
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ГРОТ
ТОВ ХОЛДИНГ ОХОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ



В 2016 році на базі групи охоронних підприємств, які працюють у сфері 
охороної діяльності та безпеки бізнесу з початку 2000 років, був 
створений «Холдинг охоронних підприємств «ГРОТ», до складу якого вхо-
дять три діючих підприємства, які мають ліцензії Міністерства внутрішніх 
справ України на право здійснення охоронної діяльності. 
Керуючий менеджмент холдингу працює разом з 2005 року.

Ми пропонуємо послуги пов’язані з охороною державної, приватної та 
інших форм власності, з матеріальною відповідальністю за збереження 
матеріальних цінностей. В сферу діяльності структури входить фізична 
охорона об’єктів всіх форм власності, з використанням можливих 
технічних засобів та груп швидкого реагування.

- це фахівці, професіонали, 
які створили професійну 
структуру, що відповідає  
вимогам  стандартів 
охорони.

«Холдинг охоронних 
підприємств «ГРОТ»

Фізична охорона об’єктів здійснюється за добовим графіком або
вахтовим методом, також можлива погодинна охорона.



ФІЗИЧНА
ОХОРОНА
ЗДІЙСНЮЄ І
ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

Контрольно-пропускний
режим підприємства

Цілодобову
патрульно-постову
охорону об’єкта

Супроводження
вантажів, матеріальних
цінностей 

Збереження
матеріальних
цінностей

Контроль за роботою
систем відеонагляду,
охоронної та пожежної
сигналізації

Надання консультаційних
послуг з оцінки 
захищеност і безпеки 
промислових об’єктів, 
складів, будівель, учбових, 
медичних, культурних та 
інших закладів, офісів, 
помешкань

Надання консультативних
послуг по організації
охорони об’єкта



Спеціальною формою одягу

Спеціальними засобами самооборони 
(гумові палиці, газові балончики, наручники)

На вимогу замовника  охорона 
забезпечується зброєю: 

пневматичною, 
газовою 
чи травматичної дії.Радіостанціями

ОХОРОНА ЗАБЕЗПЕЧЕНА:



Стосовно Вашого житлового комплексу, ми пропонуємо виставити три пости охорони, 
основними завданнями яких будє забезпечення:
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Контрольно-пропускного режиму на 
територію комплексу

Патрулювання території комплексу

Контроль та перевірка роботи систем 
відеонагляду, охоронної та пожежної 
сигналізації

Більш детальні цілі та завдання  охорони  будуть розроблені після консультацій з Вашими представниками, та 
закріплені в договорі охорони об’єкту, а також внутрішніх інструкціях.

Реагування на неправомірні дії жителів, 
відвідувачів комплексу, та третіх осіб

03



Вартість за три пости охорони без ПДВ 
становить:

Вартість одного поста охорони 
становить 35 000 гривень на 
місяць без ПДВ.

ТОВ «Холдинг охоронних підприємств 
«ГРОТ» має значний досвід роботи, 
високопрофесійний персонал і завжди 
готовий до співробітництва.

Запрошуємо до співпраці!

110 000
гривень на місяць

На сьогоднішній день наше підприємство 
здійснює охорону житлових комплексів, 
дитячих садочків, та на виробничих об’-
єктах, будівельних майданчиках, 
торгівельних комплексах, тощо.



Україна, 04074, м. Київ, вул. Попова 15, оф .15 ;

Ліцензія МВС України №716 від 27.07.2016 року
р/р UA 61 320649 0000026008052660987, 
МФО 320649                   
ЄДРПОУ 40531502
ПАТ «ПриватБанк»

Тел.067 547 33 68

З повагою,
Директор  ТОВ «Холдинг охоронних підприємств «ГРОТ» 

 О.Є.Шевчик



Вартість наших послуг 
без ПДВ за шість 
консьєржів становить:

Вартість наших послуг
за 1 консьєржа без ПДВ 
становить: 
25 000 гривень 
на місяць.

145 000
гривень на місяць

ТОВ «Холдинг охоронних підприємств ГРОТ» з 2017 року почало надавати
послуги консьєржів для обслуговуючих організацій багатоквартирних 
житлових будинків та хостелів.
Стосовно Вашого житлового комплексу, ми пропонуємо послуги консьєржа в кожний під’їзд 
будинку. До основних завдань консьєржа входить наступне:

Стеження за проходом (виходом) осіб в (із) ввірений йому під’їзд.

Стеження за схоронністю та збереження цілісності майна визначеного мешканцями у 
ввіреному під’їзді.

Стеження за наявністю, справністю та умовами безпечного побутового користування 
технічними системами та засобами життєзабезпечення: дверним обладнанням, ліфтами, схо-
довими огорожами, санітарно- технічним обладнанням, енергообліковою та освітлювальною 
апаратурою, системами екологічної безпеки та сповіщення, апаратурою зв’язку та іншим об-
ладнанням розташованим в зоні надання послуг консьєржа.

Зберігання ключів від підсобних приміщень, горищ, підвалів, запасних виходів тощо, необхід-
ність доступу до яких може виникнути при аварійних ситуаціях.

Стеження за санітарним станом вестибюля та місць загального користування у під’їзді будинку.

Періодична перевірка справність технічних систем та засобів охоронного призначення: техніч-
них систем та засобів охоронної, охоронно-пожежної та тривожної сигналізації, технічного за-
хисту, контролю доступу та відео спостереження, засобів зв’язку, освітлення.  

Повідомлення у разі наявності внутрішнього зв’язку мешканців за їхніми заявками про прибут-
тя відвідувачів.



                                                        
  

ТОВ «КРІКС-БЕЗПЕКА»   
 

тел. (050) 861-30-77 , ar.patsalyuk@gmail.com                                                                                         

Україна, 03113,  м. Київ,  пр. Перемоги, буд.78, оф.6          

ЄДРПОУ 41480315, Код території ліцензіата 32000000                     
     Р/р  № 26003668051000 у ПАТ «УКРСИББАНК» МФО351005 
 

 

      

 

    ТОВ «КРІКС-БЕЗПЕКА» працює на ринку охоронних послуг з 21.08.2017,  

виокремившись із складу ПП «Шериф» та ТОВ  «Мега-Ладон», увібравши до 

себе найкращий досвід  цих лідерів вітчизняного сегменту охоронної діяльності. 

     Мета створення Товариства – поєднавши найновітніші охоронні технології з 

найунікальнішими напрацюваннями, отриманими за часи роботи у сфері 

охоронної діяльності,  створити на цій основі професійне та єдине у своєму 

сегменті охоронне агентство, для забезпечення якісною та ефективною безпекою  

вітчизняних бізнес-еліт, структур, підприємств  та організацій, які є лідерами у 

сферах своєї  діяльності. 

    ТОВ «КРІКС-БЕЗПЕКА» не дивлячись на відносно невеликий  час свого 

існування на ринку охоронних послуг,  як самостійної охоронної структури, вже 

впевнено займає свій обраний сегмент у сфері охоронної діяльності, завдяки 

відомій та високо оціненої роботи своїх спеціалістів з організації охорони та 

безпеки, серед підприємців та в професійному середовищі. 

     На теперішній час нас запрошено забезпечувати стабільну роботу та 

здійснювати охорону Центральних Київських ринків та Торгових Центрів, 

організацією охорони окремих елітних Житлових Комплексів; 

багатоквартирних будинків міста та безпеки їх мешканців.     

       Успішно надаються послуги з охорони майна та організації безпечної 

безперебійної діяльності підприємств та організацій різноманітних форм власності 

та напрямків господарської діяльності.           
 

 

 

 

Директор  

ТОВ «КРІКС-БЕЗПЕКА»                                                    Пацалюк О. В. 

mailto:ar.patsalyuk@gmail.com


           

      

 

 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КРІКС-БЕЗПЕКА» 
                                                                          

                                                                          Україна, 03113,  м. Київ,  пр. Перемоги, буд.78, оф.6 

                                                               Р/р  № 26003668051000  у ПАТ «УКРСИББАНК» 

                                  ЄДРПОУ 41480315, МФО 351005 
               тел. (050) 861-30-77     

                              ar.patsalyuk@gmail.com                                                                                          

 

 ТОВ «КРІКС-БЕЗПЕКА»  працює на ринку охоронних послуг з 2017 року, 

виокремившись із складу ПП «Шериф» та ТОВ  «Мега-Ладон», увібрала до себе 

найкращий досвід  цих лідерів вітчизняного сегменту охоронної діяльності. 

Поєднавши найновітніші охоронні технології з унікальними 

напрацюваннями, отриманими в минулому за часи роботи у сфері охоронної 

діяльності, постійно працюючи над підвищенням професійної кваліфікації своїх 

працівників,  застосовуючи високі вимоги до їх  придатності виконувати свої 

службові обов’язки, як за своїми психофізіологічними особливостями, так і за   

рівнем спеціальної підготовки, створило на цій основі професійне охоронне 

агентство для забезпечення якісною та ефективною безпекою бізнес-еліт, 

підприємств  та організацій вітчизняного ринку. 

Пропонуємо ознайомитись з нашими цінами на послуги по 

здійсненню охоронної діяльності  

  
грн. в місяць 

без ПДВ 

1 Цілодобовий пост охорони 1/2 1/3 

Охоронники віком від 20 до 45 років, які 

пройшли службу в ЗСУ, мають стаж роботи в 

охоронній діяльності, мають медичні довідки 

(нарколог, психіатр та загальна медична комісія) 

та довідка про відсутність судимості.  

35 000 

2 Цілодобовий вахтовый пост охорони 7/7 

Охоронники віком від 20 до 45 років, які 

пройшли службу в ЗСУ, мають стаж роботи в 

охоронній діяльності, мають медичні довідки 

(нарколог, психіатр та загальна медична комісія) 

та довідка про відсутність судимості. 

 

26 000 

mailto:ar.patsalyuk@gmail.com


  

 

З повагою, Директор 

ТОВ «КРІКС-БЕЗПЕКА»                                               Пацалюк О. В. 
 



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ–МОРГАН ГРУПП
“НАЦІОНАЛЬНА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА”

____________________________________________________________________
повний спектор охорони громадського порядку та запобігання правопорушень

Фізична охорона, перш за все, спрямована на захист об'єктів від протиправного проникнення сторонніх осіб, збереженню матеріальних
цінностей та фактів вандализму . Охоронна компанія здійснює це завдяки професійному персоналу та багаторічному досвіду роботи. “Морган
Секьюріті Групп” профільна компанія, яка спеціалізується на охороні багатоквартирних будинків і житлових комплексів.
Ми маємо досвід роботи в багатьох комплексах міста. Постійно вдосконалюємо досвід набутий в даному сегменті бізнесу.

Досвід роботи в подібних комплексах м.Києва:
● Група компаній вже реалізувала охорону в житлових комплексах:

○ ЖК «Паркове Місто» – охороняємо (працюємо за прямими договорами з 2015 р.) - 9 постів охорони;
○ ЖК «Уютный Квартал» – охороняємо (працюємо за прямими договорами з 2018 р.) - 9 постів охорони;
○ ЖК “Варшавський Мікрорайон” - охороняємо (працюємо за прямими договорами з 2019 р.) - 9 постів

охорони;
○ та інші комплекси у м.Києві
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● Група Компаній МСГ має свої групи ГШР(группа швидкого реагування) та партнерські договори з іншими структурами на
реагування.

● Охоронна компанія має досвід монтажу відеоспостереження і систем охорони.
Пропозиція охоронної компанії:

1. Для забезпечення охорони прибудинкової території ЖК “Міністерський”  вул. Юрія Кондратюка, буд. 5 , необхідно
2. Шість постів охорони(консьєрж) у під'їзди будинку.
3. Два зовнiшнiх поста охорони (патруль).
4. Затвердження ОБОВ'ЯЗКІВ ОХОРОНЦЯ ПРИКЛАД: ОБОВ'ЯЗКІВ ОХОРОНЦЯ)
5. Затвердження Правил ЖК ПРИКЛАД: ( Правил ЖК)
6. Затвердження Правил ДОСТУПУ НА ТЕРИТОРІЮ ПРИКЛАД: - ПРАВИЛА ДОСТУПУ
7. Встановлення доступу до мережі інтернет на посту охорони для приймання заявок та іншу інформацію від власників через Telegram та

IP телефон з фіксацією розмови.
Обов'язкові вимоги:

1. Від мешканців: доступ до камер відеоспостереження та системи СКД.
2. Від мешканців: Реєстр ВЛАСНИКІВ квартир / ОРЕНДАРІВ КВАРТИР - (ПІБ, тел., № кв.;).
3. Затвердити ОБОВ'ЯЗКи ОХОРОННИКА ПРИКЛАД: ОБОВ'ЯЗКІВ ОХОРОНЦЯ) - (Реагування на шум, реагування на заяви і

т.д.).
4. Доступ до інтернет групам спілкування мешканців (обов'язково).
5. Надати службове приміщення охоронникам.

комерційну пропозицію готував Дмитро тел.: +38-097-161-68-83

https://www.youtube.com/watch?v=EInlFwmkrUM
https://www.youtube.com/watch?v=FpY_7F4yAK8
https://www.youtube.com/watch?v=GSf8L6WHdSY&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1WbenpWbgwp2iVxa-6xEertEKI43YbHWucRmPsk-7tt4/edit
https://docs.google.com/document/d/1IAh2Jdz3lWTb7V0x2ALrTtqhp_UQkbAmgzkcg8xrqJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1csMDPPA3cRr15dbP3qmXJ1uDBLNyTi_0XeJIUwJDUSI/edit
https://docs.google.com/document/d/1WbenpWbgwp2iVxa-6xEertEKI43YbHWucRmPsk-7tt4/edit
























          

 

 

 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

                   Житловий комплекс «МІНІСТЕРСЬКИЙ» 

 
ТОВ «ТОР-БЕЗПЕКА 2» діє на підставі ліцензії МВС України і має 

право надання послуг по охороні колективної, приватної та державної 

власності на всій території України. 

Ми надаємо послуги по забезпеченню комплексної безпеки , які 

поєднують в собі послуги фізичної охорони та новітні технології з 

використанням сучасної техніки. 

 

Наші клієнти: 

ТОВ «ТОР-БЕЗПЕКА 2» пропонує Вам співпрацю, а саме, комплекс 

послуг з безпеки: економічного, фізичного та технічного характеру. В 

своєму розпорядженні маємо надійний, дружній та висококваліфікований 

колектив. У його складі фахівці, що мають багаторічний досвід в даній 

сфері діяльності. Методологія нашої практики побудована таким чином, що 

на кожному етапі робіт, дотримуючись послідовності, Ваша компанія 

отримає всі переваги надійного захисту. Філософія компанії – поєднання 

передових економічних технологій з професійним потенціалом команди. 

 

Ми пропонуємо наступні рішення для забезпечення Вашої безпеки: 

1. Фізична охорона (стаціонарні пости фізичної охорони, патрулі) 

2. Монтаж та обслуговування охоронно-пожежної сигналізації. 

3. Монтаж та обслуговування систем відеоспостереження. 

4. Монтаж та обслуговування систем контролю та управління доступом 

(СКУД). 

5. Монтаж та обслуговування систем домофонного зв’язку (СДЗ). 
6. Монтаж та обслуговування шлагбаумів та турнікетів. 

 

 

 

 



 

                               

«Стант» 
Вік:  

до 50 років 

 

Досвід роботи: 

Від 1 року 

 

Форма: 

Форменний одяг по сезону чорного або зеленого 

кольору з відповідними знаками розрізнення 

 

Спеціальні засоби: 

 Газовий балончик «Терен-4»; 

 Палка резинова; 

 Радіостанція; 

 Тактичний ліхтар; 

 Нагрудний відеореєстратор (2 шт); 

 

Кожний охоронник забезпечений мобільним 

телефоном з месенджером для щоденної 

звітності. 

 

 

Пост, год/добу 
Ціна за 1 пост, 

грн без ПДВ 
Кількість постів 

Вартість за місяць, грн без 

ПДВ 

Патруль (24 год) 33 700,00 2 67 400,00 

Контрольно-пропускний 

пункт (24 год) 
33 700,00 2 67 400,00 

 

Вимоги: 

 Знання основ законодавства та 

ведення документообігу; 

 Фізична підготовка; 

 Знання та навички у 

експлуатації систем 

відеоспостереження 



 

 

Спосіб організації несення служби охорони: 

 

 

o Охоронник на контрольно-пропускному пункті 

- Контроль заїзду транспортних засобів; 

- Приймання заявок на запуск транспортних засобів, що не мають допуску (служби 

доставки, таксі, гості, екстрені служби тощо); 

- Реагування на спрацювання пожежної сигналізації; 

- Приймання заявок на запуск відвідувачів на територію комплексу; 

- Запуск відвідувачів; 

 

 

o Патруль 

- Патрулювання території комплексу; 

- Реагування на скарги жителів (порушення тиші в нічний час, куріння та розпивання 

спиртних напоїв у невстановлених місцях тощо); 

- Реагування на спрацювання пожежної сигналізації; 

- Недопущення порушень встановлених правил на комплексі (складування 

будівельного сміття у не встановлених місцях, паркування транспортних засобів у 

невстановлених місцях); 

- Приймання та опломбування приміщень які здаються під охорону; 

- Закриття на замки місць загального користування та інших приміщень(закриття 

спортивних майданчиків згідно встановленого графіку тощо); 

 

 

o Начальник охорони (прикріпляється до кожного об’єкту) 

- Контроль роботи особового складу охорони на постах та маршрутах патрулювання; 

- Перевірка особового складу в будь-який час без попередження; 

- Врегулювання конфліктних ситуацій; 

- Комунікація з адміністрацією комплексу. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Звітність 

 

                                               Варіанти звітності 

 

1. Раз в місяць загальний звіт в форматі Word відповідальній особі або в 

окремий робочий чат. В загальному звіті будуть вказуватись всі виявлені порушення, 

надзвичайні події та скарги жителів (що входять в компетенцію вирішення охорони) за 

підзвітний період. Також, за домовленістю сторін, можливо включати в звіти  

додаткову інформацію (кількість виданих та зданих тимчасових перепусток, 

інформацію про графік роботи господарського транспорту тощо). 

Оперативне інформування в чат про надзвичайну подію та подальший детальний 

звіт відповідальній особі. 

 
2. Щоденна звітність в робочому чаті або відповідальній особі про виявлені 

порушення, надзвичайні події та скарги що надходили. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

вул. Раїси Окіпної, 4, офіс 179 

+ 38 (044) 221-02-12 

 
 



ЖК Министерский



Наша компания — это сплоченная команда профессионалов, способная обеспечить Вашу 
безопасность на высоком уровне. Специалисты «Garantus» имеют большой опыт работы в 

МВД, СБУ, Управлении государственной охраны Украины.

Можете быть уверены — мы решим любую конфликтную ситуацию.

Охранно-детективное агентство
ТОВ «GARANTUS»

11 лет опыта
Охранно-детективное 
агентство «Garantus» (г. Киев) 
стоит на страже безопасности 
начиная с 2009 года.

Сплоченная команда 

Наши услуги

Наша команда состоит только 
из профессионалов, у которых 
за спиной большой опыт 
работы в охранных 
структурах.

Мы работаем как на частном 
так и на государственном 
уровне. Работаем по всей 
территории Украины.



Охрана в парадном

Стоимость поста 35 500 грн

Патруль

Стоимость патруля 37 500 грн

В стоимость входит обеспечение 
охраны следующим оборудованием:

● Фирменная одежда, обувь и 
головной убор.

● Радиостанция
● Мобильный телефон
● Фонарик
● Газовый баллон
● Резиновая дубинка
● Электрошокер
● Нагрудный видеорегистратор
● Сменные аккумуляторы и зарядные 

устройства к ним 

Мы используем самые инновационные разработки в сфере услуг безопасности. Наши 
сотрудники проходят профессиональную подготовку у лучших специалистов. Мы 

используем только самое современное оборудование в нашей работе.

Стоимость поста
ТОВ «GARANTUS»



ТОВ «ГАРАНТУС»

02094 м. Київ вул. Гната Хоткевича, буд.27В, оф.5

ІПН 428275926595

ЄДРПОУ 42827595

IBAN:

UA803007110000026006052667434

ПАТ КБ Приватбанк

МФО 300711

Реквизиты и Контакты
ТОВ «GARANTUS»

0-800-330-834

ул. Гната Хоткевича, 27в, офис 5
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I{inona nponosm{a qo4o
oxopoHl{ o6'erris.

Illanoeni wenu OCBE oRSn!

3 lggT poKy Ha prrnKy oxopoHrrrD( rocJryr, oxopoHHoi, nolKex(Hoi curnanisallii ra

siAeo cnocrepexeHllf, llpa4oe TOB "fpyna Kounanifi (DenaiAa".

Knienraun Harroro ni4poa4irry e Aepx(aBHi i xouepqifini ni4upneucrBa'

ni4upneucrBa s iuogeN,rHr.rMlr inrectuqi.sirdr B uicti Kuesi ra ro ncifi rcpuropii

Yrcpait*t.
Buronyro.rn rocraBJreHi 3aBAaHHs, criBpo6itnnru Halrrx Qip* 6yayrr

Heyxr,rJrbHo KepyBarucr crirbHrd\,rn incrpyrqi-rMr i cyeopo AorpulryBarrrcb

BcragoBJreHax Ba^rrau [paBLrJr. Mra y4ocKoHaJMMo Ha o6'erti HaJrexrry oxopoHy -
Qisn rny, rexniuny, ro)KelKrry 6esnery ra KBalliQirosaHufi nporrycrHufi pe)KLrM.- 

rcpiu rlboro, AJrtr BLTK9HaHHT nocraBJIeHLD( 3aBAaHb Ha HaJlexcHorvry piani uloAo

oxopoHlr, .f,K Aep)KaBHax, TaK i rorrrepqifirurx ni4upneucrn, KepiBH[IITBoM

BnpoBaA)KeHo pfli opranisaqifinrx ruraHb, mi ni4pisnrrom Hac eia inrunx

oxopoHHl{x Qip"r, a caMe:

1. Ceprulpirar nrixnapo4noro crarrAapry srocti ISO 9001 :2015 SIC.02.040

1683 sia 23.06.2016 PorY.
2. CsiAorlrso peecrpaqii Ns32-137 si,{ 3I.03.2016 poKy npo qreHcrBo B

Kuiscrrifi toprono-ttpo.".nosifi naJlari. ';

3.,{nx ronrpoirrc 3a o6cranorKoro Ha o6'errur B IIeHTpaiIbHoMy oifici (fiprvru

opranisosaHo qilo4o6ony po6ory vepronoi qacrnuvq f,Ka orprlMy€ qoroArlHlry
. - . ) . nxcr{oro o6rerrv !v_ _ _:_^: elo Ha o6rerta><, uloin$6prr,raqiro g roxHoro o6'erry Ta B IIoBHift tr,tipi BonoAre cllTyaql

oxoporrf,rorbcfl) a B perionar AaHa ini[opnaaqir repeAaerbct i naqanrrHl'IKaM

niaposairin oxoponz, rlo Aae 3Mory noeHicrro KoHTpoJrIoBarn cnryaqiro Ha o6'eKTax

ra npufinaatu siAnosi,AHi piuennr s 6yls.f,KI'D( o6cranun na o6'erri.
4. HaBrrnAAoK B[H]rKHeHrrf, HenepeA6aqeH[x o6crasuH uu repuinoBoro HaAarIH-f,

AonoMoru 6esnocepeAHbo Ha oxopoHteMoMy o6'erri, npu uepronifi 'racruHi
opraHi3oBano qiloAo6ony po6ory ryFIII oreparllBHoro pearyBaHHs.

5. 3 ueroro BrrKJrroqenns Moxrlrsocri npnfinrmr na po6ory ne 6naronadfinrx
oci6, opranisonarro po6ory riaairry 6esneKu.

6. 3 MeroK) nanexnoi opranisaqii crryx6u Ha o6'erra< qiroAo6oso

sAificgroerbcr KoHTpoJrb 3a HeceHr{flM crryx6n incuerropie oxoponu ($iswtnufi i
rcxnivnufi). (Dislr.rHufi KoHTpoJrb 3a HeceHI{f,M crryx6u incnerropin oxopoH}r B



AeHHrrfi qac aAificHroerbctr HaqaJrbnlrKoM oxoponu o6'eKTy ra siMiroM KoHTpoJIIo y
niqHnfi uac, nrxiAni m cnsmoei,4ni oneparnBHl{M qeproBuM.

7. Ha11ii incnerropu oxopoHrir, 3a uo6axannsM 3alaonuma, Mo)Kyrb 6y."
ocHarrleHi cneqianbHr4Mr{ gaco6aun: nicronern Airfl crpinr6ra ryl\doBrrM}r KyJItM}r

(aogsir orpt4Myerbcs s iHArni4yanrnoMy roptAry), penoJlbBeplr ui4 narpon @no6epa

<<Ekol Viher 2,5>> ra (ME 38 Magnum-4b) uyrroBrrMu niirolerl,I ncnxonori'rrroi 4ii,
6aloHaun gi cmosorormBrrM ra3oM <<Tepen-4>, cBrrcrKaMlr ra ryIvIoBLtMI'r rrlfixanau.

i,r

,{gr niarp}rMaHrrr sa'nsry incnerropn oxopoH}r B}rKopncroBylorb - paArocraHlln

crrcreM <<Motorola>>, <<Yesy>>, <lKenwood>>.

8. B pari norpe6u Nnnobunennx oxopoHrr o6'etcry HaMrI 3alrfrarorrcr rcinonorul

:i cnyx6oBlrMlr co6axarrlu
9. OAHo.racHo HzlMlr npoBoAlrrbcr crpaxyBalrrfl. npor[ecifinoi siAuoeiAamHocri

ro oxoponi o6'errin.
Bci suqesa3HarreHi nepenara [o3r{TrrBHo ollinrororrcr repinHuKaMr.I

uiA.rac nu6opy HlrMIlt Siprr,ua, .qnt orptrMalrlrfl oxopoHHl{x nocJryr.

OxopoHa n naulifi {ipui s4ificruoerrcs IliroAo6onnr,ru, ,qenuraun i niqnuuu
IIOCTAMI.

Tar, m paniure Mlr gdficnrosalrrr oxopony Baurx 6y4ulmin rponoHyeMo

oxoponxru ik ga qinoro 51.00 rpH. 3a oArry roArrrry oxopoHlr oAHLTM incnertopou
oxopoHlr 4o6onoro rocra ra 60.00 rpn. 3a oArry roArllry oxopoHl,I oAHLIM

incnextopoM oxopoHrl oAHoro AeHHoro a6o ni.rHoro nocra oxopoHlr.

OpienmolaHa eapmicma oxopottu oduozo qinododonoeo nocma t4ouicnvuo 6yde

cKnadamu eid 37 000.00 zpn. (y mony qucni nIB, a oduoeo deuuoeo nocma

(uauaaauuKa oxopouu) eid 21 000 lpH. ( y moMy uucni nfiq.
Eimru Aeranlrry in(poprraaqirc rpo Harrry AisnsHictr MoxHa orplrMarl4 Ha

HaruoMy cafiri : www.oborona.kiev.ua.
Mrn gasxAlr roroBi oanpouoFryBarrr fi o6roaopurm Halr6itrru onruM€lJlbnufi Ans

o6'erra pelKlrM oxopoHrr, napricm oxopoHHID( nocJqn, po3nltlryrlr npono3Ltqii no

s4ifiurenHro oxopoHu.

saMosHEKis.

3 noaaroro,
feuepamnnfi Al{percrop A.JI.Cnnuqnrcnfi

f'###4



Комерційна пропозиція 

Вартість

грн. 

1 Стріла шлагбаума 4,25 м 1 1 611,66 1611,66

2 Лампа сигнальна 24В 2 963,13 1926,26

3 Шлагбаум 2 31 022,76 62045,52

4 Наклейки 2 505,74 1011,48

5 Заглушка торцевая (цв.RAL3020) 2 112,55 225,10

6 Демпфер червоний (цв.RAL3020) 10 74,78 747,80

7 Фотоелементи компактні 2 1 207,50 2415,00

8 Стріла шлагбаума 6,25 м 1 2 623,50 2623,50

9 Опора стаціонарна 2 1 168,60 2337,20

10 ПО для розпізнавання автономерів NumberOk 4 1 33 332,40 33332,40

11 Модуль керування RM-44 1 1 953,00 1953,00

12 Шафа серверний настінний 6U 1 3 900,00 3900,00

13 Блок БЖ BBGP-125 1 745,20 745,20

14 Відеореєстратор Dahua DHI-NVR2108-I 1 2 473,80 2473,80

15 Комутатор Dahua DH-PFS3010-8ET-65 1 1 406,00 1406,00

16 Жорсткий диск 3ТБ 1 3 789,00 3789,00

17 Звита пара 100 9,00 900,00

18 Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 4 4 687,20 18748,80

19 Акумулятор для БЖ  FEP-127 1 386,40 386,40

20 Монтажна коробка для камер Dahua 4 195,00 780,00

Роботи

1 Монтаж шлагбаума з бетонуванням 2 3 600,00 7 200,00

2 Монтажні роботи з відеонагляду та ПО NumberOk 4 1 5 800,00 5 800,00

3 Пуско- налогоджувальні роботи 1 2 600,00 2 600,00

4 Монтажний комплект + транспортні затрати (знижка) 1 1 000,00 1 000,00

143 358,12

16 600,00

159 958,12

БЕЗ ПРОКЛАДАННЯ ПРОВОДУ ЖИВЛЕННЯ ТА ВІДЕОНАГЛЯДУ ПІД ШЛАГБАУМ!!!

Всього за обладнання 

Робота

Разом 

№ Найменування обладнання

Кіл

ьк. 

шт.,

Ціна,грн.  



Вимоги до комп'ютера для NumberOk 4:

процесор - Intel Core i5 4440

відеокарта (інтегрована) - OpenGL 2.0

оперативна пам'ять - DDR 4Gb

жорсткий диск - HDD 500Gb

ОС - Windows XP / 7/8/10, server 8 (32/64 bit)


