
Всеукраїнська громадська організація виробників,

дистриб’юторів, інтеграторів та інсталяторівтехнічних  
засобів охорони, автоматизації та диспетчеризації  
інженерних систем
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Про нас

об’єднує близько 40 компаній, представлених на ринку безпеки

Метою  

створення  

організації є

сприяння суттєвому зростанню  

ємності українського ринку  

технічних засобів охорони
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Основною  

метою  

діяльності  

Федерації є Організація роботи членів

Федерації по сприянню

державним органам влади  

та управління у  

забезпеченні безпеки  

фізичних та юридичних  

осіб, захисту їх прав,

свобод і законних інтересів,  

посиленню захисту всіх

видів власності від

протиправних посягань

Задоволення та захист  

законних, соціальних,  

економічних та інших  

спільних інтересів своїх  

членів
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Сприяти формуванню в бізнес-

середовищі ринку технічних засобів  

безпеки, автоматизації та

диспетчеризації інженерних систем  

нової стратегії розвитку, націленої на  

підвищення конкурентоздатності

компаній – членів федерації і галузі  

економіки в цілому на внутрішньому  

та зовнішньому ринках.

Стати провідною громадською організацією  

вітчизняної галузі безпеки, автоматизації

та диспетчеризації інженерних систем  

шляхом розвитку стандартизації і  

сертифікації продукції та послуг,

професійної підготовки фахівців галузі та  

формування механізмів захисту ринку від  

недобросовісних та некваліфікованих  

суб’єктів підприємницької діяльності.



5

Напрямки діяльності

Законотворча діяльність, що стосується сфери діяльності членів Федерації

Стандартизація, сертифікація, ринковий нагляд продукції та послуг сфери  

діяльності членів Федерації

Сприяння розробленню та впровадженню інноваційних технологій у сфері  

діяльності членів Федерації та суміжних ринках

Підтримка інновацій на існуючих та нових ринках

Освіта та професійна підготовка у сфері діяльності членів Федерації  

Забезпечення зовнішніх і внутрішніх комунікацій Федерації

Оцінка відповідності продукції та послуг третьою стороною
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Структура

З’їзд

Рада Федерації

Секретаріат

Президент

Перший

віце-президент
Віце-президент

Ревізійна комісія

Комітети
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Проекти/

Ініціативи

СМАРТ- СІТІ пріоритет БЕЗПЕКА

Проект зі спільного опрацювання членами УФІБ та впровадження в рамках міських проектів

СМАРТ СІТІ у різних містах України заходів з підвищення рівня громадської безпеки та

безпеки середовища проживання в містах Україні з використанням технічних засобів безпеки

Навчальні центри-лабораторії технічних засобів безпеки

Проект для налагодження співпраці з навчальними закладами задля: проведення

маркетингових і навчальних заходів на базі лабораторії, науково-практична діяльність

студентів на базі компаній-членів УФІБ, вдосконалення існуючих та створення нових

навчальних програм та курсів, пошук фінансування для спільних з навальними

закладами проектів

http://www.ufib.com.ua/index.php/proekty-ufib/proekt-smart-siti-priorytet-bezpeka
http://www.ufib.com.ua/index.php/osvita/nachalni-tsentry-laboratorii-tekhnichnykh-zasobiv-bezpeky
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Проекти/

Ініціативи

Програма ініціатив «Енергоефективний та безпечний кампус»

«Мікрогрід на базі трьох об’єктів: двох гуртожитків та

навчального корпусу НТУУ КПІ»

«КПІ: Відкритий спортивний майданчик з е-сервісами»

«КПІ: Чиста та безпечна Зелена зона»

http://www.ufib.com.ua/index.php/proekty-ufib/2018-08-13-06-15-28
http://www.ufib.com.ua/index.php/34-proekty-ufib/249-2018-08-13-10-08-21
http://www.ufib.com.ua/index.php/34-proekty-ufib/249-2018-08-13-10-08-21
http://www.ufib.com.ua/index.php/34-proekty-ufib/250-2018-08-13-10-48-49
http://www.ufib.com.ua/index.php/34-proekty-ufib/251-2018-08-13-10-49-49
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Проекти/

Ініціативи

Українська рада бізнесу

Широке неформального об’єднання, створене задля співпраці підприємців

навколо реформування держави та створення умов для значного прискорення

економічного розвитку

ТК 165

Технічний комітет стандартизації ТК 165 «Безпека та життєдіяльність міст і громад, 

інтелектуальні міські інфраструктури, автоматизовані системи управління 

будівлями», створений з метою розвитку  стандартизації і сертифікації продукції та 

послуг на ринку технічних засобів охорони,  автоматизації та диспетчеризації 

інженерних систем. Функцію секретаріату виконує  ВГО «УФІБ»

Регістр індустрії безпеки

Проект створення системи технічного регулювання галузі охорони

та безпеки

http://www.ufib.com.ua/index.php/proekty-ufib/2018-08-07-11-47-34
http://www.ufib.com.ua/index.php/proekty-ufib/tk-165
http://www.ufib.com.ua/index.php/proekty-ufib/rehistr-industrii-bezpeky
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Члени УФІБ
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Члени УФІБ
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ВГО “Українська Федерація Індустрії Безпеки”

тел.: (044) 284-12-16

e-mail: ufib@ufib.com.ua

www.ufib.com.ua

mailto:vvk@ufib.com.ua
http://www.ufib.com.ua/

