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ДОВІДКА 

ТОВ «ОБЕРІГ–К» - компанія, яка постійно розвивається та 

удосконалюється, починаючи з 2006 року. Покращуючи якість 

обслуговування Замовників та постійно підвищуючи кваліфікацію своїх 

працівників, ми змогли зарекомендувати себе, як відповідальну, надійну 

та чесну компанію, що захищає інтереси своїх ділових партнерів, 

підтримує з ними продуктивні, взаємовигідні, а також довгострокові 

відносини. За 13 років існування ТОВ «ОБЕРІГ–К» зуміло здобути і 

впевнено зайняти своє місце на великому ринку послуг, завоювати 

безперечний авторитет серед своїх постійних Замовників, а також у тих, 

з ким тільки почало працювати. Уважність до кожного клієнта, 

принциповість в виконанні робіт тільки найкращим чином, висока 

кваліфікація працівників,  якість виконання послуг – це риси, що 

притаманні нашій компанії. 

 Крім того, ТОВ «ОБЕРІГ–К» має Ліцензію Державного 

департаменту пожежної безпеки МНС України АЕ № 291689 від 

25.02.2014 року, видану Державною службою України з надзвичайних 

ситуацій. 
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Опис робіт, які виконувались та виконуються (А також багато інших 

об’єктів, проте, враховуючи умови конфіденційності на вимоги 

замовників, ми не можемо розголошувати інформацію щодо 

встановлених систем безпеки (зокрема відеоспостереження): 

 

1. ЖК Palladium, м.Бровари – встановлення систем контролю доступу, 

відеоспостереження, багатоквартирної домофонії. 

2. Бритіш Американ Тобакко Україна (B.A.T. – Прилуки) – модернізація 

та встановлення нових систем, впровадження інноваційних 

розробок, обслуговування систем безпеки. 

3. Медичний центр «Добробут» - по всій мережі медичного центру 

системи: димовидалення, відеоспостереження, охоронно - 

пожежної сигналізації, контролю доступу. 

4. Лікарня «Добробут» (10-ти поверхова будівля, 8250 м2) – системи: 

димовидалення та підпору повітря, відеоспостереження, охоронно 

- пожежної сигналізації, контролю доступу та керування ліфтами, 

доступом пацієнтів. 

5. ПАТ «Київенерго» – системи охорони периметру ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, 

системи контролю доступу та відеоспостереження на КПП 

ТеплоЕнерго, система відеоспостереження на території та 

котлотурбінного цеху ТЕЦ-6. Охоронна сигналізація на 

трансформаторних підстанціях у кількості 147 одиниць в м. Києві. 

Районні підстанції у кількості 5 одиниць – охоронна сигналізація.  

6. Мережа АЗС «WOG» - системи протипожежного захисту. 

7. Мережа АЗС «Glusco» - системи протипожежного захисту. 
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8. Забудовник ZIM Capital Group: ЖК SkyLand, ЖК ParkLand, ЖК 

EuroPark – встановлення та обслуговування систем безпеки, 

систем протипожежного захисту. 

9.  НСК «Олімпійський» – встановлення сегрегації секторів. 

10. ПАТ «Оболонь» територія та приміщення заводу – 

модернізація та обслуговування систем охорони периметру та 

відеоспостереження. 

11. ТОВ «Грін Сайт Менеджмент»: Бізнес-парк Gloria та БЦ Grand 

Step – модернізація та встановлення нових систем, обслуговування 

систем безпеки. 

12. Страхова компанія «Перша» - встановлення систем безпеки, 

обслуговування систем безпеки. 

13. ПрАТ «Народна фінансово-страхова компанія «Добробут» - 

обслуговування систем безпеки. 

14. ПАТ «Позняки-Жил-Буд» будинок Л. Українки 7/9, 2 секції по 

22 поверхи – системи автоматики, пожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу. 

15. Автосалон Тойота (ТОВ «Автосаміт ЛТД») – обслуговування 

систем безпеки. 

16. Найбільший в Україні  комп’ютерно – ігровий центр ТОВ 

«Кібер Спорт Арена» - обслуговування систем безпеки. 

17. Головний офіс «RD Банк» та всі філіали по Україні – системи: 

відеоспостереження, охоронно - пожежної сигналізації, контролю 

доступу. 
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18. Офісна будівля «Київміськбуд» (14 поверхів) – системи: 

відеоспостереження, охоронно - пожежної сигналізації, контролю 

доступу. 

19. ТОВ «КВАДР» («Президент готель»), комплекс із 3 будівель, 

відповідно у кожній 10, 5, 3 поверхів – модернізація систем 

автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, 

пожежних гідрантів, водяного пожежогасіння, димовидалення, 

охоронної сигналізації. Розробка та встановлення шафи керування 

системами пожежогасіння, димовидалення, підпору повітря, 

пожежних гідрантів. 

20. Клініка «Ісіда» ( ТОВ «Ісіда – IVF») – обслуговування систем 

безпеки. 

21. Представництво «Легранд Україна» – обслуговування систем 

безпеки. 

22. Аптечна мережа «Нова аптека» – обслуговування систем 

безпеки. 

23. ТОВ «Світ інструменту Україна» офісно-складські приміщення 

(площа 3000 м2) – системи відеоспостереження та контролю 

доступу, охоронна сигналізація. 

24. Торговельно-розважальний комплекс «Точка» (площа 2800 

м2) – система відеоспостереження.  

25. Київська міська державна адміністрація - система відео 

спостереження та переговорні пристрої. 

26. Вищий Адміністративний Суд України  - обслуговування 

систем безпеки. 
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27. Телеканал «ATR» - системи контролю доступу, 

відеоспостереження. 

28. Телеканал «Business» (офісні, студійні приміщення, знімальні 

павільйони) – системи: відеоспостереження, охоронної 

сигналізації, контролю доступу, газового пожежогасіння. 

29. Євробазар (територія 4,4 га) – система відеоспостереження 

за периметром і внутрішньою територією. 

30. Дитячий гіпермаркет «Пелікан» (площа 1500 м2) – система 

відеоспостереження з передачею відео потоків на регіональний 

сервер, пожежна та охоронна сигналізація. 

31. Елітний заміський дачний готель «Глебівка»  

(територія 5,5 га) – телефонізація комплексу, проведення 

кабельного телебачення, встановлення систем безпеки, 

включаючи відеоспостереження. 

 

 

 

 

 

Генеральний директор                                    Є.А. Клименко 

 

 

 

 
 


