
i



ЩО МИ ПРОПОНУЄМО

     

                            ЧОМУ САМЕ МИ

     

2



ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

     

    ’

    ’

      

      

   (     ), 

          ,  -

     

       

          

  

  

3



4

ОХОРОНА ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ 
КОМПЛЕКСІВ

ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ТОРГОВО-
РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ (ЦЕНТРІВ)

Будь-яка надзвичайна ситуація завдає серйозного 

удару по репутації ТРЦ, ставлячи під загрозу його по-

дальшу успішну діяльність. Основне завдання охоронних 

заходів такого об’єкта – створити атмосферу повної безпе-

ки для гостей та співробітників. Наявність великих площ 

всередині будівлі, прилеглих територій і великий потік людей 

створюють підґрунтя для виникнення різних форс-мажорів: 

від конфліктів з адміністрацією до масового безладу.     

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ 

         До торгових центрів люди приходять за атмосферою легкості й безтурбот-

ності, тому охорона повинна бути максимально поважною, ненав’язливою і 

делікатною по відношенню до відвідувачів. При цьому пильно відстежувати все, що 

відбувається на підконтрольному об’єкті.

При укладанні договору прописується дислокація: склад охорони, час її роботи, 

місцезнаходження кожного співробітника.

       Керівництво покладається на начальника охорони, який 

також здійснює зв’язок з адміністрацією ТРЦ. Другий щаблем 

контролю є старший зміни. Він перевіряє пости, приймає та 

здає території, що перебувають під охороною, контролює 

роботу співробітників, призначає заходи реагування та дії, 

спрямовані на порушників порядку. Охоронці безпосеред-

ньо займаються забезпеченням безпеки. Всі співробітники 

групи компаній “БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ” – дипломовані 

фахівці. Вони регулярно проходять медичні огляди, 

мають підвищену стійкість до стресів, досконало 

володіють умінням вести переговори і знають норма-

тивно-правову базу. 

On-line калькулятор
розрахунку вартості
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ОХОРОНА ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ 
КОМПЛЕКСІВ

 
ЩО МИ ПРОПОНУЄМО

    Для захисту вашого ТРЦ ми можемо надати 

повний перелік послуг або виконати окремі види 

робіт:

1. Підібрати охоронний персонал відповідно до вимог та 

    побажань клієнта.

2. Встановити цілодобове або погодинне відеоспостере-

    ження.

3. Надати особистого охоронця для VIP-персон, які перебу-

    вають на території.

4. Надати допомогу при розробці будівельного плану ТРЦ.

5. Посилити заходи протипожежної, антитерористичної безпе

    ки.

6. Забезпечити налаштування сигналізаційної системи, “триво-

    жних” кнопок, турнікетів, пропускних рамок.

7. Проводити профілактику та запобігання крадіжок, актів вандалізму, конфліктних 

    ситуацій.

8. Скласти перелік заходів, спрямованих на охорону об’єкта, і допомогти реалізува-

    ти їх.

        Лише професійний комплексний підхід і оптимальне комбінування технічних 

засобів і фізичної охорони здатне забезпечити ідеальний порядок і блискавичне ре-

агування у разі потреби.

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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