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ŎŏōŉōŋŎĿŌļŝ
ЩО МИ ПРОПОНУЄМО
ǔȁȄȀǱǿȆǿȁǿǾǾǹȆǻǿǽȀǱǾȖǺ´ǒǖǘǠǖǛǑ ǘǑǦǙǢǣµ
ǸǵȖǺȂǾȏȔ ȀȁǿȅǶȂȖǺǾȄ ǵȖȐǼȍǾȖȂȃȍ ǲȖǼȍȉǶ  ȁǿǻȖǳ Ȗ ǸǱ
ȇǶǺ ȈǱȂ ǸǱȁǿǲǹǼǱ ǲǶǸǵǿǴǱǾǾȄ ȁǶȀȄȃǱȇȖȏ ǾǱǵȖǺǾǿǴǿ
ȀǱȁȃǾǶȁǱ ǝǹ ǴǿȃǿǳȖ ǵǿ ǾǱǺǳȖǵȀǿǳȖǵǱǼȍǾȖȉǹȆ ȁǿǲȖȃ Ȗ
ǾǱǵǱȔǽǿȀǿǳǾǹǺȂȀǶǻȃȁǿȆǿȁǿǾǾǹȆǸǱȆǿǵȖǳǵǼȐǲȄǵȍȐǻǹȆ
ȂȃǱȇȖǿǾǱȁǾǹȆ ǿǲ·ȔǻȃȖǳ ǾǱ ȀȖǵȂȃǱǳȖ ǼȖȇǶǾǸȖǺǾǿǵǿǸǳȖǼȍǾǿȗ
ǵǿǻȄǽǶǾȃǱȇȖȗǝǓǢǤǻȁǱȗǾǹǓȂȖȂȀȖǳȁǿǲȖȃǾǹǻǹǾǱȉǿȗǻǿǽȀǱǾȖȗ
ȀȁǿǺȉǼǹȁǶȃǶǼȍǾǹǺǳȖǵǲȖȁȀǶȁǶǳȖȁǻȄȅȖǸǹȈǾȄȃǱȂȀǶȇȖǱǼȍǾȄ
ȀȖǵǴǿȃǿǳǻȄǸǿȆǿȁǿǾǹǿǲ·ȔǻȃȖǳǽǱȏȃȍǳȖǵȀǿǳȖǵǾȖǵǿǻȄǽǶǾȃǹ
´ǒǖǘǠǖǛǑ ǘǑǦǙǢǣµ²ȇǶǻǿǽȀǶȃǶǾȃǾȖȂȃȍǳȖǵȀǿǳȖǵǱǼȍǾȖȂȃȍ
Ȗ ǾǱǵȖǺǾȖȂȃȍ ǞǱȉǹǽǹ ǻǼȖȔǾȃǱǽǹ Ȕ ȃǿȁǴǿǳǿȁǿǸǳǱǷǱǼȍǾȖ ȇǶǾȃȁǹ
ȃǿȁǴǿǳǶǼȍǾȖ ǻǿǽȀǼǶǻȂǹ ǲȖǸǾǶȂȇǶǾȃȁǹ ǷǹȃǼǿǳȖ ǻǿǽȀǼǶǻȂǹ
ǳǹȁǿǲǾǹȈȖǿǲ·ȔǻȃǹǲȄǵȖǳǶǼȍǾȖǽǱǺǵǱǾȈǹǻǹǸǱǻǼǱǵǹǴȁǿǽǱǵȂȍǻǿǴǿ
ȆǱȁȈȄǳǱǾǾȐ ǠǿȁȐǵ Ǹ ȇǹǽ ǻǿǽȀǱǾȖȐ ǸǵȖǺȂǾȏȔ ǿȆǿȁǿǾȄ ȅȖǸǹȈǾǹȆ ǿȂȖǲ Ȗ ȂȄȀȁǿǳȖǵ
ǳǱǾȃǱǷȖǳ

ЧОМУ САМЕ МИ
ǔȁȄȀǱǿȆǿȁǿǾǾǹȆǻǿǽȀǱǾȖǺ´ǒǖǘǠǖǛǑ ǘǑǦǙǢǣµȂǻǼǱǵǱȔȃȍȂȐ
ǸȖ ȂȀȁǱǳǷǾȖȆ ȀȁǿȅǶȂȖǿǾǱǼȖǳ ȐǻȖ ȀȁǿǺȉǼǹ ȂǼȄǷǲȄ ǳ ǱȁǽȖȗ ȃǱ
ȂǹǼǿǳǹȆ ȂȃȁȄǻȃȄȁǱȆ ȀǶȁȖǿǵǹȈǾǿ ǸǵǱȏȃȍ ǸǱǼȖǻǹ ǾǱ
ȀȖǵȃǳǶȁǵǷǶǾǾȐǻǳǱǼȖȅȖǻǱȇȖȗȈȖȃǻǿǸǾǱȏȃȍȖǳǹǻǿǾȄȏȃȍǳǹǽǿǴǹǵǿ
ǾǹȆǶǻȖȀȖȁǿǳǱǾȖǾǱǳǹȊǿǽȄȁȖǳǾȖǸǱǳǷǵǹǴǿȃǿǳȖǵǿǳǹǻǿǾǱǾǾȐ
ǸǱǳǵǱǾȍ Ȁǿǳ·ȐǸǱǾǹȆ Ǹ ǿȆǿȁǿǾǿȏ ȃǱ ǲǶǸȀǶǻǿȏ ǻǼȖȔǾȃȖǳ
ǞǱȐǳǾȖȂȃȍǳǼǱȂǾǿǴǿǱǳȃǿȀǱȁǻȄǸǱǲǶǸȀǶȈȄȔǽǹȃȃȔǳȄȁǶǱǻȇȖȏ
ȀǶȁȂǿǾǱǼȄǾǱǳǹǻǼǹǻǹ
ǑǵǽȖǾȖȂȃȁǱȃǹǳǾǿȄȀȁǱǳǼȖǾȂȍǻǹǺȂǻǼǱǵȄǻǿǽȀǼǶǻȃǿǳǱǾǿ
ǸǿȅȖȇǶȁȖǳǘǢǤǝǓǢǢǒǤǸȖǸǾǱȈǾǹǽǵǿȂǳȖǵǿǽȁǿǲǿȃǹ
ǒǱǴǱȃǿȁȖȈǾǹǺȂȃǱǷǳǿȆǿȁǿǾǾȖǺǵȖȐǼȍǾǿȂȃȖǵǱȔȀȁǱǳǿ
ǾǱǽ ȀȁǿȅǶȂȖǺǾǿ ǾǱǵǱǳǱȃǹ ǻǿǽȀǼǶǻȂǾȖ ȀǿȂǼȄǴǹ Ǹ
ǲǶǸȀǶǻǹ ǿǲ·ȔǻȃȖǳ ȁȖǸǾǿǴǿ ȀȁǹǸǾǱȈǶǾǾȐ Ǹ ȄȁǱȆȄǳǱǾǾȐǽ ǻǿǾǻȁǶȃǾǹȆ ǿȂǿǲǼǹǳǿȂȃǶǺ
ǸǱǽǿǳǾǹǻȖǳ
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ŎŏōŉōŋŎĿŌļŝ
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
ǠǿȔǵǾǱǾǾȐȅȖǸǹȈǾǿȗǿȆǿȁǿǾǹȖȂȄȈǱȂǾǹȆȃǶȆǾȖȈǾǹȆ
ǸǱȂǿǲȖǳ ǲǶǸȀǶǻǹ ǵǿǸǳǿǼȐȏȃȍ ǸǱǲǶǸȀǶȈǹȃǹ ǾǱǺǲȖǼȍȉ
ǶȅǶǻȃǹǳǾǶ ȃǱ ǶǻǿǾǿǽȖȈǾǿ ȁǶǾȃǱǲǶǼȍǾǶ ȁȖȉǶǾǾȐ ǵǼȐ
ǸǱȆǹȂȃȄ ǠǶȁǶǼȖǻ ǾǱȉǹȆ ȀǿȂǼȄǴ ² ǳǶǼǹǻǹǺ ǝǹ
ȀȁǿȀǿǾȄȔǽǿȂǳǿȗǽǻǼȖȔǾȃǱǽ
 ǖǻȂȀǶȁȃǹǸȄ Ȗ ǿǲȂȃǶǷǶǾǾȐ ǿǲ’ȔǻȃǱ
ǟȆǿȁǿǾȄ ȂȄȂȀȖǼȍǾǹȆ Ȗ ȀȁǿǽǹȂǼǿǳǹȆ ǿǲ’ȔǻȃȖǳ
ǓǹȂȃǱǳǼǶǾǾȐ ȂȃǱȇȖǿǾǱȁǾǹȆ ȀǿȂȃȖǳ ȅȖǸǹȈǾǿȗ ǿȆǿȁǿǾǹ ȃǱ
ǿȁǴǱǾȖǸǱȇȖȏ ȀǱȃȁȄǼȏǳǱǾǾȐ
ǟȁǶǾǵȄ ǲȁǿǾȍǿǳǱǾǹȆ ǱǳȃǿǽǿǲȖǼȖǳ (ǳ ȃǿǽȄ ȈǹȂǼȖ Ǹ ǳǿǵȖȔǽ),
ȀȁǹǸǾǱȈǶǾǹȆ ǵǼȐ ȀǶȁǶǳǶǸǶǾǾȐ ǣǝǧ, Ǳǲǿ ȀȁǶǽȖȄǽ-ǻǼǱȂȄ
ǠǿȂǼȄǴǹ ǿȆǿȁǿǾȇȐ ǵǼȐ ǵǿȁǿȂǼǹȆ Ȗ ǵȖȃǶǺ
ǡǿǸȁǿǲǻȄ ȃǱ ǸǵȖǺȂǾǶǾǾȐ ǸǱȆǿǵȖǳ Ȋǿǵǿ ǸǱȆǹȂȃȄ ǷǹȃǼǿǳǹȆ
ǻǿǽȀǼǶǻȂȖǳ Ȗ ǻǿȃǶǵǷǾǹȆ ȂǶǼǹȊ Ȗ ǽȖȂȃǶȈǿǻ
ǟȆǿȁǿǾȄ ȀȁǹǳǱȃǾǹȆ ǲȄǵǹǾǻȖǳ
ǠȁǿȃǹȂȃǿȐǾǾȐ ȁǶǺǵǶȁȂȍǻǹǽ ǸǱȆǿȀǼǶǾǾȐǽ
ǢȀȖǳȀȁǱȇȐǸǴȁȄȀǿȏǿȆǿȁǿǾǾǹȆǻǿǽȀǱǾȖǺ´ǒǶǸȀǶǻǱ ǸǱȆǹȂȃµ²ȇǶǳǱȉǳǹȂǿǻǹǺ
ȁȖǳǶǾȍǳȀǶǳǾǶǾǿȂȃȖȄǲǶǸȀǶȇȖǾǱǺȇȖǾǾȖȉǿǴǿǝǹǴǱȁǱǾȃȄȔǽǿȀǿǳǾȄǻǿǾȅȖǵǶǾȇȖǺǾȖȂȃȍ
ȖǾǵǹǳȖǵȄǱǼȍǾǹǺȀȖǵȆȖǵȖǶȅǶǻȃǹǳǾȖȁȖȉǶǾǾȐȀǹȃǱǾȍǸǱȆǹȂȃȄǻǿǷǾǿǴǿǻǼȖȔǾȃǱ

ņĿŔŇŘĿĻŋō

ŎŏōłŌōņŒĻŋō

ōŔōŏōŌŞĻŋō

ǝǹǸǱǲǶǸȀǶȈȄȔǽǿ
ǸǱȆǹȂȃǾǱǺȇȖǾǾȖȉǿǴǿ
ǵǼȐǳǱȂǳǱȉǿȗȁǿǵǹǾǹ
ȃǱǲȖǸǾǶȂȄ

ǝǹǳǹǻǿȁǹȂȃǿǳȄȔǽǿ
ȁȖȉǶǾǾȐȐǻȖǵǿȀǿǽǱǴǱȏȃȍ
ǸǱȀǿǲȖǴǱȃǹǽǿǷǼǹǳǹǽ
ǸǱǴȁǿǸǱǽ

ǓǹȂǿǻǿȀȁǿȅǶȂȖǺǾǿ
ǸǱǲǶǸȀǶȈȄȔǽǿǾǱǵǱǾǾȐ
ȀǿȂǼȄǴǸǿȆǿȁǿǾǹ
ǿǲ·ȔǻȃȖǳ
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On-line калькулятор
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ОХОРОНА КОТЕДЖНИХ
МІСТЕЧОК
ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ
КОТЕДЖНИХ МІСТЕЧОК

Сьогодні багато людей мають нерухомість за містом.
Приїжджаючи до власного котеджу, вони бажають відчувати себе в безпеці, а від’їжджаючи – бути впевненими, що їх майно перебуває під надійною охороною, і за
відсутності господарів на ділянці не трапиться крадіжки,
пожежі або актів вандалізму.
В ідеальному варіанті питаннями охорони варто займатися ще на етапі проектування котеджного містечка. У цьому
випадку фахівці групи охоронних компаній “БЕЗПЕКА &
ЗАХИСТ” нададуть кваліфіковану допомогу в розташуванні об’єктів інфраструктури, визначать локації стаціонарних і керованих камер відеоспостереження і “тривожних” кнопок, розташованих на вулиці для здійснення екстреного виклику патруля. Розумно налагоджена система охорони дозволяє в подальшому жителям котеджного містечка насолоджуватися повною безпекою, а керуючому – за
необхідності розвивати її без зайвих фінансових витрат.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ КОТЕДЖНИХ МІСТЕЧОК
Для забезпечення надійного захисту котеджного містечка група охоронних компаній “БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ” працює за двома напрямками:
1. Охорона загальної території. Для цього пропонується організувати контрольно-пропускні пункти з охороною. Пропуск транспорту і людей здійснюється
за пропускним режимом.
2. Охорона окремих будівель. Кожну точку візуально оцінюють на наявність вразливих зон, що можуть залучати зловмисників, а також “сліпих плям”, тобто місць, де забезпечити
спосте реження складно. Після цього встановлюється
система відеоспостереження, що дозволяє чітко переглядати всю ділянку.
Жителям котеджного містечка в обов’язковому порядку пропонується по периметру встановити систему огорожі, що перешкоджає проникненню сторонніх, а
також комплекс відеоконтролю, освітлення та сигналізації. У разі наявності кількох під’їздів до селища, допускається встановлювати більше одного КПП.
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ОХОРОНА КОТЕДЖНИХ
МІСТЕЧОК

On-line калькулятор
розрахунку вартості
поста охорони

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО
група охоронних компаній “БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ”
пропонує такий спектр послуг з охорони котеджних
містечок:
1. Контроль в’їзду-виїзду транспорту через КПП із застосуванням системи автоматичного визначення держ. номер
автомобілів.
2. Приїзд у найкоротші терміни власної групи швидкого реагування.
3. Патрулювання території.
4. Контроль за системами відеоспостереження на території та
по периметру 24/7.
5. Здійснення пропускного режиму.
6. Цілодобове реагування на сигнали вуличних тривожних кнопок,
сигнали “Пожежа”, “Тривога”.
7. Охорону громадського порядку.
8. Забезпечення роботи пультової охоронної сигналізації.
Тільки комплексний та професійний підхід, що поєднує фізичну охорону, організаційний і технічний контроль, дозволить досягти справжньої безпеки, а також не
хвилюватися про життя близьких і своє майно.

НАВЧАННЯ

ОБЛАДНАННЯ

ДОСВІД

ШВИДКІСТЬ

Наші співробітники
систематично проходять
курси підвищення
кваліфікації

Наші охоронці
забезпечені передовим
обладнанням для якісної
роботи

Значний досвід
дозволяє надійно захищати
об’єкти різного рівня
складності

Оперативне реагування
та швидке вирішення
виниклих позаштатних
ситуацій
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