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Навіть броньовані двері і 
хитрий замок не вбережуть 
від злодіїв. Тому бажано 
захистити квартиру або 
будинок системою 
відеоспостереження, а ще 
краще – технічна охорона 
квартири. В такому випадку, 
вам буде необхідно 
встановити пультову 
сигналізацію, і тоді за житлом 
стежитимуть навчені та 
озброєні охоронці.
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Може, нам пощастить?

Щоліта квартирні злодії збирають 
багатий «урожай». За даними 
Міністерства внутрішніх справ, в 
червні-серпні в Україні 
відбувається на 10-15% більше 
квартирних крадіжок, ніж восени і 
взимку. Більшість українців 
відправляють у відпустки і 
залишають своє житло без 
нагляду. І зловмисники не 
втрачають можливість перевірити 
на міцність дверні замки та вікна.

Звичайно, коли квартира або 
будинок застраховані, то в разі 
крадіжки господарі отримають 
виплату і зможуть компенсувати 
збитки. Хоча страховка все одно 
не вбереже від проникнення 
злодіїв. Та й домогтися компенсації 
від страхової компанії не завжди 
просто. Інша справа охоронна 
сигналізація в квартирі, яка 
відмінно допоможе відвадити 
злочинців від житла.

Забігаючи трохи наперед, хотілося 
б відзначити, що найкращий 
захист для будинку або квартири - 
це пультова сигналізація з 
відеоспостереженням. Адже навіть

якщо в житло заберуться злодії - 
камери це зафіксують і допоможуть 
знайти злочинця.

Всевидюче око

Немає бажання розщедрюватися 
на охоронну систему? Можна 
встановити відеоспостереження в 
квартирі (як в приміщенні, так і за 
його межами). Найпростіший 
варіант - аналоговий комплект 
відеоспостереження. Принцип 
його роботи наступний: до 
спеціального реєстратору 
підключаються камери, реєстратор 
отримує з камер зображення і 
записує отриману «картинку» на 
жорсткий диск, де відео 
зберігається деякий час 
(наприклад, тиждень або два). 
Записаний матеріал можна 
переглядати, копіювати, 
обробляти.

Головна перевага такої системи у 
тому, що вона відносно дешева. 
Комплект, що складається з 
відеореєстратора і шести-восьми 
камер, можна придбати десь за 
3000-5000 грн. 

Але головна проблема тут саме 
у відсутності господарів на 
місці. 

Так, камери без проблем 
зафіксують крадіжку. Але 
запобігти їй не допоможуть. 
Хіба що зроблений з їх 
допомогою запис стане 
додатковим доказом в суді, за 
умови що зловмисників 
вдасться спіймати.

Так що більш розумно вибирати 
систему відеоспостереження з 
функцією IР. Вона також 
складається з камер і 
реєстратора. При цьому IР-
камера, по суті, є 
найпростішим комп’ютером і 
оснащена мережевою картою 
для підключення до локальної 
або глобальної мережі. Тому 
зображення, яке приймає 
реєстратор, можна відразу ж 
переглядати в режимі реального 
часу, підключившись до системи 
віддалено. За допомогою 
смартфона, планшета або 
ноутбука.

ОХ О РОН А
К В А Р Т И Р И

АКТУАЛЬНО                                    
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Так що, перебуваючи навіть десь 
на морському курорті, можна 
постійно стежити за тим, що 
відбувається в будинку або 
квартирі. І якщо камери 
зафіксують щось підозріле, 
власник житла зможе оперативно 
вжити заходів: сповістити про 
злом родичів або друзів, які 
викличуть поліцію. Або повідомити 
правоохоронцям про інцидент 
самостійно.

До речі, практично всі IР-системи 
оснащені камерами з датчиками 
руху і функцією інформування про 
те, що в зоні спостереження 
відбуваються якісь зміни. Скажімо, 
відчинилися двері або вікно. Як 
тільки камера фіксує рух, на 
електронну пошту приходить 
повідомлення. Це дозволяє 
моментально з’ясувати, що ж 
сталося.

І миша не пробіжить

Сигналізація в квартирі, з 
точки зору захисту від злодіїв, 
звичайно, більш ефективна. 
Це автономна система, 
оснащена CSD / GPRS-модулем 
і обладнана датчиками, які 
реагують на рух всередині 
приміщення. До слова, датчики 
можна налаштувати так, що 
вони будуть ігнорувати 
домашніх тварин і не буде 
помилкових спрацьовувань. 

Сигналізація монтується таким 
чином, щоб перекрити 
потенційні зони проникнення. 
Але навіть якщо зловмисник 
потрапить в будинок або 
квартиру, домашня сигналізація 
це зафіксує.

Як це виглядає на практиці. 
Скажімо, злодієві вдалося зламати 
дверний замок, і він опинився 
всередині приміщення. Датчик, 
встановлений на двері реагує на її 
відкриття, подає сигнал в систему, 
яка в свою чергу передає власнику 
квартири тривожний сигнал. 

Відправляється СМС-повідомлення 
або здійснюється голосовий 
виклик (для цього і потрібен GSM-
модуль). Причому господар житла 
відразу розуміє, де сталося 
проникнення.

Додатково в сигналізацію 
вбудована сирена, яка при 
необхідності включається і 
оповіщає про те, що відбувається 
оточуючих, що, по ідеї, повинно 
злякати злодіїв. Автономність 
сигналізації забезпечується 
джерелом безперебійного 
живлення, який прихований від 
сторонніх очей. І якщо в будинку 
відключать електрику, система 
зможе функціонувати ще 10-12
годин

Крім цього, доступ до сигналізації 
можуть мати кілька людей. Залежно 
від моделі, до 10 користувачів. Це 
зручно. 

Якщо господар квартири часто 
знаходиться у відрядженнях за 
межами України, він може 
підключити до системи когось 
із родичів і друзів, які зможуть 
швидко реагувати на 
позаштатні ситуації.

Вибір сигналізації

GSM-сигналізації бувають як 
проводового, так і бездротового 
типу. У першому випадку 
елементи системи комутуются між 
собою проводами. Датчики можна 
встановлювати на будь-якій 
відстані від центрального блоку, і 
стіни не стануть для сигналу 
перешкодою. Але пошкодження 
проводів (в тому числі, і 
зловмисниками) виведе 
сигналізацію з ладу.

Бездротові датчики передають 
сигнал на радіочастоті. Як 
правило, в них реалізований 
захист від глушіння. Таку систему 
простіше встановлювати, так як 
немає потреби «тягнути» дроти і 
«псувати красу після ремонту». 
Закріпив датчик там, де потрібно, 
синхронізував його з центральним 
блоком і все 
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Світлана, Київ

Влітку ми часто їздимо на дачу на кілька днів, і 
квартира залишається без нагляду. У свій час 
просили сина наглядати за житлом. Але коли 
наших сусідів поверхом вище пограбували, ми 
вирішили встановити відеоспостереження. У 
самій квартирі чоловік змонтував дві IР-камери, 
ще дві встановив зовні. Вікна кімнати і кухні 
виходять на невеликий сквер, тому є ризик, що 
злодії спробують забратися в квартиру звідти. 
При бажанні, ми в будь-який момент 
підключаємося до камер зі смартфона або 
ноутбука і бачимо, що відбувається в квартирі. 
Причому камери дуже чітко ловлять рух. Пару 
разів ми залишали вдома собаку, і камери на неї 
реагували. Чоловік порився в настройках, і 
більше помилкових спрацьовувань не було.

працює. Але необхідно стежити 
за рівнем заряду акумуляторів 
датчиках. А якщо приміщення 
великої площі (наприклад, двох-
або триповерховий приватний 
будинок), не виключено, що 
сигнал, проходячи через фізичні 
перешкоди, буде слабшати.
Ще один недолік - досить висока 
вартість. 

Наприклад, провідна сигналізація 
з шістьма датчиками коштуватиме 
приблизно 12-13 тис. грн., Її 
бездротової аналог - 15-16 тис. 
грн. Тобто на 20-25% дорожче.

У відпустку - без нервів

Щоб взагалі не переживати за 
житло, що пустує, можна 
найняти охоронну фірму. 
Встановити в квартирі або 
будинку сигналізацію, яка 
підключається до 
диспетчерського пульту. Коли 
в житло вламуються злодії, на 
пульт централізованої охорони 
надходить сигнал тривоги і на 
місце виїжджає група швидкого 
реагування. 

Система «під ключ», куплена 
безпосередньо в охоронній фірмі, з 
установкою коштуватиме від 5 до 
20 тис. грн., в залежності від 
виробника і функціоналу. Чим 
більше датчиків і чим більше 
можливостей - тим дорожче. Що 
добре, така сигналізація цілком і 
повністю синхронізована з 
диспетчерським пультом.

І швидше за все, буде працювати 
без збоїв. Але те, що за неї 
доведеться заплатити більше, ніж 
за сигналізацію, куплену і 
інстальовану самостійно, це 
однозначно. До того ж, не всі 
охоронні фірми дозволяють 
використовувати сторонні системи. 
Так що всі ці нюанси потрібно 
уточнювати заздалегідь.Також 
власнику житла можуть 
запропонувати встановити датчики 
контролю витоку води і побутового 
газу, а ще датчики, що реагують на 
загоряння. За кожен додатковий 
елемент доведеться доплатити від 
200 до 1200 грн. При бажанні 
сигналізацію можна посилити 
відеоспостереженням. Це 
збільшить ціну ще мінімум на 3-4
тис. грн.

Швидше вітру

Послуги охорони квартири 
оплачуються окремо. У Києві 
щомісячна плата становить 
150-600 грн., в регіонах можна 
знайти і більш дешеві варіанти, від 
100-300 грн. на місяць. Але дуже 
важливо розуміти, що саме 
включено в цю плату. Наприклад, 
може виявитися, що зазначена 
сума передбачає обмежене число 
виїздів, і після його вичерпання за 
виклик охорони доведеться 
платити.

Тому потрібно дуже уважно 
вивчати договір, який укладається 
між господарями квартири або 
будинку і охоронною фірмою. У 
ньому, наприклад, прописується 
час прибуття групи швидкого 
реагування, яке, як правило, 
обмежується, 5-7 хвилинами. 
Також охоронна компанія бере на 
себе зобов’язання не 
розголошувати конфіденційну 
інформацію про клієнтів (адреса їх 
проживання, особливості об’єкту і 
т.д.).

Обов’язково прописуються дії 
охоронців на об’єкті. Наприклад, 
чи мають вони право зламувати 
двері, вікна, і хто компенсує 
збитки, завдані майну.

Ще одна важлива умова - хибні 
виклики. У когось вони входять в 
абонплату, а деякі компанії за 
кожне помилкове спрацьовування 
штрафують на 50-150 грн.

Людмила Присяжнюк.
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Сучасні виклики

Зараз вже важко уявити собі
повноцінну охорону без двох
камер, як мінімум, - на вході і в
приміщенні. Відеоспостереження
однаково ефективно для
квартири, дачі, офісу, гаража
або виробничого складу.
Принцип дії один і той же -
камери знімають те, що
відбувається і передають на
монітор, одночасно ведеться
запис на носій. У будь-який
момент можна простежити, що
зараз відбувається на об’єкті або
переглянути запис. 

Встановити на об’єкті пункт
відеоспостереження це вже
необхідність, без якої складно
забезпечити надійну охорону
будь-якого приміщення,
приватного або комерційного
характеру. До того ж, загроза
безпеки для офісу може бути
не тільки зовнішньою, але і
внутрішньою.

С И С Т Е М И
ВІДЕОНАГЛЯДУ

НА КОНТРОЛІ                                  

Як показує практика, захиститися від пограбування на 100% неможливо. І хоча системи безпеки стають з
кожним днем все складнішими та більш технологічними, але разом з цим все більш складними стають і
засоби злому. Для захисту офісу вже недостатньо сейфу, решіток на вікнах або сторожа. Професійних
злодіїв це не зупинить. Тому необхідно подумати про додатковий захист. Зараз все більш популярними
стають технічні засоби охорони. Вони скорочують кадрові витрати, та працюють 24 години на добу.
Найпоширеніше та просте з них рішення - це встановити системи відеоспостереження.
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/Брюс Шнайер/

Як показує практика, навіть
працівники зі стабільно
високою заробітною платою
досить часто не втрачають
можливості винести з офісу
що-небудь цінне. До того ж,
завжди є небезпека винесення
закритої корпоративної
інформації. У таких випадках
за кордоном більшість
компаній вже давно
використовує цілодобове
відеоспостереження за всіма
приміщеннями організації, а
великі корпорації мають у себе
в штаті цілі відділи, які
стежать за всіма іншими
офісами. Це допомагає
контролювати роботу власних
співробітників, оперативно
реагувати на виникнення
конфліктних ситуацій, а також
служить додатковим засобом
захисту проти грабіжників.
Ефективне рішення

Установка камер
відеоспостереження - річ
ефективна з багатьох причин. За
допомогою нього спостерігач
отримує повну картину того, що
відбувається на об’єкті, бачить
всіх, хто входить у приміщення і
виходить, реєструє всі позаштатні
ситуації. Якщо ж щось сталося при
відсутності спостерігачів, завжди є
можливість переглянути
відеозапис потім. Зібрана в процесі
відеоспостереження інформація,
до того ж, може бути корисна для
компанії.
Наприклад, багато фірм
використовують відеозапис з офісу
продажів для навчання
співробітників - розглядають
конфліктні ситуації, аналізують
поведінку клієнтів і менеджерів,
виробляють свої власні стандарти
обслуговування.
Системи відеоспостереження
також слід поєднувати з іншими
засобами забезпечення безпеки.
Адже камери все ж мають на

увазі наявність людського
фактору - як мінімум, охорони,
яка буде через монітори
відстежувати, що відбувається.
Зараз вже є сучасні технічні
засоби, які самостійно
автоматично фільтрують
відвідувачів, не вимагаючи при
цьому втручання людини.

Для того щоб звести до нуля
імовірність проникнення в офіс
небажаних осіб використовують
системи контролю доступу. Це
можуть бути магнітні ключі,
пластикові картки або
відеодомофони. Вони захищають
від проникнення сторонніх, не
створюючи при цьому
незручності для працівників.

Крім того, з їх допомогою
можна швидко реєструвати
людей на вході і виході і
фіксувати кількість годин, які
людина відпрацювала. Це може
бути дуже ефективним засобом
боротьби із запізненнями і
спробами піти з роботи раніше.
Завжди важливо пам’ятати, що
недостатньо убезпечити себе
якимось одним засобом -
необхідний комплекс вжитих
заходів, які захистять вас.
Набагато краще витратити
гроші наохорону об’єкта
зараз, адже усунення
наслідків неприємностей
обійдеться вам набагато
дорожче.

Георгій Сергієнко.

Безпека це процес, а
не результат.
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Взагалі, ми живемо у 
столітті, коли не можна 
нічому дивуватися і коли 
потрібно бути готовим до 
всього, виключаючи добра.
 / Великий князь 
Костянтин. ((З листа 
братові Миколі від 7 
травня 1826 р.)/

Крадіжки з приватних будинків і
з ділянок - гостре питання
України, так як у нас дуже
добре розвинений приватний
сектор.
У вас світло горить

Особливо часто крадіжки з
приватних будинків відбуваються
взимку і пізньою осінню, коли
дачники залишають свої ділянки
без нагляду до самої весни. Ось
тоді-то, в березні-квітні, з
відкриттям нового дачного сезону
в поліцію починає надходити
безліч повідомлень про крадіжки,
які, можливо, були здійснені ще на
початку зими або в кінці осені, і,
звичайно, розкрити такий злочин,
є непростим завданням навіть для
самого досвідченого слідчого. 

Як стверджують поліцейські,
нерідко саме жертви майнових
злочинів є винуватцями того, що
сталося.

Власники дачних будинків 
нехтують елементарними 
правилами, що дозволяють 
убезпечити свою нерухомість, 
залишену на зимівлю без нагляду. 
А інший раз і зовсім провокують 
злодіїв на вчинення незаконного 
вчинку:

по забудькуватості залишають 
відкритими вікна, двері сараїв 
або зберігають на ділянці цінні, 
дорогі речі.

Хто і що крадуть з наших дач?

Як показує практика, крадуть з
приватних будинків різні категорії
громадян, але, безумовно, велика
частина цих злочинців є людьми,
що ведуть асоціальний спосіб
життя, страждають від алкогольної
або наркотичної залежності. 

Найчастіше це безробітні жителі з
сусідніх сіл, яким необхідно
терміново знайти гроші для
задоволення особистих потреб. 

Нерідко злодіями стають приїжджі
громадяни, які підробляють у
дачних селищах будівельниками і
різноробочими. Буває навіть таке,
що людину грабують робітники,
яких вона і найняла.

Найчастіше предметами крадіжки з
приватних будинків є побутові
електричні прилади: телевізори,
чайники, тримери для трави,
шуруповерти, дрилі та багато
іншого, що можна вигідно продати
на сусідньому

будівництві або ринку. Крадуть
також залізні, мідні і чавунні
предмети, які потім здаються в
спеціалізованих пунктах прийому.

Рідше зникає садовий інвентар,
посуд. Але якщо в дачний будинок
пробралася особа без певного
місця проживання, то з собою
вона забере і одяг, і продукти
харчування, і макулатуру, і ліки,
взагалі все, що може статися йому
в нагоді. Великий «сюрприз»
чекатиме власника по поверненню
додому!

К РА Д І Ж К И З
приватних будинків

рип

ЯК ПОПЕРЕДИТИ?                                    
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1. При від’їзді обов’язково зачиняти всі

двері та вікна;
2. Цінне майно зберігати в закритих
приміщеннях. Грошові кошти, прикраси
і т. д. зберігати виключно в сейфах, які

надійно прикручені до підлоги і/або
капітальної стіни будинку;
3. Обладнати приміщення охоронною
сигналізацією:
• Варіант № 1 – з виводом на пульт
централізованої охорони (цілодобове
спостереження за об’єктом
операторами пульта охорони / виїзд, в
разі спрацювання сигналізації, групи
швидкого реагування / інформування
власника / технічне обслуговування);
• Варіант № 2 – монтаж автономної

сигналізації (у разі спрацювання
сигналізації включається світло-звукова
сирена, яка може злякати злодіїв і

привернути увагу ваших сусідів).

ВЛАДИСЛАВ ПРИСКОКА: 

НАСТІЙНО
РЕКОМЕНДУЮ
НАСТУПНЕ:

При цьому, за словами
поліцейських, частіше в будинок
злодії проникають саме через
віконні прорізи, а не двері. Але
бувають такі злочинці, яким не під
силу, і цей вид проникнення, тоді
вони задовольняються лише тим,
що зможуть знайти на ділянці чи
зламують сараї, в яких нерідко
господарі зберігають цінні, дорогі
речі, наприклад, велосипеди,
газонокосарки та багато іншого.

Убезпечити дачу - легко

Незважаючи на те, що крадіжки з
приватних будинків дійсно
найпопулярніший вид злочину, не
потрібно думати, що запобігти їм
неможливо.

Виходячи з нашого досвіду,
дозвольте дати вам деякі прості
рекомендації щодо безпеки для
власників дачних ділянок.

Отже, чи можливо запобігти
крадіжці?

Звичайно, і ця задача в першу
чергу самих дачників, які, перш
ніж виїхати на зиму в місто,
повинні вжити всі можливі заходи
для того, щоб убезпечити свою
ділянку і будинок. І, в першу
чергу, кожен власник будинку
повинен розуміти, що все саме
цінне, дороге не слід залишати в
дачному будинку, а тим більше в
господарському блоці.

Який самий дієвий метод
запобігання крадіжки?

Безумовно - це підключення
будинку до охоронної сигналізації. 

При спрацьовуванні сигналізації на
ваш об’єкт негайно виїжджає група
швидкого реагування, яка затримує
злочинців на місці крадіжки або по
гарячих слідах. При цьому не
обов’язково підключати до охорони
будинок цілком, достатньо буде -
основного входу і вікон першого
поверху. Також можна підключати
будинок сезонно, тобто тільки на зиму.

Якщо це село, дачне селище,
садове некомерційне товариство і
т. д., то гарним захистом від
крадіжок стане найманий сторож.
Як правило, в садівничих і дачних
товариствах зі сторожем крадіжок
відбувається в рази менше. Також
дачникові може допомогти
встановлена десь на горищі
будинку сигналізація-ревун. Вона
не передає сигнал на охоронний
пульт, але своїм звуком часто
відлякує злодіїв.
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Того, хто не замислюється про 
далекі труднощі, чекають 
близькі неприємності.

/Конфуцій/

Навряд чи хто-небудь стане
заперечувати думку, що
неприємностей краще запобігати,
ніж потім довго і нудно усувати
наслідки своєї необачності. Реалії
сьогоднішнього життя такі, що до
потенційної небезпеки нападу
схильні рівною мірою як люди, так
житлові та службові приміщення.
Сталеві двері, хитрі замки і сторож
«дядя Вася» - звичайно, надійний
захист, але, як показує практика,
не надовго. Часто, це лише
тимчасова перешкода на шляху
зловмисників. 
Найнадійніший варіант убезпечити
своє майно, це поставити будинок
або офіс “на охорону”. Проблема
лише в тому, щоб зробити
правильний вибір приватного
охоронного підприємства,
довіривши свою безпеку та
збереження майна справжнім
професіоналам. 
Отже, як вибрати охоронну
компанію?

Право маєте?

В сучасних умовах існування ми
часто стикаємося з проблемами
охорони свого життя або здоров’я,
свого майна або власності, іншого
виду охорони та захисту. В даний
час існує безліч приватних
охоронних підприємств. Проте
вибрати офіційне, надійне і
професійне підприємство не так і
легко. Деякі керівники охоронних
компаній, не є фахівцями своєї
сфери, і в цьому зв’язку їх дії
спрямовані на отримання
прибутку, а не на надання якісних
послуг.

На сьогоднішній день у Києві
функціонує близько 100 охоронних
підприємств (всього в Україні -
понад 600) - для мегаполісу, це
цілком серйозна конкуренція. Така
велика кількість фірм часто
негативно позначається на якості їх
послуг. 

Невеликі і не дуже порядні
організації, борючись за місце під
сонцем, знижують ціни, а заодно,
щоб не залишитися в програші, і
якість своєї роботи. Начальство
урізає зарплати співробітників,
заощаджує на технічних засобах і
т. д. Як наслідок, знижуються ціни і
у більш великих фірм, що не рідко
відображається і на якості їх послуг. 

Цій ланцюгової реакції не схильні
лише фірми 

з великим досвідом, хорошою
репутацією і постійною базою клієнтів.
Але таких в Києві і в Україні не так вже й
багато. 

Як вибрати охоронну компанію та як
відрізнити хорошу фірму від поганої?

Перше, на що потрібно звернути увагу -
це наявність ліцензій та сертифікатів,
яких повинно бути чимало. На кожний
вид послуги приватному охоронному
підприємству повинен видаватися
дозвільний документ. 

Головне, що вам повинні показати -
ліцензію, що дозволяє здійснювати
охорону майна та громадян. Далі -
дозволи у співробітників на носіння зброї. 

Дані документи повинні бути у кожного
співробітника з групи швидкого
реагування. Більш того, всі співробітники
охоронного підприємства, згідно з
буквою Закону, повинні мати
посвідчення, яке підтверджує їх розряд
(від 1 до 6). 

Багато хто не знає, але сам закон не
допускає існування не ліцензованих
охоронців.

Укладаючи договір з охоронною
компанією слід обов’язково наполягти на
тому, щоб у тексті було зазначено час
прибуття групи швидкого реагування. Як
правило, вказують час прибуття наряду
групи швидкого реагування в межах 5-10
хвилин. 

Я К  о б р а т и  ОХОРОНУ?
СКЛАДНОЩІ ВИБОРУ                                   
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Пам’ятайте! Будь-яке охоронне
підприємство буде переконувати
вас у тому, що тільки його фахівці
і техніки здатні забезпечити
схоронність майна, здоров’я та
життя. У цьому випадку ваше
основне завдання - скептично
поставитися до подібної заяви та
не полінуватися провести власне
розслідування щодо
професіоналізму конкретної
організації.

В першу чергу вимагайте ліцензію,
обов’язково поцікавтеся технічною
оснащеністю. Далі з’ясуйте, який
досвід має підприємство,
дізнайтеся, хто його клієнти,
вимагайте рекомендації,
розпитайте людей. Переконайтеся,
що у охоронної компанії є офіс (це
буде гарантією серйозності та
платоспроможності фірми).
Зверніть увагу на готовність
охоронної компанії враховувати
побажання клієнта та на
порядність співробітників. Деякі
охоронні підприємства, щоб
отримати побільше грошей,
намагаються нав’язати додаткові
послуги, які, в принципі, не
потрібні. 

Якщо таке сталося, задумайтеся
про чесність фірми, чи варто
взагалі довіряти їй. Запитаєте, чи
підвищують якимось чином в цій
компанії професійний рівень
співробітників. І вже зовсім буде
чудово, якщо охоронне
підприємство застрахує свою
професійну відповідальність.

Вибір охоронної фірми - дуже
серйозне питання, і від зробленого
вибору може залежати успіх
бізнесу, збереження майна,
документів, здоров’я, не тільки
вашого, але і ваших близьких або 

Це важливий момент, оскільки
практика показує, що деякі не
свідомі виконавці економлять на
придбанні транспорту і просто
наймають охоронців, які мають
власні машини. 

А тепер уявімо таку картинку:
охоронець, поспішає за викликом
на своїй машині. Звісно, що він
буде не таким самовідданим цій
справі, як за кермом казенної.

Підприємства, які надають
охоронно-пожежні послуги повинні
мати на це дозвіл. Досліджуючи
таку ліцензію, звертайте увагу на
дату закінчення її дії. Останні два
роки видають безстрокові, але
раніше вони мали конкретний
“термін придатності” - 5 років.
Якщо компанія не продовжила дію
своєї ліцензії - велике питання
«Чому?». Ще один важливий
момент для тих, хто задається
питанням про те, як вибрати
охоронну компанію, - наявність
власного офісу, та не комірчини в
напіврозваленому підвальному
приміщенні, а повноцінного,
технічно

обладнаного приміщення, що має
пульт централізованого
спостереження і цілодобовий
черговий телефон.

Важливим є й той факт, хто
очолює те чи інше підприємство.
Справу краще мати з
професіоналами, які мають
уявлення про сферу подібних
послуг.

Загальної форми для охоронців
законодавчо не передбачено, тому
вона обирається самостійно. Як
правило, у кожного приватного
охоронного підприємства вона
різна, належність визначається
нашивками і емблемами
організацій. 

Мають право співробітники
охоронної фірми й на
використання захисних шоломів і
бронежилетів. 

Також, жорстко регламентовано
порядок використання службової
травматичної зброї, цивільної зброї
самооборони, вогнепальної зброї
та спецзасобів.
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ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 
УКРАЇНСЬКИМИ ОХОРОННИМИ 
КОМПАНІЯМИ:

співробітників. Тому варто дізнатися, як можна
більше інформації про підрядника. В довершення,
пораджу зробити кілька нічних дзвінків черговому
охоронної компанії і, якщо хоч раз не дадуть
відповідь, починайте перевіряти іншу фірму.

Підписуємо договір

Після проведення аналізу претендентів можна
приступати до укладання договору на надання
послуг. Робити це краще в присутності
досвідченого юриста. Необхідно пам’ятати, що
якість послуг не завжди залежить від ціни.

Якщо ж у вас немає в наявності умовного
календарного місяця на аналіз ринку охоронних
послуг України, то хотіли б запропонувати вам
співпрацю з нашою компанією. Демпінгові ціни не
пропонуємо, але гарантуємо чесне співвідношення
ціни та якості.

Михайло Каневський

3 Охорона офісів, складів, 
промислових, будівельних 
і торговельних об’єктів;

5  

6   

7   

9 Забезпечення порядку в 
місцях проведення 
масових заходів;

10Розробка і монтаж 
охоронних систем, 
відеоспостереження 
та контролю доступу;

1 Забезпечення особистої 
безпеки;

Охорона вантажів і 
транспорту при 
перевезеннях;2

Власне виробництво 
технічних засобів охорони;4
Охорона за допомогою засобів 
охоронно-пожежної 
сигналізації;

Пультова охорона об’єктів;

Збройний супровід;

Фізична охорона офісів, 
торгових і промислових 
підприємств;8

11
Охорона вантажів і 
транспорту при 
перевезеннях;
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Залишаючи свій будинок, 
веди себе так, як ніби 
бачиш перед собою 
ворога.

/Хагакуре Бусідо/

Пультова охорона

Надійним та економічно вигідним 
рішенням задачі забезпечення 
безпеки квартири, дачі, 
виробничих, торгових, будівельних 
об’єктів є пультова охорона. 

Як це працює?

Об’єкт охорони обладнується 
системою датчиків, що має 
безперервний цілодобовий зв’язок 
з основним пультом. Сучасна 
система датчиків має здатність 
самодіагностики. Спрацьовування 
сигналізації на одному з 
охоронюваних об’єктів миттєво 
відображається на пульті та 
доводиться до оператора.

Згідно із затвердженим 
порядком реагування 
приймаються наступні заходи:

1.На об’єкт прибуває мобільна 
група (група швидкого 
реагування - ГШР), що 
складається із співробітників, 
які мають досвід військової або 
поліцейської служби. 
Співробітники ГШР можуть бути 
озброєні (залежить від наявних 
у організації та у співробітників 
дозволів на носіння зброї);

2.При необхідності сигнал 
тривоги дублюється в 
поліцейське управління;

3.Власник охоронюваного 
об’єкта оповіщається про 
спрацювала сигналізації.

Монтаж сигналізації

Система датчиків в будинку, 
квартирі, котеджі, на дачі може 
бути як дротовою так і 
бездротовою, що залежить від 
типу об’єкта, вибору та 
фінансових можливостей його 
власника.

Датчики виконують наступні 
функції:

·Захист периметра (спрацювання 
на відкриття дверей, вікон, на 
яких встановлені датчики);

·Захист об’єму (спрацювання на 
виявлення руху всередині об’єкта). 
Сучасні системи виключають 
спрацювання на пересування 
дрібних домашніх тварин;

·Тривожна кнопка. Виклик групи 
швидкого реагування здійснюється 
при натисканні на приховану від 
стороннього погляду кнопку.

Сучасні системи включають також 
обробку ситуації «відкриття під 
примусом». Техніком по 
сигналізації програмується 
спеціальний код, при наборі якого 
відбувається виклик групи 
швидкого реагування, але інших 
ознак спрацювання сигналізації не 
проявляється. Така система 
забезпечує максимальний захист 
персоналу або членів сім’ї, що 
викликають групу швидкого 
реагування, не викликаючи при 
цьому жодних підозр нападаючої 
сторони.

П УЛ ЬТО В А
ОХ О Р О Н А

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?                                    
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГОВОРУ:

Пультова охорона на об’єкті 
може бути націлена не тільки 
на захист від атак і 
несанкціонованого вторгнення, 
але і на охорону від пожежі 
(встановлені датчики диму і 
високої температури), витоку 
газу і затоплення. В цьому 
випадку у порядок реагування 
включається доведення 
інформації до пожежної 
охорони, газової служби, 
аварійно-диспетчерської 
служби ЖКГ/ОСББ, замовника 
на об’єкті.

Технічні рішення

Канал зв’язку між об’єктом і 
центральним пультом охорони 
повинен бути надійним, тому 
бажано дублювання каналу. 

Для цього застосовується 
кілька видів зв’язку одночасно 
(телефонна лінія, стільниковий 
зв’язок, радіозв’язок, інтернет). 
У нашій компанії основний канал 
зв’язку - GPRS/EDGE (інтернет), 
дублюючий - CSD (голосовий 
канал, телефонний зв’язок). 

Одночасне використання 
декількох ліній зв’язку підвищує 
надійність моніторингу об’єкта і 
виключає помилкове 
спрацьовування системи і 
сповіщення або виклик власника 
об’єкта хибним сигналом.

Владислав Прискока.

Дозвольте дати вам декілька рекомендацій щодо змісту договору між 
організацією, що здійснює охорону і клієнтом (орендарем або 
власником об’єкта).

До договору обов’язково включаються наступні пункти:

1 Дата видачі і номер ліцензії організації на право займатися 
цим видом діяльності;

2 Заходи, що вживаються охоронною компанією в цілях захисту 
об’єкта при надходженні сигналу тривоги;

3 Матеріальна відповідальність сторін;

4 Максимальний час прибуття мобільної групи після надходження 
сигналу про спрацювання системи охорони; 

5 Періодичність технічного обслуговування та перевірки системи 
охорони на об’єкті;

6 Вартість послуг та строк дії договору.



18 Н а  к о н т р о л е

Ж у р н а л  “ А л ь я н с - Б е з п е к а ”  |  № 1

Чи потрібна взагалі охорона 
гаража? Чи є в цьому сенс? 
Дозвольте поділитися з вами 
думками на цей рахунок. Крім 
того, в цій темі хотілося б 
розповісти ще й про базові 
правила захисту гаражу від 
злому.

За кам’яною стіною?

Існує розхожа думка, що якщо 
машину поставити в закритий 
гараж, то можна не переживати за 
її долю, вона в повній безпеці. Чи 
так це насправді? 

Статистика - річ уперта, і вона 
свідчить проти цієї думки. 

Існують десятки тисяч справ, 
коли грабіжники розбирали і

розкуркулювали авто 
безпосередньо в рідних 
стінах гаража. Уберегти 
своє дороге майно можна, 
як би складно це не 
здавалося на перший 
погляд.

Гаражи и их надежность

Гаражи бывают самые 
разные, представим самые 
распространенные варианты:

Гаражі та їх надійність

Гаражі бувають різні, 
наведемо найпоширеніші 
варіанти:

· Залізобетонний моноліт - 
самий міцний, довговічний і 
надійний гараж. Стіну з нього 
проломити - вкрай важка і 
дуже гучна робота;

· Гараж із цегли - другий 
після залізобетонного моноліту, 
але стійкість і довговічність 
залежить прямо від якості 

використаного матеріалу;

· Самі ненадійні та прості в 
зломі - гараж металевий, 
зібраний з секцій. Подібний тип 
гаража зламати можна без 
зусиль і шуму.

Що можна зробити?

Як грабіжники проникають в 
гаражі та як захистити своє 
майно?

Найчастіше зловмисник 
проникає в гараж завдяки 
тому, що усуває замки. Для 
того щоб запобігти спилюванню 
дужок у навісних замків, слід 
встановити металеві кожухи, 
але і це не зможе дати повної 
безпеки.

Краще всього
використовувати замки з
прихованим стержнем,
оскільки вони мають обтічну
форму, і цей факт ускладнює
можливість накинути на
замок ланцюг.

До того ж, смуга пробою з 
усіх боків прихована. 
Незалежно від моделей 
встановленого замку, не 

ОХ О Р О Н А
ГА РАЖА

ВАМ ПОЩАСТИТЬ?
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Почуття страху і почуття небезпеки відноситься до 
різних сфер. Перше до сфери інстинктів. Друге до 
сфери розуму. Перше треба пригнічувати, друге 
розвивати.
    
/І. Шевельов /

буде зайвим дотримуватися 
деяких нескладних правил 
безпеки. Замок і його частини не 
повинні мати виступів, що 
виходять за межі двері. Варто 
подбати і про те, щоб діаметр 
болтів кріплення був не менше 
восьми міліметрів, простежте 
принцип кріплення замку, 
оскільки кращий варіант замку - 
це той, який неможливо 
відвернути зовні. Найбільш 
вразлива частина - ворота, тому 
даній конструкції слід приділити 
особливу увагу.

Під вас копають

Найчастіше грабіжник 
просто застосовує силове 
відкриття. Робиться ця 
процедура наступним чином: 
зловмисник міцним ланцюгом 
обертає виступаючі частини 
замку і за допомогою машини 
розриває сполучні частини 
замку. Найчастіше подібні 
види зривання замків, 
відбуваються в тихій та 
безлюдній місцевості, оскільки 
ця операція не потребуватиме 
особливих зусиль, особливо, 
розумових.

Для того щоб запобігти 
подібним діям, потрібно 
звернути увагу на стулки, які 
не повинні мати ні 
найменшого зазору, так само 
варто позбутися від дверних 
ручок і поставити по всьому 
периметру надійний куточок.

Головку болтів, що тримають ворота, при бажанні і вмінні можна 
спиляти зубилом і ворота просто впадуть до ніг грабіжника. Як варіант, 
зловмисник намагатиметься зробити підкоп під гараж, але це 
залишається можливим тільки в тому разі, якщо грунт дуже пухкий і 
сипкий.
Можна застосувати й кардинальні методи захисту машини. Якщо ви 
дійсно хочете забезпечити надійний захист вашому автомобілю, тоді 
охорона гаража - буде дійсно найкращим варіантом вирішення цього 
питання. Сьогодні така послуга  як сигналізація - не стане «в копієчку» 
і клопоту завдасть небагато. Протягом пари хвилин після спрацювання 
сигналізації на місце злому приїде спеціально навчені люди і запобіжать 
пограбуванню.

Георгій Сергієнко.
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Різновиди та типи

В цілому, згадані замки можуть 
служити від декількох років до 
декількох десятиліть. Тут все 
залежить від якості матеріалу, 
варіанту механізму і експлуатації. 
При необхідності всі ці вироби 
можуть піддаватися 
профілактичним і ремонтним 
заходам. Ремонт замків краще 
всього проводити силами фахівців, 
які мають кваліфікацію у виконанні 
даних робіт.

Ригельний замок

Тут використовується рейковий 
механізм, призначений для 
відмикання/замикання. Це 
найбільш традиційний клас. Ключі 
до нього завжди мають плоску 
форму, а з обох його сторін 
присутні виточені борозни.

Циліндровий замок

Також популярний тип замку. Його 
відкривають за допомогою, так 
званого, англійського ключа, 

який зовні схожий зі 
звичайним, але тільки плоским 
виглядом. Крім того, ключ 
доповнюється улоговиною в 
центрі, і борозенками в 
нижній його частині. Якщо в 
стандартній комплектації дані 
вироби вважаються не надто 
надійними, то при наявності 
низки додаткових елементів 
(сталеві вкладки, обладнані 
загартованими металевими 
підшипниками/кульками), вони 
можуть стати чудовим 
захистом для житла або 
бізнес-приміщення.

Сувальдний замок

Прототип даного замку був 
розроблений ще на початку 19
століття. Тут застосовуються 
пластинки з металу, які 
вводяться за допомогою зубців 
ключа. Далі, подовжений 
стержень-ключ приймає 
потрібне положення, після 
чого провертається, тим самим 
приводячи замковий механізм 
у рух.

Електронний замок
Це сама надійна система, зручна 
для користування і захисту 
будинку. В деяких комплектаціях, 
такі прилади можуть 
доповнюватися пультами, 
магнітними картами, 
електронними ключами або кодом.
Вибачте, що ми повторюємося, але 
ситуація вимагає цього: уберегти 
майно від незаконних посягань 
злочинців можливо лише при 
використанні комплексних рішень. 
На даний момент не існує такого 
замку, який було б неможливо 
зламати, тут питання стоїть лише в 
тому, скільки знадобиться часу на 
його злом. А далі що? Повернутися 
додому і виявити перевернуте 
«догори дриґом» приміщення? 
Набагато розумніше і значно 
дешевше буде запобігти 
пограбуванню. Так що ми 
рекомендуємо встановлення 
надійної двері, підібрати гарні 
замки для вхідних дверей (бажано 
- різних типів) і, звичайно, монтаж 
охоронної сигналізації.

Михайло Каневський.

З А М К И  Д Л Я 
В ХОД Н Ы Х  Д В Е Р Е Й 

ЩО СЛІД ЗНАТИ?                                  

Будь-які вхідні двері завжди оснащуються вхідними замками. І виходячи з призначення і використання 
вхідних дверей, дані пристрої можуть бути 1 з 4 існуючих типів. Давайте розглянемо, якими бувають замки 
для вхідних дверей.
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ВБУДОВАНИЙ
СЕЙФ

НЕ ПАНАЦЕЯ                                   

Безпека ваших заощаджень та коштовностей - важливе питання, що вимагає належної уваги. Надійний 
захист в офісі та домашніх умовах забезпечить вбудований сейф.

Останнім часом стала 
популярною практика 
оснащення офісних приміщень 
і приватних будинків 
вбудованими сейфами. Вони 
забезпечать повну безпеку 
ваших особистих речей - 
коштовностей, заощаджень, 
документів. Саме тому 
питанню вибору сейфа варто 
приділити особливу увагу. 
Адже ніхто не бажає стати 
жертвою пограбування і 
назавжди втратити речі, які 
представляють для нього 
певну цінність.

Вбудований сейф, як правило, 
розташовують подалі від 
сторонніх очей і рук, часто 
маскують його дзеркалом або 
картиною. Фахівці, які 
встановлюють таку техніку, 
рекомендують монтувати 
вбудовувані сейфи на рівні 
поверхні підлоги.
Габарити придбаного 
вбудованого сейфа повинні 
обмежуватися товщиною 
офісних або домашніх стін. 
Вбудований сейф цінний ще й 
своєю вогнестійкістю, до того 
ж його не вкрадуть і не 
затоплять. 

Під час пожежі стіни кімнати 
перешкоджають нагріванню 
сейфа до граничної 
температури, тим самим 
захищаючи його вміст від 
пожежі.

Модельна різноманітність

З різноманітності асортименту 
споживач може обрати сейфи з 
різними видами замкового 
механізму:

1. Механічний;
2. Кодовий;
3. Ключовий;
4. Електронний.

Поміж собою моделі 
відрізняються габаритами, 
дизайном, а також іншими 
характеристиками. Чому з 
переліченого віддати перевагу, 
треба вирішувати, виходячи з 
тих завдань, які ви ставите 
перед потенційною покупкою. 
На етапі облаштування або 
ремонту приміщення, 
неважливо, це будинок або 
офіс, установка вбудованого 
сейфа стане надійним варіантом 
захисту цінних для вас речей.

Дмитро Антоненко.

К о р о т к о  п р о  г о л о в н е




