
ІV. ОХОРОННІ ЗАХОДИ

Стаття надходження кіл-ть
дохід на 1 
од, місяць за місяць за рік

Внески співвласників (квартири) на здійснення охороних заходів 880 250 220 000,00 2 640 000,00
Разом 220 000,00 2 640 000,00

Стаття витрат кіл-ть
витрати на 
1 од, 
місяць

за місяць за рік

1.1 Послуги охорони/конс'єрж служби 1 217 140 217 140 2 605 680
1.2 Тривожна кнопка 1 2 860 2 860 34 320

Разом 220 000,00 2 640 000,00
Примітки:

Затвердити створення фонду на охоронні заходи. Затвердити кошторис на охоронні 
заходи із примітками у редакції, запропонованій Правлінням. Встановити з 01 травня 

2020 року щомісячній обов’язковій внесок на охоронні заходи у розмірі 250 грн/1 
житлове приміщення; 250 грн/1 нежитлове приміщення. Встановити строк сплати 

внеску - до 20 числа поточного місяця

2) Встановити, що невикористані протягом року кошти  фонду на охоронні заходи переносяться на наступний рік.

1) Дозволити Правлінню без додаткового погодження з Загальними зборами переносити асигнування між статтями витрат загального 
фонду та фонду на охоронні заходи



Пояснення до статей витрат на охоронні заходи  

Роз’яснення щомісячних витрат  

1. Послуги охорони/консьєрж служби  
1.1.1. Послуги охоронної фірми. Комерційні пропозиції отримані у 2019 році. Можливо 

збільшення через зростання рівня зарплати та індексацію зарплати.  
Назва компанії Вартість послуг Примітка 

ТОПГАРД  426 900 грн 8 постів + старший зміни 
Оберіг-безпека 216 000 грн. 8 постів 
Ягуар 216 000 грн. 8 постів 
ТОР-Безпека 216 000 грн.  8 постів 
ТОВ «Холдинг 
охоронних 
підприємств «ГРОТ» 

          190 000 грн. 9 постів 

Прийнято суму з урахуванням інфляції та можливості збільшення на 5% (можливе подорожання 
послуг через інфляцію) і округленням: 190000,00 грн * 1,05 ≈ 200 000,00 грн 

 

      1.1.2. Накопичення по мірі можливості та встановлення обладнання шлагбаумів, системи зчитування 
номерних знаків, камер та систем відеоспостереження, система контролю доступу тощо.  

 17 140 грн 

 
1.2. Тривожна кнопка. Встановлення та обслуговування (підключення до 

пультової охорони)  
2 860 грн. 
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 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 «Рівер Стоун» – охороняємо (працюємо за договором с ЖЕК з 2017 р.) - 14 постів охорони; 
○ ЖК «Уютный Квартал» – охороняємо (працюємо за прямими договорами з 2018 р.) - 9 постів охорони; 
○ ЖК “Французский Квартал-2”  – охороняємо (працюємо за прямими договорами з 2019 р.) - 14 постів 

охорони; 
○ ЖК “Французский Квартал-1”  – охороняємо (працюємо за прямими договорами з 2019 р.) - 5 постів 

охорони; 
○ ЖК “Софіївський Квартал”  – охороняємо (працюємо за прямими договорами з 2019 р.) - 5 постів 

охорони; 
○ ЖК “Варшавський Мікрорайон” - охороняємо (працюємо за прямими договорами з 2019 р.) - 9 постів охорони; 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Маємо досвід роботи укладення договорів на охорону з кожним власником. 
Відзначаємо будьякі події в журналі (https://goo.gl/ceHt4c) 

 
● 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. Чотири зовнiшнiх поста охорони.  
4. Затвердження ОБОВ'ЯЗКІВ ОХОРОНЦЯ ПРИКЛАД: https://clck.ru/HhF3u) 
5. Затвердження Правил ЖК ПРИКЛАД: (https://clck.ru/HNdir) 
6. Затвердження Правил ДОСТУПУ НА ТЕРИТОРІЮ ПРИКЛАД: -  https://clck.ru/HNdvt 
7. Встановлення доступу до мережі інтернет на посту охорони для приймання заявок та іншу інформацію від власників через  Viber та 

Telegram  або IP телефон з фіксацією розмови. 
    Зовнішній вигляд ОХОРОННИКА → 

 

Обов'язкові вимоги: 
 

1. Від ЖЕК: доступ до камер відеоспостереження та системи СКД. 
2. Від ЖЕК: Реєстр ВЛАСНИКІВ квартир / ОРЕНДАРІВ КВАРТИР - (ПІБ, тел., № 

кв.;). 
3.  Затвердити ОБОВ'ЯЗКи ОХОРОННИКА ПРИКЛАД: https://clck.ru/HhF3u) - 

(Реагування на шум, реагування на заявки і т.д.). 
4. Доступ до інтернет групам спілкування мешканців (обов'язково). 
5. Надати службове приміщення охоронникам. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EInlFwmkrUM
https://www.youtube.com/watch?v=nda07zJaOYA
https://www.youtube.com/watch?v=FpY_7F4yAK8
https://www.youtube.com/watch?v=oTt1DIvIhZI&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=My0tfReg_W8
https://www.youtube.com/watch?v=GSf8L6WHdSY&feature=youtu.be
https://goo.gl/ceHt4c
https://clck.ru/HhF3u
https://clck.ru/HNdir
https://clck.ru/HNdvt
https://youtu.be/oD40fZ5wB5w
https://clck.ru/HhF3u


 

ВАРТІСТЬ ОХОРОНИ СТАНОВИТЬ 241 587,50 грн.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

                                           ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

 
Охранная компания ТОПГАРД создана в 1995 году и с тех пор занимает ведущее положение 

на украинском рынке охранных услуг по комплексной защите объектов всех форм 

собственности. Лицензия: Серия АE № 262801 от 01.07.2013 г. 

                         Мы оказываем следующие виды услуг: 

 Физическая охрана объектов любой сложности: торговые комплексы, магазины, 
офисы, ОСББ, коттеджи, строительные площадки и культурно-массовые мероприятия;  

 Личная  охрана;  

 Монтаж и обслуживание технических средств охраны (видеонаблюдение, охранная 
сигнализация, СКД); 

 Аудит и консалтинг охраны и безопасности объектов.  

 Обучение, курсы и тренинги личной охраны; 

 Юридическое сопровождение. 
 

     Основу кадровой структуры составляют специалисты, имеющие профессиональную 
квалификацию и   опыт работы в ВСУ и силовых структурах Украины. Настоящим золотым 
фондом нашей компании являются офицеры спецназа, получившие боевой опыт в АТО на 
востоке Украины и инструктора, прошедшие специальную подготовку в государстве Израиль, что 
подтверждено международными дипломами и сертификатами. 

 ТопГард придерживается всех современных стандартов качества охранных 
услуг, что подтверждено международным сертификатом качества 
менеджмента ISO 9001:2015. 
 

 
 

Группа компаний насчитывает 15 филиалов по Украине со штатом более 1200 человек.  
Каждый сотрудник проходит общую специальную подготовку, ежегодное медицинское 
освидетельствование, тестирование на профессиональную пригодность, а так же практику в 
учебном центре «ТОПГАРД». Главный учебный центр, который включает общежитие, 

спортзалы, классы для теоретической подготовки, находится в Киеве и работает в двух 
основных направлениях: обучение собственного персонала и коммерческие курсы для 
личной  охраны. 

http://www.topguard.com.ua/ru/services/personal.html
http://www.topguard.com.ua/ru/services/learn.html
http://www.topguard.com.ua/ru/services/juridical.html


 

 

 

КОНТРОЛЬ и РЕАГИРОВАНИЕ 

 

   Особое значение в компании придается контролю качества предоставляемых услуг.  

В первую очередь, объекты, находящиеся под охраной, круглосуточно контролируют 

хорошо скоординированные, вооружѐнные патрульные экипажи.  

Кроме того, все охраняемые объекты находятся под круглосуточным контролем 

оперативной части. Мониторинг инспекторской службы и пульт центрального 

наблюдения позволяют максимально быстро принимать оперативные решения для 

защиты объекта. Сегодня современные технологии дают возможность видеть в он-лайн 

режиме текущую обстановку на охраняемом объекте не только оперативному 

дежурному на пульте центрального наблюдения, но и непосредственно заказчику с 

любой точки мира где есть интернет. 

 

 
 

 

 

На протяжении своей деятельности компания «ТОПГАРД» активно сотрудничает с 

главным управлением охраны Украины, специальными подразделениями МВД и СБУ. 

Силовая поддержка в экстренных ситуациях осуществляется путѐм гарантированного 

прибытия в течение 10 минут оперативной группы Полиции охраны Украины. При 

необходимости также прибывает группа быстрого реагирования ТОПГАРД  для усиления 

поста и принятия мер для окончательного разрешения ситуации. 

 

 

 
 



 

 

ДОВЕРИЕ и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. 
 

Свою безопасность нам доверили такие известные компании как:  

ЖК Park Avenue VIP, БЦ Ренессанс, БЦ Кловский, БЦ Реноме, МЖК Оболонь, ИБК 

Столица, Стронг Центр, Procter and Gamble, Kraft Foods Ukraine, LVMH Group, сеть 

бутиков люкс брендов (Louis Vuitton, Christian Dior), Procter&Gamble Ukraine, группа 

компаний «1+1», Хоккей, О-ТВ, News One, Гравис, строительные и жилые объекты 

компании Вита Веритас, объекты альтернативной энергетики VESTAS, СК Megaline,  

LVMH Group (сеть бутиков люкс брендов (Louis Vuitton, Christian Dior)), ТРЦ Dream 

Town, ТРЦ Lavina Mall (Киев), ТРЦ Gulliver (Киев), магазины Adidas, сети бутиков 

Crystal Group, Do&Co, сети магазинов «ZARA», Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, 

Oysho и др. 

 

 

 

                   

             Почему же эти компании из множества других выбрали именно нашу? 

 

Основные преимущества нашей компании. 

 

1. Профессионализм и безупречная репутация более 20 лет.  

2. Уникальная многоуровневая система подбора кадров. 

3. Уникальная система подготовки охраны разных категорий. 

4. Эффективная, система контроля работы охраны и силовая оперативная поддержка  

в экстремальных ситуациях.  

5. Особенное отношение к клиентам и передовые технологии охраны. 

 

 



 

 

 
 

 

 

НАШ ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВАС. 

 

По опыту работы на подобных объектах мы рекомендуем вам выбрать категорию 
охраны «СТАНДАРТ». К данной категории относятся штатные сотрудники с опытом 
работы на объектах схожей категории от 3-х лет, обученные и аттестованные по 
базовому курсу подготовки охранников, который включает в себя следующие 
дисциплины:   

- правовые основы частной охранной деятельности; 
- организация охраны объектов; 
- технические средства охраны, средства связи и виды спецсредств, применение. 
- технико-психологическое умение профессионального общения, 

администрирование, деловой этикет, наблюдение, запоминание; 
- физическая подготовка (комплекс упражнений и методик), самооборона; 
- первая медицинская помощь и основы реанимации; 
- тактика проведения и практические действия сотрудников по предотвращению 

террористических актов, в случаях массовых беспорядков, пожара, рейдерского 
захвата и пр.; 

- обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий; 
- криминалистические методы, используемые в охранной деятельности. 

 
 
 

 



 

 

КОНКУРЕНТНАЯ СТОИМОСТЬ ПРИ НАИЛУЧШЕМ КАЧЕСТВЕ 
 

Расчѐт стоимости услуг физической охраны  и обеспечения порядка  
 

Пост 
К-во 

постов 

Кол-во часов 
работы 

одного поста 
в сутки 

Стоимость поста 
в месяц,  

в грн., без НДС 

Общая 
стоимость всех 
постов в месяц,  
в грн., без НДС 

Старший смены охраны 
В режиме работы 1/2,(сутки через 
двое ), Пн-Вс (без выходных), 3 
человека на один пост, смена (24 ч).  
кат. персонала «СТАНДАРТ+» 

1 24 52 500 52 500 

Консъерж 
В режиме работы 1/2,(сутки через 
двое ), Пн-Вс (без выходных), 3 
человека на один пост, смена (24 ч).  
кат. персонала «СТАНДАР» 

6 24 46 800 280 800 

КПП 
В режиме работы 1/2,(сутки через 
двое ), Пн-Вс (без выходных), 3 
человека на один пост, смена (24 ч).  
кат. персонала «СТАНДАРТ» 

2 24 46 800 93 600 

ВСЕГО СТОИМОСТЬ в грн., без НДС 426 900 

 
 

*Стоимость в таблицах может корректироваться до полного обсуждения всех деталей и 
оценки объектов нашим специалистом.  
 
 
ПРИ ОПЛАТЕ НА СЧЕТ ЮР. ЛИЦА, ПЛАТЕЛЬЩИКА ЕДИНОГО НАЛОГА, СТОИМОСТЬ 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА НА 6%, ПРИ ОПЛАТЕ НА ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС НА 20%. 
 
 
 

В стоимость услуг включено: 
 
1. Спецсредства коммуникации и досмотра:  

- комплекты профессиональных портативных радиостанций VERTEX с 
гарнитурами; 

- запасные аккумуляторы; 
- мобильные телефоны для экстренной связи; 
- фонари, аккумуляторы, зарядные устройства; 
- ручной металлоискатель. 

 
2. Спецсредства защиты:   

- газ раздражающего действия; 
- палка резиновая; 
- наручники (стяжки). 

 



 

 

3.  Униформа. 
 

Стиль и цветовая гамма соответственно требованиям ЗАКАЗЧИКА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Система контроля и поддержки: 

- контроль и координация работы на объекте -  начальником службы охраны; 
- контроль на рабочем месте (оперативный инструктаж в начале рабочей смены); 
- системный контроль ответственным по объекту; 
- скрытые проверки (круглосуточно – дежурной группой на автомобиле); 
- подготовка и тренинги по совместной работе всех служб комплекса и персонала 

охраны при возникновении внештатных ситуаций на объекте.  
 
 
 

Гарантии: 
- страхование  профессиональной ответственности на сумму 2 млн. грн. 
 

 
 
 
 



 

 

Предложение по техническим средствам защиты 
 

 

Технические специалисты компании «ТОПГАРД»  разработают и предложат 
оптимальное для вашего дома решение по видеонаблюдению и контролю доступа в 
здание и придомовой стоянки автомобилей, контролю системы противопожарной 
безопасности и эвакуации жильцов, обеспечения контроля доступа в технические 
помещения (подвалы, крыша, лифтовые шахты). Это в сочетании с профессиональной 
работой охраны позволит организовать грамотную систему контроля доступа в здание и 
стоянку. 

 
 

 
 
Надеемся на долгосрочное и эффективное сотрудничество. 

 
С уважением,  

Коммерческий отдел компании ТопГард  

Тел.: +38 (050) 330-00-10 

Email: bl@topguard.ua 

08.01.2020 

 





 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  

 

ТОВ «ТОР-
БЕЗПЕКА» діє на підставі ліцензії МВС України (серія АЕ №642256) і має право надання 
послуг по охороні колективної, приватної та державної власності на всій території 
України. 

           ТОВ «ТОР-БЕЗПЕКА» працює на ринку України з 2014 року та має значний досвід 
роботи і високопрофесійний персонал 

Ми надаємо послуги по забезпеченню комплексної безпеки , які поєднують в собі 
послуги фізичної охорони та новітні технології з використанням сучасної техніки. 

ТОВ «ТОР-БЕЗПЕКА» 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: 

 
• Фізична охорона (стаціонарні пости фізичної охорони, патрулі, охорона заходів, 

зустрічей, вантажів, фізичних осіб (охоронці) ) 
• Пультова охорона. 
• Монтаж та обслуговування охоронно-пожежної сигналізації. 
• Монтаж та обслуговування систем відеоспостереження. 
• Монтаж та обслуговування систем контролю та управління доступом (СКУД). 
• Монтаж та обслуговування систем домофонного зв’язку (СДЗ). 
• Монтаж та обслуговування шлагбаумів та турнікетів. 

 
 

     ПРОПОЗИЦІЯ ПО НАДАННЮ ЦІЛОДОБОВОЇ ФІЗИЧНОЇ 
ОХОРОНИ 

ДЛЯ ЖК "МІНІСТЕРСЬКИЙ" 

Адреса об'єкта: м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 1 

№ Кількість постів Вартість за місяць в грн. без ПДВ  



1 Один (1/2 або вахтовим 
методом) 

27 000.00 

2 Шість (1/2 або вахтовим 
методом) 

162 000.00 

3 Вісім (1/2 або вахтовим 
методом) 

216 000.00 

 

До загальної вартості входить: 

• Форменний одяг охоронника (згідно сезону і побажань замовника); 

• Газовий балон «Терен-4»; 

• Радіостанція; 

• Мобільний телефон; 

• Гумовий кийок; 

• Ліхтарик; 

• Послуги начальника охорони; 

• Послуги інспекційної групи; 

• Всі охоронники офіційно працевлаштовані і несуть матеріальну відповідальність 
перед компанією та мають гідну зарплатню. 

 

 

З  повагою,                                                                                                                                                
В’ячеслав                                                                                                                                                        
ТОВ «ТОР–БЕЗПЕКА»                                                                                                                                                 
(096)222-45-46                                                                                                                                                          
e-mail:vyacheslav.naumets@tor-safety.com 

 

 

      

 

 

 

 


