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ОХОРОНА РЕСТОРАНІВ, 
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ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ КАФЕ, 
БАРІВ І РЕСТОРАНІВ

      Послуги закладів громадського харчування і відпочинку є затребуваними. 

Проте, важливою є репутація, що завжди починається з надійності. Вже після 

цього параметра слідують респектабельність, цінова політика, вишуканий зал і 

смачна кухня. Відпочиваючи, люди бажають розслабитися, насолодитися момен-

том, а виникнення різних неприємних форс-мажорів, здатних зіпсувати атмосфе-

ру, ніяк не входить до їх планів. Подібні ситуації в кафе, барі чи ресторані виника-

ють унаслідок: 

1. Вільного доступу на територію закладу.

2. Розпивання відвідувачами спиртних напоїв, що “підігрівають” конфлікти.

3. Можливості пронесення до закладу заборонених речовин, предметів (нарко-

тиків, зброї, вибухівки тощо).

4. Підвищеної пожежонебезпеки.

5. Ризику терористичних актів.

       Та й сам персонал у незахищених закладах стикається з випадками, коли 

клієнт йде, не заплативши, приносить і розпиває свої напої, заважає іншим відві-

дувачам, здійснює шахрайські або інші протиправні дії. Врешті-решт постражда-

лим є власник, який втратив прибуток. Тільки наявність професійної охорони до-

зволяє “тримати руку на пульсі» і вирішувати конфлікти в рамках правового поля, 

не псуючи репутацію закладу і не привертаючи непотрібної уваги.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ КАФЕ, БАРІВ І РЕСТОРАНІВ
        Співробітники групи охоронних компаній “БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ” є висококлас-

ними дипломованими фахівцями і прекрасно розуміють, яку специфіку має ця 

ніша. Великий досвід у роботі щодо захисту громадських закладів гарантує не 

лише відмінну фізичну форму охоронців і бездоганне володін-

ня необхідними навичками, але й тактовність, делікатність.

    Для організації безпечної атмосфери рекомендується 

використовувати комплекс заходів:

1. Присутність фізичної охорони.

2. Інженерно-технічні засоби: налаштування системи 

відеоспостереження (в т.ч. за допомогою Інтернету), три-

вожних кнопок, пожежної та охоронної сигналізацій.

         При спрацьовуванні охоронної сигналізації у неро-

бочий час закладу або за сигналом кнопки на місце 

якнайшвидше приїжджає група швидкого реагуван-

ня.

On-line калькулятор
розрахунку вартості
поста охорони
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ЩО МИ ПРОПОНУЄМО

    Уклавши договір з групою охоронних компаній 

“БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ”, власник кафе, бару чи ресто-

рану отримує:

1. Захист від крадіжок, шахрайства, вимагань та інших 

незаконних дій, як зі сторони відвідувачів, так і зі сторо-

ни персоналу.

2. Збереження товарно-матеріальних цінностей, будівлі, 

інтер’єру приміщення, прибутку.

3. Перешкоду для входу особам, чия поява небажана у 

закладі чи може зашкодити його іміджу.

4. Організацію та контроль за дотриманням пропускного 

режиму для закритих заходів.

5. Рішення конфліктів у разі відмови клієнта сплатити рахунок.

6. Попередження тисняви, масових бійок, паніки.

7. Безпеку співробітників.

8. Попередження терористичних актів.

9. Контроль за службовими приміщеннями, діями співробітників.

10. Виявлення осіб, підозрюваних у пронесенні зброї, наркотичних засобів і їх вжи-

ванні, з дивною поведінкою.

11. Дотримання заходів протипожежної безпеки, організовану та чітку евакуацію у 

разі надзвичайної ситуації.

               Репутація напрацьовується роками, а зруйнувати її може за одну мить. Охо-

рона ресторану, бару і кафе коштує дешевше, ніж відновлювальні роботи або вкра-

дене майно.

НАВЧАННЯ

Наші співробітники  
систематично проходять 

курси підвищення 
кваліфікації

ОБЛАДНАННЯ

Наші охоронці 
забезпечені передовим 

обладнанням для якісної 
роботи

ДОСВІД

Значний досвід 
дозволяє надійно захищати 

об’єкти різного рівня 
складності

ШВИДКІСТЬ

Оперативне реагування 
та швидке вирішення 

виниклих позаштатних 
ситуацій
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