
Порядок зберігання цінностей на виставці «ЕлітЕКСПО-2016» 
(м. Львів, 25-28 лютого 2016 р.) 

 

Організатор для забезпечення охорони експонатів виставки залучає спеціалізовані охоронні 

організації: Управління Державної служби охорони у Львівській області СПМО «Титан» та ТзОВ 

«Агентство Економічної Безпеки «ЕФОРТ» (надалі Охорона), які забезпечують на території виставки  

охоронний режим, що заключається в наступному: 

- в денний час (25.02.16р. з 10.00 до 18.00; 26-27.02.16р. з 10.00 до 19.00; 28.02.16р. з 10.00 до 18.00) - 

підтримання встановленого порядку  під час роботи виставки, забезпечення безпеки персоналу виставки. В 

робочі години (з 09.45 і до моменту здачі під охорону) виставки охорона не несе відповідальності за 

збереження та цілісність експонатів; 

- в нічний час (з моменту здачі під охорону (відповідно до офіційного часу роботи виставки) до 09.45) – 

забезпечення збереження та цілісності ввіреного їм майна. Для забезпечення нічної охорони експоненти 

самостійно обирають один з нижченаведених способів охорони матеріальних цінностей за 10 днів до початку 

виставки,  заявкою (листом) повідомляють про це Організатора та Охорону виставки. 

Способи охорони матеріальних цінностей:  

1. На стендах та в вітринах: 

1.1. на стендах, на які поширюється загальний охоронний режим. 

1.2 у вітринах, на які поширюється загальний охоронний режим. 

1.3 у вітринах з індивідуальним режимом охорони. 

2. В спецсховищі на території виставки. 

3. У власних сховищах поза територією виставки - доставка самовивозом. 

У відповідності до обраного способу охорони, експоненти зобов`язані дотримуватися наступних 

правил: 

1.1 Охорона на стендах, на які поширюється загальний охоронний режим: 

Даний спосіб охорони не застосовується до дорогоцінних виробів (золоті прикраси, коштовне каміння та 

т.п.), а також маленьких/дрібних експонатів, швидкий обрахунок яких є неможливим чи важким для обліку. 

Охорона цінностей даним способом не потребує укладення додаткових договорів.  

Експонент після оголошення про закінчення роботи виставки (починаючи з 25.02. по 28.02.2016р. та в день 

заїзду 24.02.2016 р.) здає відповідний Стенд під охорону. Стенд здається під охорону згідно заповненої декларації 

встановленого взірця, в якій вказується перелік експонатів та обладнання, що залишаються на стенді та 

приймаються під охорону, а також представнику охоронної фірми надається список співробітників, які мають 

право приймати стенд з під охорони зранку наступного дня (даний список підписується керівником фірми-

експонента та скріплюється печаткою). Декларація заповнюється у 2-х примірниках без помилок і правок та 

підписується уповноваженою особою фірми-експонента та представником Охорони. Внесення в декларацію 

будь-яких змін і доповнень в односторонньому порядку не допускається.  

При здачі Стенду Охорона контролює та перевіряє відповідність зазначених у декларації відомостей з 

фактичною наявністю задекларованих  експонатів та обладнання. 

Один примірник декларації залишається  у Охорони, інший - у експонента. Допуск до прийнятого під 

охорону майна, в тому числі і представників фірми-експонента, припиняється. 

Прийом майна з під охорони здійснюється протягом години перед початком роботи виставки до 9.45 (з 26 

по 28 лютого  2016 р., а в перший день роботи виставки – 25 лютого 2016 р. - за дві години до її початку). При 

прийомі стенда з під охорони, вказані в списку співробітники фірми-експонента (підтвердивши посвідченням або  

паспортом свою особу) передають охороні свій примірник декларації з розпискою про відсутність претензій; або 

за участю представника Організатора виставки складають акт про наявність претензій. Даний охоронний режим 

передбачає відповідальність Охорони тільки за збереження та цілісність майна переданого їй згідно відповідної 

декларації. 

 

1.2.Охорона у вітринах, на які поширюється загальний охоронний режим: 

Охорона цінностей даним способом не потребує укладення додаткових договорів.  

Експоненти після оголошення про закінчення роботи виставки (24.02 о 19.00, 25.02 о 18.00, 26.02 – 27.02 о 

19.00) ставлять всі цінності в середину вітрин, що закриваються на замок та опечатуються надійним способом, 

який забезпечує відповідний контроль від несанкціонованого проникнення в середину вітрини.  

Стенд здається під охорону згідно заповненої декларації встановленого взірця, в якій вказується перелік 

вітрин, що залишаються на стенді та приймаються під охорону, кількість печаток, якими ці вітрини опечатані, а 

також представнику охоронної фірми надається список співробітників, які мають право приймати стенд з під 

охорони зранку наступного дня (даний список підписується керівником фірми-експонента та скріплюється 

печаткою). Декларація заповнюється у 2-х примірниках без помилок і правок та підписується уповноваженою 

особою фірми-експонента та представником Охорони. Внесення в декларацію будь-яких змін і доповнень в 

односторонньому порядку не допускається.  

При здачі під охорону вітрин, представник Охорони контролює та перевіряє кількість та цілісність вітрин, 

замків на вітринах та печаток (пломб), за збереження та цілісність яких і несе відповідальність. Співробітник 

Охорони та уповноважений представник фірми-експонента розписуються в обох примірниках декларації, 



вказують свої прізвища. Один примірник декларації залишається у Охорони, інший - у експонента. Допуск до 

прийнятого під охорону майна, в тому числі і представників фірми-експонента, припиняється. 

Прийом майна з під охорони здійснюється протягом години перед початком роботи виставки до 9.45 (з 26 

по 28 лютого 2016 р., а в перший день роботи виставки – 25 лютого 2016 р. - за дві години до її початку). При 

прийомі стенда з під охорони, вказані в списку співробітники фірми-експонента (підтвердивши посвідченням або  

паспортом свою особу) передають Охороні свій примірник декларації з розпискою про відсутність претензій; або 

за участю представника Організатора виставки складають акт про наявність претензій. Даний охоронний режим 

передбачає відповідальність Охорони тільки за збереження та цілісність вітрин, замків та печаток і пломб на них. 

 

1.3 Охорона на стендах чи вітринах з індивідуальним режимом охорони. 

Охорона цінностей даним способом потребує укладення додаткових договорів безпосередньо: 

 з Управлінням Державної служби охорони при УМВС України в Львівській області та оплатою послуг із 

розрахунку 37,00 грн./год.* за одного співробітника «Охорони». (З приводу укладення договорів та 

додаткової інформації просимо звертатись безпосередньо до командира СПМО «Титан» –тел: (032) 252-

32-08. 

      (*- можлива зміна вартості) 

 

2. В спецсховищі на території виставки. 

Охорона цінностей даним способом не потребує укладення додаткових договорів. 

Вартість послуг складає 600 грн. за 4 дні роботи виставки включно з днем заїзду (оплачуються 

безпосередньо Організатору виставки згідно замовлених додаткових послуг зазначених у Заявці-договорі). 

Години роботи спецсховища:  24.02 – з 15.00,    25.02 – з 18.00,   26-27.02 – з 19.00 

Для використання даного способу охорони експоненти повинні мати власні контейнери (сумки, бокси, 

чемодани), які є придатними для опечатування та опломбовування.  

Перед першою здачею цінностей під охорону фірма-експонент передає Охороні список осіб відповідальних 

за здачу під охорону та прийняття з-під охорони цінностей, надає копії 1-ї і 2-ї сторінок їх паспортів, а також 

завірений зразок печатки/пломби, яким буде опечатуватися відповідний контейнер (даний список відповідальних 

осіб підписується керівником фірми-експонента та скріплюється печаткою). З метою запобігання пробок на 

здачі цінностей, просимо зареєструватись в охорони в день заїзду (24.02.2016р.). 
Експоненти після оголошення про закінчення роботи виставки (25.02 о 18.00, 26-27.02 о 19.00), та в день 

заїзду з 15.00, ставлять всі цінності в середину відповідних контейнерів і надійно опломбовують/опечатують їх. 

Співробітник фірми-експонента доставляє вже опечатаний/опломбований контейнер в спецсховище у супроводі 

представника Охорони. Охоронець, що приймає контейнер перевіряє якість опечатування/опломбовування, 

робить відповідний запис у спеціальній Відомості (встановленого зразка) про прийняття контейнерів з 

цінностями під охорону і видає експоненту Розписку. Внесення в Розписку та Відомість будь-яких змін, 

доповнень чи виправлень в односторонньому порядку не допускається.  

Видача контейнерів з цінностями з під охорони здійснюється протягом двох годин перед початком роботи 

виставки (08.00-10.00). Відповідальний за здачу-прийом співробітник фірми-експонента, який підтвердив свої 

повноваження, разом з Охоронцем, що приймав контейнер перевіряє цілісність опечатування/опломбовування 

контейнера. При відсутності претензій співробітник фірми-експонента повертає Розписку Охоронцю і виносить 

свій контейнер з цінностями. При наявності претензій відповідні сторони складають акт про наявність претензій, 

у присутності Організатора виставки. Допуск до прийнятого під охорону майна, в тому числі і представників 

фірми-експонента, припиняється. 

Даний охоронний режим передбачає відповідальність Охорони тільки за збереження та цілісність 

контейнерів та печаток і пломб на них з моменту здачі під охорону. 

Охорона не отриманих своєчасно цінностей (до 10.00) оплачується експонентом додатково, з розрахунку 

100 грн./год. 

Організатор виставки просить експонентів підготуватися до опечатування контейнерів  заздалегідь. 

 

3. У власних сховищах поза територією виставки - доставка самовивозом. 

Експоненти після оголошення про закінчення роботи виставки (25.02 о 18.00, 26-27.02 о 19.00) самостійно 

вивозять з території виставки цінності, які мають на меті зберігати у власних сховищах. 

При виносі цінностей експоненти надають Охороні перелік з дозволом Організатора виставки на їхній 

вивіз за територію виставки. 

Експоненти, які бажають використовувати даний спосіб охорони своїх експонатів та цінностей, повинні 

повідомити про це офіційним листом Організатора та Охорону виставки заздалегідь 

 

                                   З повагою,                                            Дирекція виставки 

 


