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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Послуг  охорони 

Послуг протипожежного призначення  

Компанія «КОДЕКС БЕЗПЕКИ» виражає Вам повагу та пропонує економічно-

розраховану вигідну професійну партнерську співпрацю щодо застосування в 

охоронній, а також протипожежній діяльності комплексу ліцензованих технічних і 

кадрових можливостей безперебійного цілодобового централізованого пультового 

спостереження за системами охоронної та пожежної сигналізації (протипожежного 

захисту), пов’язаних монтажних робіт, послуг фізичної охорони об’єктів усіх форм 

власності та складності. 

 

         Ми гарантуємо забезпечення охорони на якісному професійному рівні. Компанія 

володіє реальним практичним досвідом та комплексом можливостей з надання 

фахових послуг охорони Ваших об’єктів: 

 

- власний унікальний технічно укріплений та сертифікований в Україні сучасний 

пульт централізованого спостереження (ПЦС) з можливостями віддаленого онлайн 

відеоконтролю Об’єктів охорони; 

- застосування сертифікованого обладнання та актуального програмного 

забезпечення «Phoenix security «Phoenix» (у т.ч. «Орлан»), «Тірас «Мост-П», «Geyts 

Laboratory «Graph», «Аjax Systems «Аjax Translator», «Pima «Andromeda», «Дунай», 

«Дунай-Про», з технічною готовністю адаптування каналів зв’язку під необхідні 

вимоги з урахуванням усього їх обсягу; 

- незалежні VPN та резервні (у т.ч. «рухомі») канали стабільного, безперебійного 

і оперативного цілодобового цифрового зв’язку за сучасними технологіями; 

- цілодобовий аудіо та відео контроль залу роботи ПЦС, аудіофіксація усіх 

з’єднань операторів ПЦС з їх архівуванням згідно встановлених вимог; 

- висококваліфікований та досвідчений персонал ПЦС з протоколом роботи 

системного фіксованого зворотнього контролю 24/7. 

 

 



 «КОДЕКС БЕЗПЕКИ» застосовує гнучку конкурентну політику та сформує 

персонально для Вас вигідну цінову пропозицію, притримуючись послідовності і 

стабільності у взаємовідносинах, гарантуючи при цьому високу практичну та технічну 

якість послуг і несучи реальну матеріальну відповідальність перед Замовниками. 

 

Фізична охорона об'єктів, стаціонарний пост (орієнтовні базові ціни) 

Найменування послуги Ціна в грн.  Примітка 

Стаціонарна фізична охорона 

Цілодобовий пост 
від 45 грн./год 24 години 

Стаціонарна фізична охорона 

денний/нічний пост 
від 68 грн./год. 12 годин 

 

 

Пультова охорона об'єктів (орієнтовні базові ціни) 

Найменування послуги Ціна в грн.  Примітка 

Система спостереження та реагування 

(Пульт цілодобового спостерігання,   

включаючи «тривожну кнопку») 

від 450 

грн./міс. 

виклики 

ГШР, 

технічного 

спеціаліста 
 

 

Пожежна охорона об'єктів (орієнтовні базові ціни) 

Найменування послуги Ціна в грн. 

 

Проектування сигналізації, 

пожежогасіння, сповіщення 

 

Вартість розраховується 

на кожен об'єкт окремо з 

урахуванням архітектурно-

будівельних креслень і/або після 

виїзду на об'єкт 

Монтаж пожежної сигналізації, систем 

сповіщення, пожежогасіння, технічне 

обслуговування систем пожежогасіння  

 

Вартість розраховується 

на кожен об'єкт окремо на основі 

специфікації проекту (за 

наявності), архітектурно-

будівельних креслень і/або після 

виїзду на об'єкт 

Пульт централізованого Пожежного 

спостерігання (цілодобово) 
від 300 грн./міс. 

 

          З метою оперативного реагування та підсилення охорони при нештатних 

ситуаціях чи за іншої робочої необхідності компанія КОДЕКС БЕЗПЕКИ забезпечить 

фізичну охорону Вашого об’єкта можливостями «тривожної кнопки».  

 

Вартість послуг групи швидкого реагування-ГШР («тривожної кнопки») без 

обмеження кількості викликів входить у вартість послуг фізичної охорони.  

 

 

 



Окрім того, задля якісного та ефективного рівня охорони, у вартість послуг 

фізичної охорони наша компанія включає також ексклюзивну послугу дублюючого 

контрольного цілодобового 24/7 відеоспостереження засобами власного Пульта 

Централізованого Спостереження (ПЦС) захищеними каналами зв’язку з визначених 

спільно із Замовником відеокамер Об’єктів охорони. ПЦС компанії забезпечно усіма 

актуальними в Україні сертифікованими програмними забезпеченнями. 

  

Також, «КОДЕКС БЕЗПЕКИ» забезпечує крім офлайн-контролю постійний 

віддалений онлайн-контроль роботи персоналу охорони залучаючи ресурси операторів 

ПЦС за визначеною протоколом періодичністю зворотнього зв’язку з Об’єктом 

охорони, а також за необхідності цифровий контроль периметрального обходу 

території працівниками охорони. 

 

Портфель Об’єктів Замовників та Партнерів Компанії, що підтверджує наявність 

стабільного досвіду, ділової репутації та фактичних можливостей організаційно-

практичного забезпечення діяльності підприємства є частково відображеним у 

відповідній інформаційній сторінці сайту Групи Компаній (https://kodeks-bezpeky.com) 

та у Референс-Листі, що додається. 

 

 

Переваги договірних професійних ліцензованих послуг охорони: 

 

1. Ефективність і рівень якості ліцензованої охорони та контрольно-пропускного 

режиму, що забезпечується: 

   -  структурованою організацією роботи персоналу охорони, яка включає в себе 

вертикальний та дистанційний методи дієвого онлайн контролю 24/7, у т.ч. з 

використанням власного Пульта централізованого спостереження, протокол 

системного фіксованого зворотнього зв’язку,  попередній відбір кадрів за узгодженням 

із Замовником (отримувачем послуги), можливість невідкладної заміни кадрів 

(кадровий резерв), можливість периметрального технічного GPS та відео контролю 

Об’єктів, заходи внутрішньої безпеки та апробованого системного інструктажу. 

 

2.Повне забезпечення персоналу охорони усім необхідним МТЗ, форменим 

спецодягом, засобами спецзв‘язку та спецзасобами. 

 

3.Можливість невідкладного підсилення охорони спорядженими групами швидкого 

реагування та додатковим патрулюванням Об’єктів. 

 

4. Мінімізація репутаційних ризиків Замовника, ризиків матеріальних втрат та гарантії 

забезпечення їх компенсацій наявною відповідальністю згідно договірних відносин із 

Замовником, у т.ч. резервним матеріальним стабільним страхуванням передбачених 

випадків. 

 

5. Мінімізація бухгалтерських витрат Замовника щодо оподаткування заробітної плати 

та інших мінімальних гарантій працівників шляхом перекладання цих витрат та 

юридичної відповідальності на суб‘єкта охоронної діяльності. 

 

6. Мінімізація відповідальності Замовника в частині дотримання правил техніки 

безпеки, протипожежних заходів та санітарно-епідемічних вимог, пряме дотримання 

яких перекладається документально на суб‘єкта охоронної діяльності. 

https://kodeks-bezpeky.com/


 

7. Повне уникнення Замовником передбачених Законом можливих нещасних випадків 

на виробництві та пов‘язаних із цим наслідків і подальших зобов‘язань. 

 

8. Можливість виконання персоналом охорони додаткових суміжних функцій за 

розробленою із Замовником посадовою інструкцією. 

 

За тривалий час роботи Компанія «КОДЕКС БЕЗПЕКИ» неодноразово 

підтвердила оперативність, якість та професіоналізм як безпосередньо при наданні 

послуг охорони, так і при монтажних, пуско-налагоджувальних роботах та усіх 

організаційно-контрольних етапах її забезпечення.  

 

 

Додаток : Референс-Лист за текстом. 

 

 

 

  
 

 

 

Наша адреса:        м. Львів, вул. Шота Руставелі, 13/14 

Головний Офіс:    м. Львів, вул. Зелена, 82-Б 

Наш телефон:      +380681100001 

                               +380322600010 

Наш сайт:             www.kodeks-bezpeky.com 

Наш e-mail:          kodeksbezpekylviv@gmail.com 
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КОДЕКС БЕЗПЕКИ Group 

___________________________________________________ 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ                                                                          2014-2022 

 Hotel & resort Citadel Inn 

 Європейський банк реконструкції та розвитку  

 Lviv Croissants  мережа 

 JYSK 

 CARVELI 

 SOCAR Energy Ukraine 

 PORTE`S 

 Think Global 

 Cheese and Wine  мережа 

 IT Company Platform 

 LvivTech.City 

 INTELLIAS офісний центр 

 BARs MAD HOUSE 

 FOOD&WINE  мережа 

 Торговий центр «СКРИНЯ» 

 АТБ  мережа 

 Ресторація «ХАТА» 

 ELIXIR центр персональної косметології 

 АВ МЕТАЛ ГРУП  мережа 

 Європейський Центр Бізнесу  

 WIN Club мережа 

 VINOTECA 

 ROYAL CLUB  мережа 

 ПШ СВІТАНОК  

 ТБ-БУДІНВЕСТ 

 Invert Pictures 

 Українська академія дизайну 

 СТОУНБУДСТАНДАРТ будівельна компанія 

 ЛЬВІВСТАНДАРТБУД  будівельна компанія 

 ОН САЙТ КОМПАНІ ЮЕЙ 

 ОСББ СУСІДОНЬКИ  котеджне містечко 

 ОСББ АЛТАЙСЬКІ ОЗЕРА 

 Державна Міграційна Служба  

 ОСББ ЛИЧАКІВСЬКА ПЕРЛИНА 

 Львівський Обласний Клінічний Перинатальний Центр 

 УК Сихів-Рідний Дім 

 АХАЛІ Хінкальня 

 STAR music cafe 

 Суші Тайм 



 ЄЛЬ ГРЕКО 

 ПАТРІОТ ветеранська ресторація 

 AVALON Ink   будівельна компанія  

 Mi100 Розважальний Центр 

 Еkomed 

 СПОРТЛОТО 

 CENTRAL MEDIA 

 Компанія LPP мережа магазинів одягу 

 ГАЛКА  Ltd  Офісно-виробничий комплекс 

 Trade House G 

 Офісний центр Мотозавод «Свитязь» 

 Автоцентр  РІК-Авто 

 HIRESH night club 

 De Luxe  night club 

 Modern Apartment’s 

 ВЕЖА КРАМАРІВ ресторан 

 CISAR  hotel&restaurant  мережа  

 Княжий Келих  

 Party Fon ресторан-клуб 

 КОРА готель 

 ВГЦ Піраміда 

 Еталон-Ком  будівельна компанія 

 Silver bar-club 

 MAESTRO restaurant 

 Делюкс салон краси  

 9 Місяців 

 Благодійний фонд НАШЕ МАЙБУТНЄ 

 СМАРТ КІДС  

 Les ЮК  правова та економічна безпека   

 Адвокатське об’єднання «ТСТ» 

 Східне кафе BEIRUT 

 Vacuactivus 

 ZEBRA rest&dance 

 GALLERY 

 BRISTOL club-rest 

 М’ЯТА lounge 

 Шинок ФАЙНО Є 

 «Авторинок на Перфецького» 

 ANTURARZ club 

 BAGRATIONI 

 РЕНЕСАНС клуб-караоке 

 «Вічність» виготовлення пам’ятників  

 Державний Західний Експертно-Технологічний центр 

 LVIVIN travel 



 Cултан палац  ресторан  

 Гуцульський двір 

 MODERN art hotel 

 The Room 

 СІЛИ З'ЇЛИ  мережа 

 ГО Народний  Правопорядок 

 Платформ  будівельна компанія 

 АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН  мережа  

 Gladiator`s  кальян 

 Ринок «Біля Універмагу» 

 Львівхарчопроект Офісно-виробничий центр 

 Dinternal Book`s британські книги 

 КМДШ  

 MRIYDIY SCHOOL мережа  

 LEV Development  будівельна компанія 

 Золотий Ліс  виготовлення меблів 

 Галпроектмонтаж  Офісний центр 

 PARK art of rest 

 LEONI 

 Угерський Спиртовий Завод 

 PIRAEUS bank 

 Da Vinci піцерія 

 Наливки зі Львова 

 Latinder bar 

 Вірменка кав’ярня  

 CARLSBERG UKRAINE  

 ЛЮБЕ АВТО 

 ПРАГА ресторан 

 Грушевський Cinema Jazz 

 QUOROOM будівельна компанія 

 

 

 

& OTHER`S 

 

                                                                                  MORE INFORMATION HERE 

kodeks-bezpeky.com 


