, додаткові витрати на 

розроблення компенсуючих заходів з подальшим погодженням у відповідних органах і 

втіленням у життя; 

- проведення аналізу проектної документації щодо її відповідності вимогам з 

питань пожежної безпеки та надання звіту з виявленими недоліками і відповідними 

рекомендаціями для їх усунення; 

- виявлення вимушених відхилень від чинних будівельних норм і правил та 

розробка компенсуючих протипожежних заходів з метою їх подальшого погодження у 

відповідних органах, розробка концепцій забезпечення пожежної безпеки об’єктів та 

пропозицій щодо забезпечення пожежної безпеки у спосіб, не передбачений будівельними 

нормами; 

- оптимізація протипожежних проектних рішень з метою зниження вартості 

об’єкта будівництва; 

- проведення консультацій з проектними, будівельними організаціями та 

замовниками на усіх стадіях проектування стосовно:  

✓ питань роз’яснення вимог ДБН та інших нормативних документів у 

сфері пожежної безпеки; 
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✓ питань протипожежних вимог при розміщенні об’єктів проектування на 

місцевості; 

✓ питань протипожежних вимог об’ємно-планувальних та конструктивних 

рішень по об’єктам проектування; 

✓ питань з протипожежних вимог інженерного і технічного 

протипожежного оснащення об’єктів; 

- здійснення нагляду з питань дотримання вимог пожежної і техногенної 

безпеки як на етапі проектування, так і під час будівництва; 

- проведення консультацій з будівельниками і замовниками будівництва з 

питань забезпечення протипожежного режиму на об’єкті; 

- проведення протипожежного аудиту та підготовка рекомендацій щодо 

приведення об’єкта у відповідність до діючих протипожежних вимог; 

- супровід втілення у життя проектних рішень в частині забезпечення 

протипожежного захисту об’єктів при проведенні будівельно-монтажних робіт; 

- перевірка відповідності виконання будівельно-монтажних робіт 

протипожежним вимогам державних норм проектування та проектних рішень;  

- консультування при заповненні декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки; 

- розробка інструкцій з питань ПБ; 

- розробка і виготовлення планів евакуації; 

- розрахунок необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння на об’єкті; 

- підготовка звіту для страхових компаній; 

- проведення ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО); 

- розробка паспортів на потенційно-небезпечні об’єкти (ПНО); 

- розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС); 

- розробка розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 

оборони) (ІТЗЦЗ). 

Також:  

- Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, 

аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління 

евакуацією людей, протидимного захисту, пристроїв блискавкозахисту, 

вогнезахисного обробляння на об’єктах з високим, середнім та незначним 

ступенем ризику щодо пожежної безпеки. 

- Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, 

порошкові, аерозольні) на об’єктах з високим, середнім та незначним ступенем 

ризику щодо пожежної безпеки. 

- Монтаж, технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення 

про пожежу та управління евакуацією людей, на об’єктах з високим, середнім та 

незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки. 

- Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту на об’єктах з 

високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки. 

- Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (пожежних кран-

комплектів). 

- Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту. 

- Монтаж дверей, воріт, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормативною 

межею вогнестійкості. 

- Вогнезахисне просочування (поверхневе). 
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- Поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, 

облицювання) на об’єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо 

пожежної безпеки. 

- Вогнезахисне заповнення. 

- Проведення експертизи (оцінки) протипожежного стану об’єкта.  

 

Вищезазначені послуги можуть надаватися як на разовій основі (на підставі 

договору про надання конкретного виду послуг), так і на щомісячній основі (на підставі 

договору обслуговування). 

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

надати відповіді на всі питання, які можуть у Вас виникнути. 

Наша група компаній завжди відкрита до діалогу. Сподіваємося на плідну 

співпрацю! 

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

сайтах – www.shieldlaw.com.ua  та www.shieldfire.com.ua. 

Будемо раді особистій зустрічі для того, щоб у деталях висвітлити наведені аспекти 

та переваги нашої співпраці! 

 

 

З повагою, 

 

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

 

 

 

 

Директор ТОВ «ШІЛД ФАЄР»       В.В. Мусійчук 

 

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