Додаток №1 до Договору
№ _________________ від «__» ________ 20__ року

АКТ
прийому-передачі об’єкта під охорону
Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські Охоронні Системи”, юридична особа за законодавством України, в особі
Директора – Хлопов О.О., який діє на підставі Статуту Товариства (далі - “Сторона, що приймає”) з однієї сторони
та ___________________________________________________________ (далі - “Сторона, що передає”) з іншої сторони, а при
спільному згадуванні - “Сторони”, склали та підписали даний Додаток №1 до Договору № _______________ від «___»____________
20___ року, про надання послуг з охорони пультом централізованого спостереження і реагування з виїздом мобільної групи (далі Додаток №1), щодо наступного.
1.1.Сторони підтверджують, що Об’єкт за Договором який визначений в п.п.1.1.1 Договору, приймається на охорону, з “___”
__________ 20 ___ року.
1.2.Сторона, що передає підтверджує свій намір дотримуватись умов Договору, правил користування охоронною сигналізацією, яка
встановлена на Об’єкті визначеному в п.п.1.1.1 Договору.
1.3.Сторона, що передає, підтверджує той факт, що з нею проведено Інструктаж та ознайомлена з Додатком 2, в результаті проведення
якого Сторона, що передає усвідомлює та розуміє правила користування охоронною сигналізацією, і зобов’язана їх дотримуватись, для
уникнення помилкового спрацювання сигналізації та інших обставин, перелічених в Договорі.
Сторона, що передає, з правилами користування охоронною сигналізацією ознайомлена:
Дата: “___” _______ 20__ року

_______________ /_____________/
/підпис/

1.4.Паспорт Об’єкту:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
1.5.Сигналізацію (Засоби технічної охорони) не встановлено в (зазначити місце):______________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Сторона, що передає, відмовляється від встановлення сигналізації (засобів технічної охорони) в місці зазначеному в п.1.5
даного Додатку №1:
Дата: “___” _______ 20__ року

_______________ /_____________/
/підпис/

Відповідальний за монтаж:
Дата: “___” _______ 20__ року

_______________ /_____________/
/підпис/

1.6.Сторона, що передає Об’єкт під охорону Стороні, що приймає такий об’єкт під охорону, визначає відповідальних осіб на такому
Об’єкті:
Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Паспорт:
Телефон:
1.__________________________
______________
_____________________
2.__________________________
______________
_____________________
3.__________________________
______________
_____________________
4.__________________________
______________
_____________________
5.__________________________
______________
_____________________
6.__________________________
______________
_____________________
7.__________________________
______________
_____________________
8.__________________________
______________
_____________________
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9.__________________________
______________
_____________________
10._________________________
______________
_____________________
1.7.Сторона, що передає засвідчує про відсутність претензій та зауважень до Сторони, що приймає Об’єкт під охорону.
1.8.Даний Додаток №1 є невід’ємною частиною Договору про надання послуг з охорони пультом централізованого спостереження і
реагування з виїздом мобільної групи
1.9.Даний Додатк №1 складено в 2 (двох) оригінальних примірниках, українською мовою, по 1 (одному) оригінальному примірнику
для кожної Сторони.
Сторона, що передає:
_______________ /

Сторона, що приймає:
/

_______________ /О.О. Хлопов/

ПІДПИС

М.П., ПІДПИС
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Додаток №2 до Договору
№ _________ від «__» _____ 20__ року

Інструкція з користування системою охоронної сигналізації.
Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські Охоронні Системи”, юридична особа за законодавством України, в особі
Директора – Хлопов О.О., який діє на підставі Статуту Товариства (далі - “Виконавець”) з однієї сторони
та _______________________ (далі - “Замовник”) з іншої сторони, а при спільному згадуванні - “Сторони”, склали та підписали даний
Додаток №2 до Договору № _________ від «__» _______ 20__ року, про надання послуг з охорони пультом централізованого
спостереження і реагування з виїздом мобільної групи (далі - Додаток №2), щодо наступного.
1.1. Перед постановкою приміщення під охорону обов`язково:
1.1.1. Закрити всі вікна, кватирки та двері і балкони.
1.1.2. Вимкнути кондиціонери, обігрівачі, тощо (всі прилади, які призводять до зміни температури в приміщенні).
1.1.3. При наявності рухливих (які вільно пересуваються по території об`єкту) тварин, по можливості мінімізувати їх знаходження в
охороняємих зонах об`єкту.
1.2. Постановка приміщення під охорону:
1.2.1. При наявності бездротової системи охорони, порядок дій регламентується у наступному порядку:
- Покинути приміщення охороняємого об`єкту
- Закрити вхідні двері
- Поставити охоронне обладнання під охорону за допомогою мобільного додатка/брелока.
1.2.2. При наявності дротової системи охорони, порядок дій визначається у наступному порядку:
- Введення коду, на пристрої цифрової клавіатури
- Протягом 30 секунд (в залежності від налаштування охоронного обладнання час може відрізнятись) покинути приміщення, та
зачинити вхідні двері
- Переконатися, що статус охоронної сигналізації змінився на «під охороною» за допомогою світлодіоду, який розташований поряд
вхідних дверей охороняємого об`єкту (постійно світить – під охороною, не світить – знятий з охорони, блимає – час затримки для
вводу кода постановки/зняття)
1.3. Зняття приміщення з охорони:
1.3.1. Для бездротової системи охорони визначається наступним порядком дій:
- Зняти охоронне обладнання з охорони за допомогою мобільного додатка/брелока.
- Відкрити вхідні двері охороняємого об’єкту.
- Зайти в приміщення і вільно пересуватися.
1.3.2. При наявності дротової системи охорони, порядок дій регламентується у наступному порядку:
- Протягом 30 секунд (в залежності від налаштування охоронного обладнання час може відрізнятись) відкрити вхідні двері
охороняємого об`єкту, та ввести код для зняття об’єкту з охорони за допомою числової клавіатури.
1.4. У випадку систематичного порушення правил користування системою охоронної сигналізації, буде впровадженений п.
Договору 2.1.1.4, що тягне за собою накладання штрафу у розмірі 150 грн. за кожне таке порушення.
Інструктаж проведено спеціалістом:
Дата: “___” _______ 20__ року

_______________ /_____________/
/підпис/

З правилами користування ситсемою охоронної сигналізації ознайомлений:
Дата: “___” _______ 20__ року

_______________ /_____________/
/підпис/

Виконавець:

Замовник:

_______________ /О.О. Хлопов/

_______________ /

М.П., ПІДПИС

ПІДПИС

uos.in.ua

/

