
Д О Г О В І Р № ___________ 

про надання послуг з моніторингу і реагування 

 

м. Київ        «____»  ___________ 20__  р.  

 

 

Фізична особа за законодавством України – громадянин України 

____________________________________________________________________________________, 

надалі іменується «ЗАМОВНИК», з одного боку, та  

Юридична особа за законодавством України – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ІНТЕХПЛЮС БЕЗПЕКА», що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в 

особі директора Гундара Володимира Вікторовича, який діє на підставі Статуту, надалі іменується 

«ВИКОНАВЕЦЬ» з другого боку,  

надалі за текстом разом – «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне: 

 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ 

1.1. «РУХОМИЙ ОБ'ЄКТ» - транспортний засіб Замовника (у тому числі з вантажем),  

обладнаний GPS-пристроєм, підключеним до системи моніторингу Виконавця (надалі – «Рухомий 

об’єкт»). 

1.2. «GPS» (Global Positioning System) або система глобального позиціонування NAVSTAR 

GPS - супутникова навігаційна система визначення географічних координат Рухомого об'єкту. 

1.3. «GPS-ПРИСТРІЙ» - технічний пристрій для визначення географічних координат 

місцезнаходження, швидкості, напрямку руху, тривожних сповіщень та ряду інших параметрів 

Рухомого об'єкту з використанням каналів мобільного зв'язку стандарту GSM для конфігурації GPRS, 

за допомогою якого здійснюється моніторинг Рухомого об'єкту. GPS-пристрій має унікальний 

ідентифікаційний (пультовий) номер. 

1.4. «СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ» - сукупність технічних пристроїв та програмного 

забезпечення, які дозволяють здійснювати моніторинг Рухомого об'єкту. 

1.5. «МОНІТОРИНГ» - спостереження, збирання, обробка, накопичення, збереження, аналіз 

та передача інформації, в тому числі тривожних сповіщень, за переміщенням GPS-пристрою 

Рухомого об'єкту шляхом його підключення до системи моніторингу, фіксація маршруту та часу 

переміщень Рухомого об’єкту. 

1.6. «ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ (ЦМ)» - підрозділ Виконавця, який цілодобово здійснює 

моніторинг Рухомого об'єкту. 

1.7. «ТРИВОЖНЕ СПОВІЩЕННЯ» - термінове інформаційне повідомлення про небезпеку 

відносно Рухомого об’єкту, отримане  Виконавцем за допомогою системи моніторингу. 

1.8. «ГРУПА МОБІЛЬНОГО РЕАГУВАННЯ (ГМР)» - персонал охорони Виконавця, що 

здійснює реагування на тривожні сповіщення на  транспортному засобі. 

1.9. «РЕАГУВАННЯ» – направлення Виконавцем ГМР до місцезнаходження Рухомого 

об’єкту в межах зони реагування для встановлення причин тривожного сповіщення, вжиття 

правомірних за фактичними обставинами заходів (затримання правопорушників, сповіщення (при 

необхідності) територіального підрозділу відповідного правоохоронного органу про можливі 

протиправні дії щодо Рухомого об’єкту), здійснення інших заходів, що передбачені цим Договором. 

1.10. «МІСЦЕ ДИСЛОКАЦІЇ ГРУП МОБІЛЬНОГО РЕАГУВАННЯ» - населенні пункти, у 

межах яких знаходяться на момент надходження тривожного сповіщення ГМР Виконавця.  

1.11. «ЗОНА РЕАГУВАННЯ» – територія, на якій здійснюється виїзд ГМР згідно цього 

Договору, у тому числі за межами місць дислокації ГМР. 

1.12. «ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА» - визначені Сторонами службові особи, на які покладено 

обов'язок по взаємодії між Замовником і Виконавцем по виконанню умов цього Договору. 

1.13. «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА ТРИВОЖНЕ СПОВІЩЕННЯ» - 

комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих  на цілодобову готовність сил та засобів 

Виконавця до безпосередніх заходів реагування.   

 

 



 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. За цим Договором Виконавець приймає на себе зобов’язання з надання послуг з  

моніторингу та реагування на тривожні сповіщення від Рухомого об’єкту Замовника, що визначено у 

Додатку 1 до цього Договору, а також інших послуг, перелік яких наведений у Додатку 2 до цього 

Договору. 

2.2. Зона реагування, у межах якої надаються послуги згідно цього Договору, визначається як 

уся територія України, окрім окупованих та тимчасово не підконтрольних територій.  

2.3. Час прибуття (реагування) ГМР Виконавця до Рухомого об’єкту за тривожним 

сповіщенням має бути максимально коротким за умови, що Рухомий об’єкт в цей час не змінює 

географічних координат місцезнаходження та знаходиться у місці дислокації ГМР. 

2.4. Час прибуття (реагування) ГМР Виконавця до Рухомого об’єкту, що знаходиться за 

межами місць дислокації ГМР, залежить від фактичної відстані до найближчої від місця події ГМР, 

погодних умов, стану доріг, інших факторів, що не можуть бути передбачені завчасно.  

2.5. Інформація про знаходження Рухомого об’єкту у місці дислокації ГМР або поза ним 

визначається оператором ЦМ на момент надходження тривожного сповіщення, про що інформується 

Замовник для прийняття рішення щодо направлення ГМР. 

2.6. За умови встановлення на Рухомому об’єкті технічних засобів дистанційного блокування 

його руху, Виконавцю при надходженні тривожного сповіщення надається технічна можливість та 

право здійснювати дистанційне примусове блокування руху (зупинку) Рухомого об’єкту.  

2.7. Виконавцю надане право від свого імені інформувати правоохоронні органи про виявлені 

та підтверджені Замовником факти викрадення, нападу або інші неправомірні дії третіх осіб стосовно 

Рухомого об’єкту. 

2.8. Моментом завершення реагування є, відповідно до фактичних обставин,  встановлення 

відсутності безпосередніх протиправних загроз Рухомому об’єкту, або відновлення стану 

розпорядження власником (іншим законним користувачем) Рухомим об’єктом, або встановлення 

контролю за ситуацією уповноваженими представниками відповідного правоохоронного органу.  

2.9. Порядок взаємодії між Замовником та Виконавцем при відпрацюванні тривожного 

сповіщення визначається «Інструкцією про порядок взаємодії» (Додаток 3 до цього Договору). 

2.10. За цим Договором Замовник зобов’язується здійснювати оплату послуг Виконавця в 

порядку та розмірах, встановлених цим Договором. 

2.11. Виконання цього Договору не передбачає майнової відповідальності Виконавця за 

майнову шкоду, заподіяну Рухомому об’єкту третіми особами.  

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

3.1. Замовник має право: 

3.1.1. Вимагати від Виконавця належного виконання зобов’язань за цим Договором. 

3.2. Замовник зобов'язаний: 

3.2.1. Надати Виконавцю необхідну інформацію стосовно Рухомого об’єкту, що дозволяє його 

ідентифікувати на місцевості (марка, колір, державний знак тощо), інформацію про власника, а також 

копії документів, що підтверджують права власності (або володіння на законних підставах) 

Замовника на Рухомий об’єкт. 

3.2.2. Визначити відповідальних осіб для взаємодії з Виконавцем (Додаток 4 до цього 

Договору). Кількість відповідальних осіб має бути такою, що може забезпечити у випадку 

надзвичайних ситуацій можливість цілодобового контакту відповідальних осіб з Виконавцем. 

Негайно інформувати Виконавця про зміну відповідальних осіб та/або способів (реквізитів) зв’язку з 

ними. 

3.2.3. Обладнати Рухомий об’єкт GPS-пристроєм, що технічно дозволяє здійснювати його 

моніторинг ЦМ Виконавця. Інформацію про перелік технічно сумісного обладнання Замовник має 

можливість отримати у Виконавця. 

3.2.4. Провести тестування GPS-пристрою, яким обладнаний Рухомий об’єкт, на предмет 

візуалізації його місцезнаходження та проходження тривожного сповіщення на ЦМ Виконавця. 

3.2.5. При отриманні інформації від Виконавця про надходження тривожного сповіщення і 

місцезнаходження Рухомого об’єкту, підтвердити або спростувати наявність загрози Рухомому 



об’єкту та прийняти рішення щодо здійснення реагування ГМР Виконавця і інформування про подію 

правоохоронні органи. 

3.2.6. Під час заходів реагування на тривожне сповіщення прибути до місця знаходження 

Рухомого об’єкту особисто або забезпечити прибуття відповідальної особи Замовника, визначеної 

цим Договором, протягом 2 (двох) годин. У разі не прибуття протягом 2 (двох) годин до місця 

знаходження Рухомого об’єкту, у тому числі з причини відсутності зв’язку із Замовником або 

відповідальними особами, оплачувати Виконавцю охорону Рухомого об’єкта у розмірі, що 

визначений умовами цього Договору. 

3.2.7. Зберігати в режимі конфіденційної  інформації відомості, що пов’язані з укладенням та 

виконанням цього Договору, а також відомостей, отриманих  стосовно діяльності Виконавця. 

3.2.8. Негайно інформувати Виконавця про обставини, що можуть негативно вплинути на 

виконання цього Договору.  

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

4.1. Виконавець має право: 

4.1.1. При необхідності, залучати для виконання своїх зобов'язань за цим Договором третіх 

осіб, беручи на себе відповідальність за їх дії. 

4.1.2. Передавати інформацію про тривожне сповіщення до правоохоронних органів без 

здійснення реагування ГМР за умови відсутності встановлення на Рухомому об’єкті технічних 

засобів дистанційного блокування його руху або не надання Замовником технічної можливості 

здійснювати примусове дистанційне блокування руху (зупинку) Рухомого об’єкту при надходженні 

тривожного сповіщення. 

4.2. Виконавець зобов'язаний: 

4.2.1. Забезпечити моніторинг та реагування ГМР на тривожне сповіщення, що надходить від 

Рухомого об’єкту, що вказано у Додатку 1 до цього Договору, у визначеній зоні реагування  та 

надавати інші послуги, які визначені цим Договором.  

4.2.2. При надходженні тривожного сповіщення, після підтвердження Замовником наявності 

загрози Рухомому об’єкту та прийняття їм рішення щодо здійснення Реагування, негайно направити 

ГМР до місцезнаходження Рухомого об’єкту для встановлення причин тривожного сповіщення, 

вжиття можливих заходів у ситуації, що склалася, з метою захисту Рухомого об’єкту та/або осіб, що 

його супроводжують, від протиправних посягань та/або мінімізації негативних факторів 

техногенного (природного) впливу, або ж затримання правопорушників; сповіщення (при 

необхідності) територіального органу відповідного правоохоронного органу про можливі 

протиправні дії щодо Рухомого об’єкту. 

4.2.3. Призначити відповідальних осіб для взаємодії з Замовником (Додаток 4 до цього 

Договору) у  кількості, що може забезпечити можливість цілодобового контакту відповідальних осіб 

з Замовником у випадку надзвичайних ситуацій. Негайно інформувати Замовника про зміну 

відповідальних осіб та/або способів (реквізитів) зв’язку з ними. 

4.2.4. Зберігати в режимі конфіденційної  інформації відомості, що пов’язані з укладенням та 

виконанням цього Договору, а також відомостей, отриманих стосовно діяльності Замовника. 

4.2.5. За запитом Замовника невідкладно надавати наявну у ЦМ поточну та архівну 

інформацію про Рухомий об’єкт, відповідно якого здійснюються послуги за цим Договором. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність згідно з умовами цього Договору та чинним законодавством України. 

 

 6. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

6.1. Загальна сума вартості послуг, які надаються  Виконавцем за цим Договором, включає:  

- щомісячну плату за моніторинг Рухомого об’єкта, 

- щомісячну плату за забезпечення заходів реагування на тривожне сповіщення, 

- плату за кожний фактичний виїзд ГМР за тривожним сповіщенням,     

- плату за охорону Рухомого об’єкту до прибуття Замовника  або відповідальної особи, 

розмір яких визначений у Додатку 2 до цього Договору. 



6.1.1. За договірною ціною Виконавець може надавати Замовнику додаткові послуги з  

охорони  та безпеки.  

6.2. Оплата за цим Договором за послуги з моніторингу та забезпечення заходів реагування на 

тривожне сповіщення здійснюється Замовником і проводиться щомісячно, в термін не пізніше 

першого дня наступного календарного місяця, в якому надаються послуги, згідно з рахунками, 

виставленими Виконавцем Замовникові. 

6.3. Оплата за цим Договором за фактично надані послуги з реагування на тривожне 

сповіщення від Рухомого об’єкту та його охорону до прибуття Замовника або відповідальної особи   

здійснюється Замовником і проводиться щомісячно, в термін не пізніше 5 (п’яти) банківських днів 

після отримання від Виконавця рахунків – фактур.  

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, а також  за 

неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це сталося внаслідок дій та обставин 

непереборної сили, що наведені в ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в 

Україні».  

7.2. Сторона, для якої стало неможливим часткове виконання зобов'язань за цим Договором, 

повинна за допомогою наявних засобів електронного зв’язку невідкладно повідомити про це  

відповідальну особу іншої Сторони та не пізніше 3 (трьох) днів повідомити іншу Сторону письмово 

про настання обставин, що унеможливлюють повністю або частково можливості їх виконання, 

передбачуваний строк їх дії  та/або ймовірний  строк припинення. 

 

 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Усі спори, що виникають з приводу виконання цього Договору або пов'язані із ним, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

8.2. Якщо відповідний спір між Сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується у Постійно діючому третейському суді при Федерації роботодавців України.   

 

9. ДІЯ ДОГОВОРУ 

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками 

Сторін та  скріплення їх підписів печатками Сторін. 

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг з моменту, визначеному у п. 9.1 цього 

Договору та діє до ____________20__ року. У разі, якщо у строк за 2 (два) місяці до закінчення 

терміну дії Договору жодна із Сторін письмово не ініціюватиме його припинення, він буде вважатися 

пролонгованим до  31 грудня  кожного наступного календарного року. 

9.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

порушення своїх зобов’язань, яке мало місце під час дії цього Договору.   

9.4. Розірвання цього Договору раніше строку, на який він укладений, може проводитись за 

згодою Сторін, у випадках передбачених цим Договором, при цьому не звільняє Сторони від 

виконання фінансової зобов'язань. 

9.5. Кожна із Сторін має право на дострокове одностороннє розірвання цього Договору, 

попередивши про це іншу Сторону письмово за 15 (п’ятнадцять) днів. 

9.6. Зміни у цей Договір, у тому числі щодо зміни строку його дії, набирають чинності з 

моменту належного оформлення Сторонами відповідної Додаткової угоди до цього Договору, якщо 

інше не встановлено у самій Додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 

тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 

регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також 

застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 

добросовісності, розумності та справедливості. 



10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 

попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з 

питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

10.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі 

реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а 

у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

10.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із 

Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження даного із іншою 

Стороною. 

10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх 

печатками. 

10.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги 

виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та 

скріплені їх печатками. 

10.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по 

одному для кожної із Сторін. 

10.8. Сторони підтверджують, що підписання цього Договору підтверджує погодження 

суб’єктів персональних даних, пов’язаних з виконанням умов цього Договору, про надання згоди на 

обробку їх персональних даних згідно з метою регулювання господарсько-правових, цивільно-

правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності 

відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України. 

10.9. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і становлять його зміст, за 

умови, що вони підписані повноважними представниками Сторін.   

 

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

«ВИКОНАВЕЦЬ»: 

ТОВ «ІНТЕХПЛЮС БЕЗПЕКА» 

Юридична адреса: 02094, м. Київ, 

вул. Гната Хоткевича, 22. 

Поштова адреса: 

ТОВ «Інтехплюс», а/с 001, Київ-206, 02206. 

Адреса офісу: 02094, м. Київ,  

вул. Гната Хоткевича, 10, оф. 7. 

код ЄДРПОУ 41210569, 

ІПН 412105626536 

Р/р № UA533510050000026003653291400 

в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, 

тел. (044) 221-89-54, (067) 214-53-20 

 

Директор 

 

_______________/В.В.Гундар/ 

М.П. 

«ЗАМОВНИК»: 

Громадянин України  

_________________________________ 

 

Ідентифікаційний код __________________ 

Паспорт серії _____ № ___________, 

виданий «___» ______ ___ р. 

_______________________________________ 

Зареєстрований за адресою: ______________ 

_______________________________________ 

Проживає за адресою: __________________ 

_____________________________________ 

Конт. тел. :________________________________ 

 

E-mail: _______________________________ 

 

____________  /________________/ 

 

 

  



Додаток 1 

до Договору № __________ від «____» _________20___ р. 

 

 

ПЕРЕЛІК РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ, 

ВІДПОВІДНО ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ З МОНІТОРИНГУ ТА РЕАГУВАННЯ 

 

 

№
 п

/п
 

Тип 

Рухомого 

Об'єкту 

(марка, 

колір, 

інше) 

Реєстраційний 

(державний) 

номер або IMEI 

Пуль-

товий 

номер 

Власник 

Рухомого 

Об’єкту 

№ технічного 

паспорту 

Рухомого 

Об’єкту або 

Sim-карти 

Контактний 

телефон 

власника 

Рухомого 

Об’єкту 

Вартість 

послуг в 

місяць 

(грн.) 

1       400,00 

…        

 

 

 

 

«ВИКОНАВЕЦЬ»       «ЗАМОВНИК» 

_______________/В.В.Гундар/                _______________ /______________/ 

 

М.П.           

 

  



Додаток  2 

до Договору № __________ від «____» ____________ 20__ р. 

 

 

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, 

ЩО НАДАЮТЬСЯ ВИКОНАВЦЕМ 

 

№ п/п Перелік послуг Ціна, грн. Примітка 

1 Моніторинг Рухомого об’єкту 150,00 щомісячно 

2 
Забезпечення заходів реагування на 

тривожне сповіщення 
250,00 щомісячно 

3 
Виїзд ГМР на тривожне сповіщення від 

Рухомого об’єкту: 
  

3.1 
- у межах населеного пункту місця 

дислокації групи ГМР 
1000,00 за кожен виїзд 

3.2 
- поза межами населених пунктів місць 

дислокації 
3500,00 за кожен виїзд 

4 
Охорона Рухомого об’єкту до прибуття 

власника або відповідальної особи 
  

4.1 - до 2 годин безкоштовно  

4.2 - більше 2 годин 100 грн./годину  

 

 

 

 

«ВИКОНАВЕЦЬ»       «ЗАМОВНИК» 

_______________/В.В.Гундар/                ________________ /______________/ 

 

М.П.          

  



Додаток  3 

до Договору № __________ від «____» ______________ 20__ р. 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ЗАМОВНИКА ТА ВИКОНАВЦЯ  

 

 

1. Оператор ЦМ отримує тривожне сповіщення з Рухомого об'єкту Замовника. Тривожне 

сповіщення за допомогою спеціального програмного забезпечення (ПЗ) системи моніторингу 

візуалізується точкою з відповідною інформацією на електронній карті на моніторі персонального 

комп'ютера (ПК) оператора ЦМ, а також супроводжується світловою і звуковою індикацією. 

 

2. Оператор ЦМ зв'язується з відповідальною особою/особами Замовника за допомогою 

мобільного телефонного зв’язку та/або інших заздалегідь обумовлених в Додатку 4 цього Договору 

каналів зв'язку. За допомогою контрольних слів/фраз, обумовлених в Додатку 4 цього Договору, 

оператор ЦМ ідентифікує відповідальну особу Замовника, перевіряє достовірність отриманого від 

нього тривожного сповіщення, а також, при необхідності, отримує згоду Замовника на віддалене 

блокування руху його транспортного засобу. Всі переговори між оператором ЦМ і відповідальною 

особою Замовника фіксуються за допомогою спеціального ПЗ системи моніторингу і зберігаються в 

архіві. 

 

3. При підтвердженні Замовником тривожного сповіщення оператор ЦМ за допомогою 

спеціального ПЗ дистанційно блокує (при необхідності) рух транспортного засобу Замовника і по 

мобільному телефону передає всю необхідну інформацію про тривожне сповіщення та Рухомий 

об’єкт Замовника, вказану в системі моніторингу, оператору тієї охоронної компанії, зони реагування 

якої знаходяться найближче до Рухомого об'єкту Замовника. При наявності у оператора та/або ГМР 

охоронної компанії віддаленого робочого місця системи моніторингу інформація про тривожне 

сповіщення дублюється оператором ЦМ на це віддалене робоче місце.  

 

4. Оператор ЦМ після передачі тривожного сповіщення оператору охоронної компанії 

контролює пересування ГМР до Рухомого об’єкту Замовника і, при необхідності, за телефонним 

зв'язком здійснює взаємодію з оператором охоронної компанії, яка забезпечує заходи реагування на 

тривожне сповіщення. Також оператор ЦМ, при необхідності, має можливість направити для 

забезпечення заходів реагування на тривожне сповіщення інші ГМР інших охоронних компаній, а 

також, при необхідності, передати відповідну інформацію до територіальних підрозділів 

Національної поліції України. 

 

5. За результатами виїзду на тривожне сповіщення оператор охоронної компанії інформує 

оператора ЦМ, а той, у свою чергу, інформує Замовника. Оператор ЦМ фіксує інформацію про 

тривожне сповіщення та забезпечення заходів реагування на тривожне сповіщення у відповідному 

журналі ЦМ. При необхідності, Замовнику надається вся інформація з ПЗ системи моніторингу 

(текстова, звукова, візуальна) про реагування на тривожне сповіщення з його Рухомого об’єкту. 

 

 

 

«ВИКОНАВЕЦЬ»       «ЗАМОВНИК» 

_______________/В.В.Гундар/               ______________ /______________/ 

 

М.П.           

  



Додаток  4 

до Договору № __________ від «____» ____________20__ р. 

 

 

СПИСОК 

ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ ЗАМОВНИКА і ВИКОНАВЦЯ 

щодо взаємодії з питань виконання цього Договору 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

№
 п

/п
 

Посада 
Прізвище, ім'я 

та по-батькові 

Адреса місця 

розташування 

Контактні 

телефони 
E-mail Примітка 

1 
Оператор 

ЦМ 
 

м. Київ, 

вул. Гната 

Хоткевича, 10, 

оф. 7 

(067) 249-84-86; 

(093) 249-84-86; 

(050) 249-84-86; 

(044) 22-77-33-9 

office@inteh-

plus.com.ua 
 

2 Директор 

Гундар 

Володимир 

Вікторович 

м. Київ, 

вул. Гната 

Хоткевича, 10, 

оф. 7 

(044) 221-89-54; 

(067) 224-28-52 

gundar@ 

inteh-plus. 

com.ua 

 

 

 

ЗАМОВНИК: 

№
 п

/п
 

Посада 
Прізвище, ім'я 

та по-батькові 

Адреса місця 

розташування 

Контактні 

телефони 
E-mail Примітка 

1       

2.       

3       

 

 

Контрольне питання _______________________________ 

 

Контрольна відповідь ______________________________ 

 

 

 

 

«ВИКОНАВЕЦЬ»       «ЗАМОВНИК» 

_______________/В.В.Гундар/               _______________ /______________/ 

 

М.П.          
 

mailto:drobotay@inteh-plus.com.ua
mailto:drobotay@inteh-plus.com.ua
mailto:drobotay@inteh-plus.com.ua

