
Ціни, зазначені в прайс-листі, актуальні до 31.08.2022





Компанія створена командою професіоналів у галузі безпеки. 

Наші співробітники - одні з найкомпетентніших і найдосвідченіших

 фахівців у сфері охорони.



№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ  

Прим ткаі

Ф і зи ч на ох ор о на 
ники .об'єкта (охорон )

1. ФІЗИЧНА ОХОРОНА 

1.1 від 0 грн. / год8 . Вартість варіюється від складності 
поставлених завдань, дислокації 
об'єкта, витрат на організацію служби 
з урахуванням індивідуальної специфіки, 
підготовки співробітників, забезпечення 
травматичною зброєю,  іншими та
спеціальними засобами індивідуального 
захисту активно оборони. При цьому і ї
в разі укладення договору на фізичну 
охорону, в розрахункову вартість години 
охорони входить   ряд додаткових 
заходів щодо поліпшення якості послуг, 
таких як: перевірка якості несення служби  

, (не менше 2 разів на зміну установка за 
рахунок охоронного підприємства)
радіокомплекту «Тривожно  сигналізації» ї
з підтримкою функції дистанційної 
передачі сигналу «Тривога» еагування , р
автопатруля групи затримання в разі 
надходження сигналу «Тривога»,
проведення комплексу заходів, силами 

 ,власної служби безпеки  щодо усунення 
, якіпричин і умов сприяють вчиненню 

майнових правопорушень стосовно 
.об'єктів, що охороняються

Охорона стаціонарних 
об є’ ктів

Використання службових
собак для охорони

Патрулювання
територій

Цілодобове
оперативне реагування

Контроль внутр шньогоі
режиму об єкта’

Організація 
особистої безпеки

Супровід осіб з 
матеріальними цінностями

та цінних вантажів

Виявлення протиправних
дій, крадіжок



Особистий охоронець.

1.4

1.5

1.6

від 1200 грн. за 1
вагон.

від  грн. 3400 за 1 
вагон.

від 150  грн. / год.

При перевезенні наші співробітники вза-
ємодіють з усіма структурами  силовими
для . мінімізації ризиків для вантажу

Співробітники пройшли спеціальну бойову і 
такти підготовку за програмою чну
«особистий охоронець», озброєні травма-
тичною зброєю, спеціальними засобами 
індивідуального захисту та активної оборони,
а також засобами спеціалізовано  зв'язку го
в повному обсязі.

С  упровід вагонів по 
території України.

Супровід вагонів в 
ближнє зарубіжжя.

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ

Прим ткаі

Супровід повнова-у
жених представників 
підприємств, установ 
і організацій всіх форм 
власност і,  а також 
фізичних осіб під час 
перевезення коштів 
та цінних паперів або 
вантажів.

1.2

1.3

від 120 грн. / год.

від 120 грн. / год.

Наряд формується мінімум з 2 співробіт-
ників, травматичною зброєюозброєних . 
Кількість співробітників залеж  відить
складності поставлених завдань, ризиків і  
вартості вантажів, що перевозяться, а 
також супутніх витрат на організацію служ- 
би. Можливе використання транспорту 
"Охорони" з розрахунку від  грн / км.6

Супровід   цінних 
вантажів, що перево-
зяться автомобільним 
транспортом.



Охорона к вотеджі
-(приватні домоволо

діння).

Охорона квартир.

Охорона т их па-оргов  
вільонів (кіоски, 
малі архітектурні 
споруди).

Охорона п ьриміщен
підприємств, установ і 
організацій.

«Кнопка тривоги».

2.2

2.3

2.4

2.5

від 350 грн. / міс.

від  грн. / 250 міс.

від 30  грн. / 0 міс.

від 00 грн. / 4 міс.

від  грн. / 300 міс.

Охорона за допомогою пульта централі-
зованого спостереження, у вартість 
послуги входять витрати на спостере-
ження і технічне обслуговування вста-
новлених систем охоронної та / або 

тривожно  сигналізації, а також « ї» при-
буття групи оперативного реагування на 

-надходження сигналу «Тривога» з охоро
яємогон  об'єкта.

2. ТЕХНІЧНА ОХОРОНА 

При наявності апаратури «Замовника . »
Від 300 грн.  установки обладнання в разі
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
Послуга .надається цілодобово.

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ

Прим ткаі

2.1

ЯК ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ОХОРОНА ВАШОГО ОБ ЄКТУ?’

2.2.1 Добова охорона 
квартир.

від 100грн / добу + 

одноразовий платіж 
1000грн (виїзд фахівця).

Охорона за допомогою пульта централі-
зованого спостереження, у вартість 
послуги входять витрати на спостережен-
ня і технічне обслуговування встанов-
лених систем охоронної та / або "тривож-
ною" сигналізації, а також реагування 
ГБР на надходження сигналу "Тривога" з 
охоронюваного об'єкта При наявності 
апаратури "Замовника". При наданні ППК 
компанії ТОВ «Охоронний холдинг» 
вартість збільшується мінімум на 100 грн



Реагування власними 
Г Р  на   сигнали ТриО « -

»вога  які надійшли з 
ПЦО х     інших охоронни

 підприємств.

Моніторинг охоронної 
сигналізації та оповіщен-
ня клієнта (спостережен-
ня за станом засобів 
охоронної сигналізації 
встановленої на об'єкті).

Виклик Групи Оператив-
ного Реагування по 
телефону.

2.9

2.8

від 5  грн. / 2 міс.0

від 5  грн. / 1 0 міс.

від 0  грн. / 3 міс.0

За 1 об'єкт в місяць (вартість обслугову-
вання систем ОПС встановлених на 
об'єктах об  окремо).говорюється

У вартість послуги входить технічне обслу-
говування встановлених систем, витрати на 
мобільний інтернет, спостереження за 
станом засобів ОПС власним ПЦО (без 
реагування), оповіщення Замовника при « »
отриманні інформації про спрацювання 
охоронної сигналізації.

 

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ

Прим ткаі

2 7.

Охорона гаражів від 220 грн./міс. 2.6



Технічне обслуговуван-
ня систем пожежної 
сигналізації та пові-с
щення про пожежу, 
автоматичних систем 
пожежогасіння всіх 
типів.

Спостереження за допо-
могою централізованого 

пультапожежного  за 
системами  пожежної 
автоматики.

Проектування і монтаж 
систем пожежної сигна-
лізації та повіщення с
про пожежу, автоматич-
них систем пожежо-
гасіння всіх типів.

3.4

3 2.

3 3.

ціна договірна

від 5  грн. / 2 міс.0

від  грн. / 200 міс.

ціна договірна

Вартість варіюється в залежності від роз-
мірів дверей, необхідної межі вогнестійкості, 
вибору ЗАМОВНИКОМ дизайну і конструкції 
дверей.

Монтаж протипожежних 
дверей (дверей з 
нормованою межею 
вогнестійкості).

3. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Оповіщення підрозділів Державної служ-
би з  в разі пожежі, надзвичайних ситуацій
негайне інформування  ЗАМОВНИКА  та  

-обслуговуючої організації про виниклі не
справності систем пожежної автоматики.

Вартість варіюється в залежності від 
розмірів і складності об'єкта, вибору 
ЗАМОВНИКОМ запропонованих варіантів 
протипожежного захисту.

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ

Прим ткаі

3.1

Монтаж систем
пожежної сигналізації

Сповіщення про пожежу
та евакуація людей

Технічне 
обслуговування

Спостереження 
за пожежною автоматикою

Монтаж вогнетривких
дверей, вікон, шаф і завіс





Установка систем GPS 
моніторингу
на автомобільні транс-
портні засоби.

від  грн.2400 Установка систем GPS моніторингу, доз-
воляє отримувати повну інформацію про 
маршрути переміщень автотранспорту 
Вашої компанії в робочий час. Контролю-
вати Точки простою  конкретного водія, « »
місця і кількість робочого часу, який 
витрачається даремно.  Отримувати 
інформацію про час прибуття автотранс-
порту в певні пункти призначення, і про 
час, проведений на пункті. онтролювати К
роботу співробітників і вчасно вирішувати 
проблеми, що виникають і  виконанп д час -
ня завдань, оптимізувати витрати палива 
шляхом виявлення точного, фактичного 
кілометражу, виключити нецільове вико-
ристання транспорту, отримувати досто-
вірну інформацію в режимі реального 
часу, підвищити  дисципліну  трудову
персоналу.

4.  МОНІТОРИНГGPS -

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ

Прим ткаі

4.1

КОМУ ВИГІДНО КОРИСТУВАТИСЬ МОНІТОРИНГОМ?  GPS - 

Кар єрна техніка’ Техніка ЖКГ Спецтехніка Вантажний транспорт

Небезпечний / габаритний вантаж Автобуси Таксі Службові Персональні

Сільгосптехніка



Спостереження за ста -
-ном встановлених тех

нічних засобів GPS 
моніторингу (GPSua).

Установка систем GPS 
моніторингу (Wialon) на 
вантажні ав омобільні т
транспортні засоби 
(в тому числі кар'єрні).

4.4 від 74 грн. / міс.1

від  грн. / 660 міс.0

Наш оператор сформує звіт по всім показ-
никам за період дії договору.

Дозволить значно скоротити витрати на 
паливо (шляхом виявлення спроб зливу), 
отримувати детальні звіти про фактично 
надані обсяги перевезень (пройдену 
відстань, кількість поїздок , перевезену « »
вагу і т.д.).

4 3.

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ

Прим ткаі

автомобіля буде примусово зупинено, в 
узгодженому з поліцією місці і часі. При 
необхідності обладнаємо місця для 
перевезення (кузов ,  контейнер , и и
рефрежиратори) засобами технічної 
охорони (охоронна сигналізація, відео-
спостереження, інші тех. засоби), для 
запобігання несанкціонованого доступу 
до вантажів цінностей сторонніх осібі ,

. Т обладнаємовключаючи водіїв акож
« ю ою »Мобільно  кнопк  Тривоги .



4.1.1

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ

Прим ткаі

4.1 МОБІЛЬНА КНОПКА ТРИВОГИ

Персональний 
моніторинг

від 160 грн. / міс. Наш оператор сформує звіт з будь-яки-

ми показниками за період дії договору.
4.1.2 Персональний 

моніторинг+реагуван-

ня

від 200 грн. / міс. Наш оператор сформує звіт з будь-яки-

ми показниками за період дії договору.
Виїзд ГШР на сигнал тривоги.

4.1.3 Персональний 
моніторинг+реагуван-

ня+консультації

від 350 грн. / міс. Наш оператор сформує звіт з будь-яки-

ми показниками за період дії договору.
Виїзд ГШР на сигнал тривоги. Надання 
консультацій з будь-яких питаннь. 

4.2.1

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ

Прим ткаі

4.2 МОНІТОРИНГ АВТО

Персональний 
моніторинг

від 160 грн. / міс. Наш оператор сформує звіт з будь-яки-

ми показниками за період дії договору.
4.2.2 Персональний 

моніторинг+реагуван-

ня

від 200 грн. / міс. Наш оператор сформує звіт з будь-яки-

ми показниками за період дії договору.
Виїзд ГШР на сигнал тривоги.

4.2.3 Персональний 
моніторинг+реагуван-

ня+консультації

від 350 грн. / міс. Наш оператор сформує звіт з будь-яки-

ми показниками за період дії договору.
Виїзд ГШР на сигнал тривоги. Надання 
консультацій з будь-яких питаннь. 

4.2.4 Вартість обладнання ЕКОНОМ: 9999 грн.
МОНТАЖ: 3899 грн.

VIP: 17999 грн.
МОНТАЖ: 8299 грн.



Обладнання квартири
засобами охоронно - 
пожежної сигналізації.

Обладнання приват -
ного будинку (котеджу)
засобами охоронно - 
пожежної сигналізації.

5.1

5.2

від 1000 грн.

від 1500 грн.

5.  МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ

Без урахування вартості обладнання і мате-
ріалів. При цьому, під час укладання 
договору на монтаж технічних засобів охоро-
ни, а в подальшому на їх обслуговування, 
поставка обладнання гарантовано буде  
проведена за цінами суттєво нижчими 
від ринкових.

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ 

Прим ткаі

Послуги фахівця
для обстеження об єкта’

Установка охоронної
сигналізації

Установка пожежної
сигналізації

Установка
відеоспостереження

Монтаж систем 
трекінгуGPS - 

Монтаж систем відео-
 та -спостереження  інтег

рованих систем технічної 
безпеки.

5.3

5.4 від  грн.2000

від  грн.1800Устаткування будівель, 
приміщень і споруд всіх 
форм власності засоба-
ми охоронно-пожежної 
сигналізації.



№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ

Монтаж систем GPS - 
трекінгу на легковий 

.автомобіль

Монтаж систем GPS - 
трекінгу  вантажний  на
транспорт.

Монтаж систем GPS - 
трекінгу на кар' рний є
транспорт.

Монтаж систем GPS - 
трекінгу на маневровий 
тепловоз.

Устаткування системою 
відеоспостереження 
маневрових тепловозів 
з можливістю передачі 

.відеопотоку на сервер

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

від  грн.700

від  грн.700

від  грн.2000

від  грн.700

від  грн.4000

ВСТАНОВЛЮ МО СУЧАСН  ТЕХНЧНЄ І І І
ЄМО СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ, ЗАБЕЗПЕЧУ

ШВИДКЕ РЕАГУВАННЯ ПРИ ТРИВОЖНОМУ 
СИГНАЛІ ТА ПОПЕРЕДЖУЄМО НЕБЕЗПЕКУ

ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ,
СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА НА 
АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ 
ТА ТЕПЛОВОЗАХ, СКОРОЧУЄТЬСЯ
БІЛЬШЕ, НІЖ НА 20%

20%

МОЖЛИВІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ ІСНУЮЧОГО І НОВОГО GPS - 
ОБЛАДНАННЯ У РАМКАХ ОДНОГО 
АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ. ІНТЕГРАЦІЯ 
ВЕКТОРНИХ МАП КОМПАНІЇ ТА НАПОВНЕННЯ ЗВІТІВ 
ІНФОРМАЦІЄЮ З НИХ.



Розробка проектів з по-
жежної безпеки (систем 
протипожежної безпеки, 
автоматичного пожежо-

Розробка проектів побу-
дови систем технічної
охорони, систем кон-
тролю доступу, відео-
спостереження та інших
комплексних систем 
безпеки.

Проведення комплекс-
ного обстеження обєкта ’
з розробкою пропозицій   
щодо оптимізації витрат
на охорону.

від  грн.6000

від  грн.5000

від 1 00 грн.0 Фахівці ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
 проведуть незалежну експертизу існуючої

системи безпеки, пропишуть заходи щодо 
передислокації постів / маршрутів, частко- 
ву зміну виду охорони з фізичної на техніч-
ну або за допомогою службових собак, при 
цьому буде надана проектно-кошторисна 
документація, яка відображає економічну 
ефективність запропонованих заходів 
(вартість вкладень, термін окупності, по-
дальша економія і т.д.) без погіршення 
якості охорони.

6.2

6.3

6. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ  

Прим ткаі

6.1

Пошук прихованих
відеокамер

Пошук пристроїв
радіозв язку’

Пошук пристроїв
негласного 

прослуховування

Підготовка і супровід
конфіденційних 

переговорів



Технічно-інформаційна 
безпека.

Навчання співробітників 
сторонніх охоронних 
підприємств на базі влас-
ного навчального центру.

Аудит якості послуг, що 
надаються сторонніми 
організаціями.

Послуги кінологічного 
центру.

6.5

6.6

6.7

від 250 грн. / кв. м

від 800 грн.

від 000 грн.1

від 600 грн.

Виявлення в приміщеннях і технічних засо-
бах електронних пристроїв, призначених 
для негласного отримання інформації,
пошук об єктивів прихованих відеокамер і’
випромінювань від працюючих прихованих
систем відеоспостереження. Виявлення
закладних пристроїв з передачею інформа-
ції в радіо і оптичному діапазонах, пошук
закладних пристроїв в дротяних лініях різ-
ного призначення (мережі електроживлен-
ня, телефонного зв язку, радіотрансляції,’
пожежної та охороної сигналізації), пошук
закладних пристроїв з передачею інфор-
мації інфрачервоним каналом.

Залежно від розряду, а також програми 
підготовки співробітника.

Фахівці ТОВ ОХОРОННИЙ ХОЛД НГ  « І »
проведуть аналіз якості послуг, що надаються 
сторонніми охоронними організаціями, з 
наданням об'єктивної оцінки якості та 
договірної вартості послуг, а також пропозицій 
для внесення змін в існуючу систему охорони.

Продаж і дресирування собак, тимчасове 
утримання на базі власних кінологічних
центрів (Запоріжжя, Маріуполь), вилов 
собак на теріторії підприємств, установ і 
організацій, інші послуги з кінології.

№
п/п

Назва 
Послуги

Ціна з 
урахуванням ПДВ 

Прим ткаі

6.4

гасіння, протипожежної 
обробки матеріалів).



ПІД НАШИМ ЗАХИСТОМ ПОНАД 34,4 тис. ОБ’ ЄКТІВ 
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ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ
СЛАВУТИЧ
м. Запоріжжя,

вул. Південне шосе, б. 74, 69008

o-h.com.ua

ЗАХІД-ХОЛДІНГ

м. Львів

вул. Доробок, б. 36а, 79052

z-h.com.ua

ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ
КРИВБАС
м. Кривий Ріг,

вул. Галенка, б. 9, к. 25, 50086

oа-bars.com.ua

НАМ ДОВІРЯЮТЬ СВОЮ БЕЗПЕКУ:

АНАЛІЗ ОБЛІК
ОБЛІКАНАЛІЗ

СКМ МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ ПУМБ ДТЕК

УКРТЕЛЕКОМ United Minerals Group ПОРТІНВЕСТ ЕСТА Холдинг

ММК ім. ІллічаАКХЗ

Запоріжсталь Запоріжкокс

   Дружківське 
рудоуправління

Азовсталь Запоріжвогнетрив

Південний ГЗК

Центральний ГЗК

Медіа Група Україна CORUM GROUP

Укрпошта

 Західенерго
Дніпроенерго

Дніпрообленерго

Інгулецький ГЗК

Метінвест - КРМЗ

Північний ГЗК

Дніпровський
коксохімічний завод

ДТЕК Павлоградвугілля ДТЕК Добропіллявугілля

Східенерго

Украерорух

ФК  ”Шахтар”

Столичний ЦУМ

НафтогазвидобуванняВІНД ПАУЕР

ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА

ТМ “ Паралель”

WOG

ТВ- 5, Запоріжжя ХК “Київміськбуд” ТК “Економ Плюс”

Трифановка Solar

СУШИЯ

«ТД«Міст Експрес»

ПТ “Ломбард Партнер”

СК “Дім Страхування”

ЕVА

ПЗУ Україна

Запорізький 
завод феросплавів

Київстар

“Швидко Гроші”

Аптеки “Благодать”

МК “Ювілейний”

ПТ “Ломбард Капітал”

ПрАТ “ВУСО”

“Перша Пекарня” “Море Пива” “Золота Країна” “Мобі ЖЖук” Мережа “УкрЗолото”

“Срібна Країна” “Арома Кава” “Велика Шафа” “Салтівський МК” Аптеки “Жива Вода” “Юнекс Банк”



ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ -
СЛАВУТИЧ

ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ - 
КРИВБАС

ЗАХІД - ХОЛДІНГ

м. Київ
вул. Курнатовського, б. 20А
email: office@ohholding.com.ua
сайт: ohholding.com.ua


