
Додаток  № 1 до договору № __ /2018  

 від « __ »  _______ 2018 р. 

 

АКТ 

прийняття в експлуатацію системи охоронної сигналізації Об’єкта  

 

 

Комісія у складі представників Охорони та Клієнта: 

від Охорони - Павлов Сергій Олександрович 

від Клієнта     - _______________________________________  

склали цей акт про те, що на Об'єкті:  

- ____________ за адресою: _____________________________________________________________ 

в повному обсязі,  відповідно до технічних умов, виконані пусконалагоджувальні, випробувальні роботи і 

програмування засобів ОС. 

1. При перевірці працездатності сигналізації встановлено, що система сигналізації знаходиться в 

працездатному стані і підключена до Центральної станції моніторингу (ЦСМ). 

2. На підставі вищевикладеного система охоронної та тривожної сигналізації приймається в експлуатацію з  

моменту підписання уповноваженими представниками Сторін дійсного Акта. 

3.   Для збереження майна та надійної охорони Клієнт повинен виконати наступне: 

№ 

п/п 
Найменування пропозиції Виконавець 

Строк 

виконання 

1 

Перед здачею об'єкта під охорону проводити візуальний контроль 

працездатності датчиків охоронної сигналізації по світлової індикації, 

не допускати перекриття зон дії датчиків шторами, меблями та іншими 

предметами. 

Клієнт 

Кожен раз 

при здачі 

під охорону 

2 
Стіни суміжні з не охороняємими приміщеннями заблокувати на 

пролом датчиками охоронної сигналізації. 
Клієнт 

До здачі 

об’єкта під 

охорону 

3 
Встановити на входах внутрішні металеві гратчасті двері, що 

замикаються навісними замками з внутрішньої сторони. 
Клієнт 

До здачі 

об’єкта під 

охорону 

4 Вікна захистити внутрішніми металевими гратами.  Клієнт 

До здачі 

об’єкта під 

охорону 

5 

Сейф встановити на відстані не менше одного метра від зовнішніх або 

суміжних з не охороняємими приміщеннями  стін. Приміщеннями та 

стіни  обладнати датчиками охоронної сигналізації згідно з діючими 

вимогами. Між підлогою та днищем сейфа забезпечити видимий зазор. 

Клієнт 

До здачі 

об’єкта під 

охорону 

 

4. "КЛІЄНТ" відмовився від виконання заходів вказаних в пунктах:  

У випадку швидкоплинної крадіжки, умисного знищення або пошкодження майна, що сталися внаслідок 

проникнення на Об'єкт через місця, від обладнання яких засобами технічного укріплення та захисту Клієнт 

відмовився, Охорона не несе матеріальної відповідальності. 

5. ОХОРОНА передала КЛІЄНТУ в користування для охорони Об'єкта засоби ОС, які є власністю ОХОРОНИ, а 
саме: _____________________________________________________________________ . Після припинення договірних 
відносин КЛІЄНТ повертає це обладнання Охороні в стані, придатному до подальшої його експлуатації. 

Представники комісії: 

 

 

від Клієнта     _____________   

   підпис   

від Охорони директор 

   

С.О.Павлов 

 
посада  підпис   

 

 

 " __ "   _______ 2018 р. місто Херсон 
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