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\Л/іІЬ ІЬіз Іеііег І_І_С МиІІІ ІІкгаіпе, ЕІкгаіпіап
зиЬзісІіагу оТ МиІІІ Согрогаїіоп В.V., а Іеасііпд
о\л/пег, тападег апсі (ге)сіеуеіорег оі ЬідЬ циаіііу
зЬорріпд сєпігєз асгозз Еигоре апсі Тигкеу, із
ріеазесі Іо ехргєзз ііз зиррогі Іо І_І_С “5ку Сгоир
СопзиІІіпд”, \л/іІЬ гедагсі Іо ііз гоїе аз Яге заіеіу
ехрегі апсі асіуізег сіигіпд ІЬе ргосезз оі сопзігисііоп
апсі орегаїіоп оі Рогит Ьуіу ргоіесі - ІЬе Ягзі МиІІі’з
зЬорріпд сепіге іп ІІкгаіпе \л/ИісЬ іп ^ з і а уеаг
ЛоІІо\л/іпд ііз зиссеззіиі орепіпд іп ЗерІетЬег 2015,
Ііаз Ьееп гесодпігесі апсі питегоизіу а\л/агсіес1 аз
опе оТ ІЬе т о з і ргезіідіоиз геїаіі ргоіесіз іп ІЬе
соипігу.

Ц и м Л и с т о м ТОВ «Мульті Юкрейн», українська
компанія групи компаній МиІІІ Согрогаїіоп В.\/.,
успішного
власника,
менеджера
та
(ре)девелопера
високоякісних
торговельних
центрів у Європі та Турції, рада висловити свою
підтримку ТОВ «Скай Груп Консалтинг», що
виступає незалежним експертом з питань
пожежної та техногенної безпеки в процесі
будівництва та подальшої експлуатації проекту
«Форум Львів» - першого торговельного центру
групи компаній Мульті в Україні, що лише за рік
після його успішного відкриття у вересні 2015 року
був визнаний та неодноразово нагороджений як
один з найпрестижніших рітейл проектів у країні.

Іп ІЬе сарасіїу оі ІосаІ Яге заїеіу ехрегі апсі асіуізег,
П О “5ку Сгоир СопзиІІіпд” Лаз Ьееп асМзіпд МиІІІ
оп питегоиз ІедаІ, гедиіаіогу апсі ргасіісаі зресіЯсз
іп ІЛе агеа оі Лге апсі ІесЛпоІодісаІ заїеіу ЬоІЛ
сіигіпд Рогит Ь / іу сопзігисііоп, аз \л/еІІ аз таІІ
орегаїіоп рЛазез апсі Лаз Ьееп та кіпд ііз
сопІгіЬиІіоп Іо Рогит і_ у іу Ьеіпд ап ехсерііопаї
ргоіесі іп Іе гт з оі Лге заіеіу апсі сотрііапсе.

В якості українського експерта з питань
протипожежної та техногенної безпеки, ТОВ
«Скай Груп Консалтинг» надавало і надає Мульті
консультаційні та експертні послуги з питань
різноманітних
правових,
регуляторних
та
практичних аспектів у сфері протипожежної та
техногенної безпеки в Україні, як на стадії
будівництва, так і на стадії операційної діяльності
ТЦ «Форум Львів». ТОВ «Скай Груп Консалтинг»
безумовно зробило свій внесок у набуття ТЦ
«Форум Львів» особливого статусу об’єкту, що у
повній мірі відповідає вимогам безпеки і якості.

НС
“5ку
Сгоир
СопзиІІІпд”з
Іе а т
із
кпо\л/ІесІдеаЬІе, гезропзіуе апсі геІіаЬІе. Ііз уазі
ехрегіепсе іп ІЛе зресіЛс агеа оі ІЛеіг ехрегіізе, аз
^еІІ аз ргадтаїіс апсі \л/езІегп-огіепІесІ арргоасЛ із
а зігопд зиррогі Іо ІЛе іпіетаїіопаї сіеуеіорег іп ІЛе
ІІкгаіпіап геаі езіаіе тагкеї.

Команда ТОВ «Скай Груп Консалтинг» є
обізнаною, відповідальною та орієнтовною на
клієнта. її багаторічний досвід, прагматичний та
європейсько-орієнтовний підхід являє собою
значну підтримку для міжнародного девелопера,
що
здійснює
свою
діяльність
на
ринку
нерухомості України.
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\Л/е зігопдіу епсіогзе І.І.С “Зку (Згоир СопзиІІіпд” аз
а їіге ехрегї Тог геїаіі ргоіесіз сіеуеіортепі апсі
орегаїіоп апсі \л/іІІ Іоок Топл/агсІ Іо ТигІИег соорегаїіоп
\л/іІИ Іііе т .

Ми рекомендуємо ТОВ «Скай Груп Консаятинг»
як експерта з питань
протипожежної та
техногенної безпеки у проектах з девепопменту
та управління рітейл нерухомістю в Україні, а
також будемо раді подальшій співпраці з ними.

