
Резолюція 

XX науково-практичного семінару виробників продукції протипожежного 

призначення «Пожежна безпека по-європейськи» 

 

8 листопада 2019 року відбувся XX науково-практичний семінар 

виробників продукції протипожежного призначення «Пожежна безпека по-

європейськи», що був організований кафедрою автоматичних систем безпеки та 

електроустановок факультету пожежної безпеки було на базі Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. Зі вступним 

словом до учасників семінару звернувся в. о. начальника Черкаського інституту 

пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, к. т. н., професор, 

заслужений працівник освіти України, Олександр Тищенко.  

Відкривав науково-практичний семінар начальник кафедри автоматичних 

систем безпеки та електроустановок полковник с. ц. з. Станіслав Куценко. 

З доповідями на семінарі виступили старший менеджер з розвитку бізнесу 

ТОВ «Тірас-12»Анна Ратушняк, менеджер з регіонального розвитку Ajax 

Systems Борис Ковальов, комерційний директор ПП «АРТОН» Олександр 

Масіян та фахівець технічної підтримки ПП «Артон» Олександр Бурла,  

директор ПП «НВФ Елфор» Валерій Засядьвовк. 

Окрім цього, участь в роботі семінару взяли 12 суб’єктів господарювання, 

які надають послуги протипожежного призначення, заступник начальника 

відділу інспектування у сфері пожежної та техногенної безпеки Державного 

центру сертифікації ДСНС України Андрій Бобир, фахівці Управління ДСНС 

України у Черкаській області, науково-педагогічні працівники, курсанти та 

студенти інституту. 

В часи євроінтеграційних реформ у сфері науки та технологій проведення 

такого науково-практичного семінару є надзвичайно важливим. На сьогодні 

активно впроваджуються нові європейські підходи до рівня забезпечення 

пожежної безпеки в цілому. Хочу також зазначити, що застосування сучасних 



технологій та засобів забезпечення пожежної безпеки вітчизняних виробників 

нічим не поступається світовим аналогам. 

Метою проведення даного семінару є: 

- представлення новітніх розробок провідних виробників систем безпеки; 

- обговорення задач і напрямів розвитку систем протипожежного захисту 

об’єктів різного призначення; 

- узагальнення знань у сфері захисту населення та матеріальних цінностей 

за допомогою сучасних систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням, 

автоматичного та автономного пожежогасіння, протидимного захисту та в сфері 

пожежної безпеки електроустановок, що забезпечить розвиток наукового й 

творчого потенціалу дослідників у галузі протипожежного захисту. 

Слід відмітити виступи делегатів ПП «Артон», ТОВ «Тірас-12», ПП «Ajax 

Systems», що є лідерами у галузі виробництва приладів пожежної та охоронної 

сигналізації, а також виступ директора ПП «НВФ Елфор» по пристроям для 

перевірки працездатності системи пожежної сигналізації.  

Проведення подібних семінарів сприяє обміну досвідом у галузі систем 

протипожежного захисту, удосконаленню існуючої продукції та надає 

можливість вивчення новітніх вітчизняних розробок. 

 

Заступник начальника факультету – 

начальник кафедри АСБ та ЕУ 

полковник служби цивільного захисту    С. В. Куценко 
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