
 

Сучасні виклики 

Дійсність сьогодення створює виклики
що зумовлюють необхідність
масового характеру. 

Про що чи про кого йде
характеру для державних організацій та структур, а саме:

 

 
Слід зазначити, що потенційні загрози для державного 

перевищують загрози для комерційних організацій (ПОВ, комерційн
ломбардів тощо), отже необхідно бути готовим до того, що 
протиправних дій злочинного характеру із застосуванням зброї високої вражаючої 
здатності щодо працівників цих організацій.

Отже, необхідно пред'являти підвищені вимоги до 
конструкцій захисного призначення
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Сучасні виклики до виконання конструкцій 

 
створює виклики (досить подивитися на канали новин), 

що зумовлюють необхідність бути готовим до відображення зл

йде мова? Звичайно ж про можливі загрози масового 
рганізацій та структур, а саме: 

 

 
 
 
- державних банків;
- поліцейських відділків;
- управлінь СБУ; 
- посольств та консульств, які 
представляють інші держави на 
території України; 
- атомних станцій; 
- установ пенітенціарної системи.

Слід зазначити, що потенційні загрози для державного 
перевищують загрози для комерційних організацій (ПОВ, комерційн

тощо), отже необхідно бути готовим до того, що існує 
протиправних дій злочинного характеру із застосуванням зброї високої вражаючої 

до працівників цих організацій. 
Отже, необхідно пред'являти підвищені вимоги до 

захисного призначення, які встановлюються в цих установах. 
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конструкцій захисних  

(досить подивитися на канали новин), 
бути готовим до відображення злочинних дій 

мова? Звичайно ж про можливі загрози масового 

державних банків; 
поліцейських відділків; 

посольств та консульств, які 
представляють інші держави на 

установ пенітенціарної системи. 

Слід зазначити, що потенційні загрози для державного сектора значно 
перевищують загрози для комерційних організацій (ПОВ, комерційних банків, 

існує висока ймовірність 
протиправних дій злочинного характеру із застосуванням зброї високої вражаючої 

Отже, необхідно пред'являти підвищені вимоги до відгороджувальних 
, які встановлюються в цих установах.  



 
 
Про які конструкції йдеться
 
Насамперед це:  
 

 
 
Які ж особливості застосування конструкцій підвищеного класу захисту?
 
У першу чергу - це конструктивні особл

захисту. 
Слід зазначити важливий момент таких конструкцій. Необхідно

погляд, застосовувати конструкці
одночасно забезпечують балістичний 

Як наслідок, це створює потребу розроблення
конструктивних процесів, застосування нових матеріалів та нових рекомендацій 
щодо встановлення таких конструкцій на об'єкті замовника.

Як допоміжний засіб задля реалізації таких 
стандарти (ДСТУ 4546:2006, ДСТУ 4547:2006, ДСТУ ЕN 1627:2014, 
ДСТУ ЕN 356:2005), які сприятимуть вирішенню цих завдань.

 
 
 
 
 
 
 

Про які конструкції йдеться? 

 

 
 
 

 
- конструкції, за 
забезпечується функція входу
цих організацій; 
- пости охорони для цих 
організацій; 
- фасадні конструкції (вікна/двері).

Які ж особливості застосування конструкцій підвищеного класу захисту?

це конструктивні особливості, які забезпечують 

Слід зазначити важливий момент таких конструкцій. Необхідно
конструкції комбінованого виконання, тобто

забезпечують балістичний захист та захист від злому. 
наслідок, це створює потребу розроблення нових технологічних та 

конструктивних процесів, застосування нових матеріалів та нових рекомендацій 
нструкцій на об'єкті замовника. 

Як допоміжний засіб задля реалізації таких робіт існують 
стандарти (ДСТУ 4546:2006, ДСТУ 4547:2006, ДСТУ ЕN 1627:2014, 

иятимуть вирішенню цих завдань. 

, за допомогою яких 
забезпечується функція входу до 
цих організацій;  

ости охорони для цих 

адні конструкції (вікна/двері). 

Які ж особливості застосування конструкцій підвищеного класу захисту?  

ивості, які забезпечують високий клас 

Слід зазначити важливий момент таких конструкцій. Необхідно, на мій 
ї комбінованого виконання, тобто такі, що 

та захист від злому.  
нових технологічних та 

конструктивних процесів, застосування нових матеріалів та нових рекомендацій 

робіт існують національні 
стандарти (ДСТУ 4546:2006, ДСТУ 4547:2006, ДСТУ ЕN 1627:2014,  



У випадку з компанією «
розроблених профілів, конструкції зі сталі мають пр
зовні нічим не відрізняються від конструкцій низьких класів. При цьому вони 
забезпечують безпеку у визначеному
встановлених важких конструкцій

 

 
Візуально технічний потенціал в основному прихований. Але у разі загроз 

захисні конструкції компанії «
класів захисту, що підтверджується безліччю випробувань та сертифікатами 
відповідності СС «Банківський 
 

У випадку з компанією «ФОРПОСТ», завдяки застосуванню спеціально 
конструкції зі сталі мають привабливий зовнішній вигляд і 

зовні нічим не відрізняються від конструкцій низьких класів. При цьому вони 
визначеному класі захисту та необхідну стабільність для 

встановлених важких конструкцій, а також засклень великих площ.

Візуально технічний потенціал в основному прихований. Але у разі загроз 
захисні конструкції компанії «ФОРПОСТ» гарантують захист аж до найвищих 
класів захисту, що підтверджується безліччю випробувань та сертифікатами 
відповідності СС «Банківський Регістр». 

завдяки застосуванню спеціально 
ивабливий зовнішній вигляд і 

зовні нічим не відрізняються від конструкцій низьких класів. При цьому вони 
класі захисту та необхідну стабільність для 

великих площ. 

 

Візуально технічний потенціал в основному прихований. Але у разі загроз – 
» гарантують захист аж до найвищих 

класів захисту, що підтверджується безліччю випробувань та сертифікатами 


