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Вступ
Група компаній «АПС» - сучасна компанія, що активно розвивається, одна з лідерів 
ринку систем пожежної та техногенної безпеки в Україні.

Починаючи з 2003 року, компанія надає послуги в галузі безпеки, впроваджує 
інноваційні технології у своїй діяльності, забезпечуючи підтримку високих стандартів 
якості виробництва.

Місією Групи компаній «АПС» є надання допомоги приватним особам, організаціям 
будь-яких форм власності та державним структурам в забезпеченні безпеки на 
високому рівні, виявлення проблемних моментів та розробка економічно вигідних 
шляхів їх вирішення.

Наші ключові конкурентні переваги – багаторічний досвід на ринку, висока якість 
послуг, кваліфікація спеціалістів, а також можливість надання комплексу послуг 
безпеки, що дозволяє нашим клієнтам оптимізувати витрати на їх виконання і, як 
результат, зменшити їх вартість та отримати ряд додаткових переваг. 
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Краще за нас можуть сказати наші клієнти, яких на 
сьогодні вже більше 3000, а також наші виконані 
проекти

ТОВ «АПС – Київ» є партнером ТОВ «Епіцентр К» у галузі протипожежних 
послуг з 2010 року. За цей час ТОВ «АПС – Київ» зарекомендувала себе як 
стабільна компанія та надійний діловий партнер, якому можна довіряти 
вирішення складних питань. Забезпечуючи високу оперативність та 
гнучкий підхід до вимог замовника, ТОВ «АПС – Київ» вирішує робочі 
питання ефективно та в потрібний строк.

Іван Михайлович Грущак,
Заступник Генерального директора
з питань експлуатації ТОВ “Епіцентр К”

Протягом усього періоду спільної роботи менеджерський склад компанії 
ТОВ «АПС-Київ» відрізнявся вмінням знаходити оптимальні рішення форс – 
мажорних ситуацій у стислі строки.

Рекомендуємо ТОВ «АПС-Київ» як надійного та стабільного ділового 
партнера.

Катерина Сергіївна Банщікова,
Директор Департаменту ОП, ПБ та ОНС
ТОВ «Восток» (мережа АЗС «ТНК»)
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Специфіка діяльності мережі автозаправних станцій «КЛО» ставить високі 
вимоги до пожежної безпеки підприємства. Саме тому, при виборі компанії, 
що надає протипожежні послуги, нами були сформульовані наступні вимоги 
до неї: готовність реалізувати та впровадити індивідуальні рішення, 
наявність кваліфікованих спеціалістів та необхідного обладнання, наявність 
професійно виконаних замовлень для інших підприємств, забезпечення 
консультаційної підтримки, а також гнучка цінова політика.

Співпраця з ТОВ «АПС-Київ» підтвердила правильність нашого вибору.

Микола Степанович Панченко,
Директор ТОВ «КЛО»

Співробітники ТОВ «АПС-Київ» зарекомендували себе як висококваліфіковані 
спеціалісти в галузі пожежної безпеки, які готові якісно та в оптимальний 
строк вирішити поставлені перед ними завдання. Особливо хочемо 
відмітити, що всі свої зобов’язання по виконанню робіт та експертиз, 
підприємство виконає точно до встановленої дати.

ПуАТ «ФІДОБАНК» рекомендує ТОВ «АПС-Київ» як команду професіоналів із 
чітким розумінням потреб клієнтів.

Василь Васильович Терпелюк,
Директор з питань банківської безпеки
ПуАТ «ФІДОБАНК»
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Тривалий час ТОВ «АПС-Київ» надає нашому підприємству протипожежні 
послуги. За весь час співпраці, товариство зарекомендувало себе як надійний 
партнер, що вирізняється високим професіоналізмом, про що свідчить 
відсутність зауважень органів Державного пожежного нагляду під час 
перевірок дотримання нашим підприємством протипожежних норм.

Також приваблює те, що ТОВ «АПС-Київ» надає повний комплекс 
протипожежних послуг, що є для нас дуже зручним.

Дмитро Олегович Євтєєв,
Генеральний директор 
ТОВ «АТБ-маркет»

ДП НЕК «Укренерго» Кіровоградські магістральні електромережі» забезпечує 
передачу електроенергії по магістральних електричних мережах напругою 
330-750 кВт і є складовою частиною об’єднаної енергосистеми України.

Перед початком виконання робіт з обслуговування, фахівцями ТОВ «АПС-
Київ» було проведено об’ємну роботу з обстеження, проектування та 
монтажу систем протипожежного захисту. Прийняті технічні рішення були 
ефективними та економічно обґрунтованими. На всіх об’єктах своєчасно 
проводяться регламентні роботи, згідно графіку робіт.

Михайло Васильович Данильчук,
Директор «ДП НЕК «Укренерго» 
Кіровоградські магістральні електромережі»
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ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ

Металургія
Замовник: ПуАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»

Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Централізоване пожежне 
спостерігання і технічне 
обслуговування систем 
автоматичної пожежної 
сигналізації

• 90 об’єктів заводу

м. Запоріжжя, Південне шосе, 81

З січня 2015 р.

Технічне обслуговування 
автоматичного порошкового 
пожежогасіння

• 25 об’єктів заводу

м. Запоріжжя, Південне шосе, 81

З січня 2015 р.

Контактна інформація замовника:
ПуАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
Україна, м. Запоріжжя, Південне шосе, 81
Довідкова служба: +38 (061) 2834309
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Металургія
Замовник: ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат»

Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Проект системи автоматичної 
пожежної сигналізації

• Склад лабораторії
• АПК плавцеха
• Адміністративно – побутовий корпус цеху
обпалення 
• Електрощитова та операторська
• Заводська столова
• Адміністративна будівля управління
• Ремонтно – будівельний цех
• Киснево – компресорна станція

Кіровоградська обл., Голованівській район, смт. 
Побузьке, вул. Промислова, 12

Квітень 2011 р.
Червень 2011 р.
Лютий 2012 р.

Серпень 2012 р.
Листопад 2012 р.
Лютий 2013 р.
Вересень 2014 р.
Жовтень 2014 р.

Проект системи автоматичного 
пожежогасіння

• Приміщення центрального складу

Кіровоградська обл., Голованівській район, смт. 
Побузьке, вул. Промислова, 12

Березень 2012 р.

Проект системи раннього 
виявлення надзвичайної 
ситуації  

• Приміщення складу сірчаної кислоти
• Заправка балонів зрідженим газом

Кіровоградська обл., Голованівській район, смт. 
Побузьке, вул. Промислова, 12

Березень 2012 р.
Лютий 2013 р.
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Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Монтаж системи автоматичної 
пожежної сигналізації

• Склад лабораторії
• АПК плавцеха
• Електрощитова насосної № 3
• Адміністративно – побутовий корпус цеху
обпалення 
• Адміністративна будівля управління
• Заводська столова
• Ремонтно – будівельний цех
• Киснево – компресорна станція

Кіровоградська обл., Голованівській район, смт. 
Побузьке, вул. Промислова, 12

Квітень 2011 р.
Червень 2011 р.
Серпень 2012 р.
Лютий 2013 р.

Лютий 2013 р.
Листопад 2013 р.
Вересень 2014 р.
Жовтень 2014 р.

Монтаж системи 
автоматичного пожежогасіння  

• Приміщення центрального складу
• Дробильно – сортувальне відділення

Кіровоградська обл., Голованівській район, смт. 
Побузьке, вул. Промислова, 12

Травень 2012 р.
Травень 2013 р.

Монтаж системи раннього 
виявлення надзвичайної 
ситуації  

• Приміщення складу сірчаної кислоти
• Заправка балонів зрідженим газом
• Склад ПММ

Кіровоградська обл., Голованівській район, смт. 
Побузьке, вул. Промислова, 12

Червень 2012 р.
Червень 2013 р.
Березень 2014 р.

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Централізоване пожежне 
спостерігання і технічне 
обслуговування систем 
автоматичної пожежної 
сигналізації 

• Електрощитова насосної № 3
• Приміщення центрального складу
• АПК плавцеха
• Склад лабораторії
• Дробильно – сортувальне відділення
• Адміністративно – побутовий корпус цеху
обпалення 
• Заводська столова
• Ремонтно – будівельний цех

Кіровоградська обл., Голованівській район, смт. 
Побузьке, вул. Промислова, 12

З лютого 2013 р.

З жовтня 2013 р.
З січня 2014 р.

З грудня 2014 р.

Технічне обслуговування 
автоматичного порошкового 
пожежогасіння

• Приміщення центрального складу
• Приміщення комбінату
• Дробильно – сортувальне відділення

Кіровоградська обл., Голованівській район, смт. 
Побузьке, вул. Промислова, 12

З лютого 2013 р.

З жовтня 2013 р.

Централізоване  
спостерігання і технічне 
обслуговування системи 
раннього виявлення 
надзвичайної ситуації

• Головний диспетчерський пункт
• Фільтрувальна станція
• Очисні споруди
• Склад сірчаної кислоти
• Заправка балонів зрідженим газом

Кіровоградська обл., Голованівській район, смт. 
Побузьке, вул. Промислова, 12

З червня 2014 р.

Контактна інформація замовника:
ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат»
Україна, Кіровоградська обл., Голованівській район, смт. Побузьке, вул. Промислова, 12  
Телефони: +38(0522) 36-62-33, (05252) 5-13-89, 5-14-47

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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2
Гірнича промисловість
Замовник: Державне підприємство «Східний гірничо – збагачувальний комбінат»

Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Проект системи раннього 
виявлення надзвичайної 
ситуації

• Базисний склад вибухових матеріалів
Кіровоградська обл., смт. Смоліне 
• Автозаправна станція автотранспортного
господарства ДП «СхідГЗК» 
• Установка очисних шахтових вод
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, 
с. Олексіївка 
• Хвостосховище «Щербаківське»
Територія Ганнівської сільської ради,  
Петрівський район, Кіровоградської обл.

Травень 2011 р. 

Червень 2011 р. 

Вересень 2012 р.

Монтаж системи автоматичної 
пожежної сигналізації

• Підстанція РП-1 РУ 6 кВт стволу шахти «В-1»
Новокостянтинівської шахти
ДП «СхідГЗК» 
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, 
с. Олексіївка

Вересень 2012 р.

Монтаж системи 
автоматичного пожежогасіння

• Кабельний канал підстанції 22 мельничного
відділення ГМЗ ДП «СхідГЗК» 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води 
• Насосна масла ШПУ Ц 4х2, ЗД «Кліть» стволу
шахти «Вентиляційна-1» 
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, 
с. Олексіївка

Березень 2012 р.

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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2
Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Монтаж системи раннього 
виявлення надзвичайної 
ситуації

• Склад кислот ГМЗ ДП «СхідГЗК»
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води

Вересень 2012 р.

Вогнезахисна обробка 
дерев’яних конструкцій

• Кузов автомобілю для перевезення вибухових
речовин 
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. 
Олексіївка

Листопад 2012 р.

Централізоване пожежне 
спостерігання і технічне 
обслуговування систем 
автоматичної пожежної 
сигналізації 

• Автозаправна станція шахти «Інгульска»
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. 
Неопалимівка 
• Адміністративно – побутовий комбінат на 120
місць 
• Адміністративно – побутовий комбінат на 185
місць
• Компресорна РЕ-6
• Підстанція РП-1 РУ 6 кВт стволу шахти «В-1»
• Новокостянтинівська шахта ДП «СхідГЗК»
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. 
Олексіївка

З вересня 2009 р. 

З січня 2010 р.

Централізоване  
спостерігання і технічне 
обслуговування системи 
раннього виявлення 
надзвичайної ситуації

• Базисний поверхневий склад вибухових
матеріалів шахти «Інгульска» 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. 
Неопалимівка 
• Склад кислот ГМЗ ДП «СхідГЗК»
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води

З січня 2014 р. 

З квітня 2014 р.

Контактна інформація замовника:
Державне підприємство «Східний гірничо – збагачувальний комбінат»
Україна, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2, Тел.: +38 (05652) 33005 
e-mail: vostgok@email.dp.ua

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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РОЗДІЛ

2
Агропромисловий комплекс
Замовник: Промислова Група «Креатив»

Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Проект системи автоматичної 
пожежної сигналізації

• Контрольно – пропускний пункт
• Операторська
• Склад гранульованого насіння та шроту
• Транспортна галерея
• Естакада на залізній дорозі
• Вагова
• Резервуарний парк олії
• Наливна естакада олії в автотранспорт
• Сховище гексану
• Бензомаслоуловлювач
• Трансформаторна 35/10 кВт
м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 14-А

Серпень 2012 р.

Проект системи автоматичного 
пожежогасіння

• Екстракцій цех
• Олійно – пресувальне відділення грануляції та
шроту 
• Насосна олії № 3
м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 19

Серпень 2012 р.

Проект системи раннього 
виявлення надзвичайної 
ситуації

• Цех водню та азоту (площадка № 2)
м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 14

Грудень 2010 р.

Проект вогнезахисної обробки 
металевих конструкцій

• Виробничий комплекс рафінації (корпус 32)
• Виробничий комплекс
м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 14

Серпень 2012 р.

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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РОЗДІЛ

2
Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Монтаж системи автоматичної 
пожежної сигналізації 

• Відділення грануляції лузги та шроту
• Реконструкція адміністративної будівлі з
надбудовою 3-го поверху 
• Комплекс будівель
м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 14-А

Травень 2011 р.
Травень 2013 р.

Монтаж системи молнієзахисту • Цех екстракції ПП «Еллада» 
м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 14-А

Липень 2012 р.

Оцінка протипожежного стану 
об’єкту

• Елеваторний комплекс № 3
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт. 
Балахівка, вул. Заводська, 2

Липень 2013 р.

План локалізації та ліквідації 
аварійної ситуації 

• Елеваторний комплекс № 1
м. Кіровоград, пр-т Інженерів, 10-А

Травень 2014 р.

Централізоване пожежне 
спостерігання і технічне 
обслуговування систем 
автоматичної пожежної 
сигналізації

• Адміністративний комплекс, матеріальний склад,
виробнича дільниця 
• Реконструкція адміністративної будівлі з
надбудовою 3-го поверху 
• Інші різноманітні об’єкти підприємства
м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 14

З січня 2010 р.

Централізоване  
спостерігання і технічне 
обслуговування системи 
раннього виявлення 
надзвичайної ситуації

• Аміачна компресорна установка
м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 14-А

З січня 2010 р.

Контактна інформація замовника:
Промислова Група «Креатив»
Україна, м. Кіровоград, пр-т Промисловий, д. 19, Тел.: +38 (0522) 35-71-71
e-mail: mail@creativegroup.ua

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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РОЗДІЛ

2
Цивільна авіація
Замовник: Авіакомпанія «Дніпроавіа»

Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Монтаж системи автоматичної 
пожежної сигналізації

• Ангар для базового технічного обслуговування
літаків 
Аеропорт, м. Дніпропетровськ 
• Приміщення акумуляторної на об’єкті «Ангар для
базового технічного обслуговування літаків В-737, 
Е-145»
Аеропорт, м. Дніпропетровськ

2013 р.

Монтаж систем протидимного 
захисту

• Ангар для базового технічного обслуговування
літаків В-737, Е-145 
Аеропорт, м. Дніпропетровськ

Жовтень 2013 р.

Централізоване пожежне 
спостерігання і технічне 
обслуговування систем 
автоматичної пожежної 
сигналізації

• Ангар для базового технічного обслуговування
літаків В-737, Е-145 
Аеропорт, м. Дніпропетровськ

З вересня 2013 р.

Контактна інформація замовника:
Авіакомпанія «Дніпроавіа»
Україна, м. Дніпропетровськ, Аеропорт, 42
Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ 
Тел: +38 (056) 7407000
e-mail: call.centre@dniproavia.com.ua

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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РОЗДІЛ

2
Реалізація нафтопродуктів
Замовник: Підприємство з іноземними інвестиціями «ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА»

Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Проект системи автоматичної 
пожежної сигналізації

• Офісні приміщення
м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5Б

Вересень 2013 р.

Проект системи автоматичного 
пожежогасіння  

• АЗС 10-02, АЗС 10-22
Київська обл. 
• АЗС 04-02, АЗС 04-04
Дніпропетровська обл.

Грудень 2013 р., 
Червень 2014 р.

Червень 2014 р.

Монтаж системи автоматичної 
пожежної сигналізації 

• Офісні приміщення
м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5Б

Січень 2014 р.

Монтаж системи 
автоматичного пожежогасіння 

• АЗС 10-02
Київська обл., с. Капітанівка, вул. Радянська, 23 
• АЗС № 25-01, АЗС № 25-02, АЗС № 25-04
Чернігівська обл.

Грудень 2013 р.

Квітень 2014 р.

Централізоване пожежне 
спостерігання і технічне 
обслуговування систем 
автоматичної пожежної 
сигналізації

• 238 Автозаправних станцій і 5 Нафтобаз по всій
території України 

З лютого 2012 р.

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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РОЗДІЛ

2
Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Технічне обслуговування 
систем автоматичного 
пожежогасіння 

• 49 Автозаправних станцій і 1 Нафтобаза
по всій території України

З лютого 2012 р.

Декларація безпеки об’єкту 
підвищеної небезпеки 

• 83 Автозаправних станції
по всій території України

З 2011 по 2014 р.

План локалізації та ліквідації 
аварійної ситуації

• 76 Автозаправних станцій
по всій території України

З 2011 по 2014 р.

Аутсорсинг безпеки та 
консультаційні послуги

• Мережеве обслуговування підприємства З травня 2014 р.

Контактна інформація замовника:
Підприємство з іноземними інвестиціями «ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА”
Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68
Тел.: +38 (044) 5939300
e-mail: office@lukoil.ua

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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РОЗДІЛ

2
Банківська система
Замовник: Публічне акціонерне товариство «ФІДОБАНК»

Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Проект системи автоматичної 
пожежної сигналізації

• 5 відділень банку З серпня 2012 р. по 
жовтень 2014 р.

Монтаж системи автоматичної 
пожежної сигналізації

• 5 відділень банку З січня 2013 р.

Централізоване пожежне 
спостерігання і технічне 
обслуговування систем 
автоматичної пожежної 
сигналізації

• 5 відділень банку З листопада 2011 р.

Аутсорсинг безпеки та 
консультаційні послуги

• Мережеве обслуговування підприємства З листопада 2013 р.

Заміри опору ізоляції 
електричних мереж

• 18 відділень банку З січня 2014 р.

Навчання з питань пожежної 
безпеки

• 52 відділення банку З березня 2014 р.

Контактна інформація замовника:
Публічне акціонерне товариство «ФІДОБАНК»
Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10
Тел: 0 (800) 30 76 76
e-mail: info@fidobank.ua

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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РОЗДІЛ

2
Підприємства торгівлі
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет»

Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Проект системи автоматичної 
пожежної сигналізації 

• 11 магазинів З вересня 2011 р.

Монтаж системи автоматичної 
пожежної сигналізації

• 11 магазинів З вересня 2011 р.

Ремонт систем пожежної 
автоматики

• 25 магазинів З вересня 2011 р.

Централізоване пожежне 
спостерігання за станом  
систем пожежної автоматики

• 222 магазина
по всій території України

З січня 2010 р.

Технічне обслуговування 
систем автоматичної  
пожежної сигналізації

• 186 магазинів
по всій території України

З січня 2010 р.

Технічне обслуговування 
систем протидимного захисту

• 41 магазин З лютого 2011 р.

Технічне обслуговування 
вогнегасників  мобільним 
пунктом перезарядки

• Мережеве обслуговування підприємства З червня 2011 р.

Контактна інформація замовника:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет»
Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 40
Тел.: 0-800-500-415

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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РОЗДІЛ

2
Підприємства торгівлі
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»

Виконані роботи Об’єкт Період виконання

Централізоване пожежне 
спостерігання за станом  
систем пожежної автоматики

• 32 гіпермаркета
по всій території України

З жовтня 2010 р.

Технічне обслуговування 
вогнегасників  мобільним 
пунктом перезарядки

• Мережеве обслуговування підприємства З лютого 2011 р.

Контактна інформація замовника:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»
Україна, м. Київ, вул. Братиславська, 11 
Тел.: +38 (044) 5612790
e-mail: pr@epicentrk.com.ua

ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  
ГК «АПС»  

ЗА ГАЛУЗЯМИ
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РОЗДІЛ

3
ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  

ГК «АПС» ЗА   
ВИДАМИ РОБІТ

Вид робіт Замовник Період виконання

Проектування систем 
пожежогасіння (водяні, пінні, 
газові, порошкові, аерозольні), 
пожежної сигналізації, 
оповіщування про пожежу 
та управління евакуацією 
людей, протидимного 
захисту, передавання 
тривожних сповіщень, 
пристроїв блискавкозахисту, 
вогнезахисного обробляння

• Свиноферма Приватного підприємства «ЛІГА»
• Катеринославські меблеві майстерні
• Ремонтна база ПП «Автоград-Бош»
• Краєзнавчий музей м. Кіровограда
• ТОВ «Гідроенергоінвест»

Грудень 2010 р.
Березень 2011 р.
Липень 2013 р.
Вересень 2013 р.
Липень 2014 р.

Монтаж систем пожежогасіння 
(водяні, пінні, газові, 
порошкові, аерозольні)

• ТОВ «Кіровоградолія»
• ТОВ «Градолія»
• ТОВ «Протеїн Продакшн»

Грудень 2011 р.
Вересень 2012 р.
Лютий 2013 р.

Монтаж, технічне 
обслуговування систем 
пожежної сигналізації, 
оповіщування про пожежу та 
управління евакуацією людей, 
устаткування передавання 
тривожних сповіщень

• ПП «Віктор і К»
• ТОВ «Градолія»
• ПрАТ «Полтавське Хлібоприймальне
Підприємство»
• ТОВ «Рапсо-Дія»

Березень 2011 р.
Червень 2012 р.
Липень 2012 р.

Лютий 2013 р.

Монтаж, технічне 
обслуговування систем 
протидимного захисту

• ДП «Гарантія-Маркет» (магазин «Фуршет»)
• Катеринославські меблеві майстерні

Листопад 2010 р.
Липень 2011 р.

Спостереження за пожежною 
автоматикою об’єктів

• АЗС Мережі «КЛО» (Корпорація «КЛО»)
• АЗС Мережі «ТНК» (ТОВ «Восток»)

З 2010 р.
2013-2014 рр.
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РОЗДІЛ

3
ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  

ГК «АПС» ЗА   
ВИДАМИ РОБІТ

Технічне обслуговування 
первинних засобів 
пожежогасіння (порошкові, 
газові вогнегасники, пожежні 
кран-комплекти)

• ТОВ «Епіцентр К»
• ТОВ «АТБ-маркет»
• ПрАТ «Нова Лінія»

З 2011 р.
З 2011 р.
З 2014 р.

Монтаж, перевірка (огляд) 
пристроїв блискавкозахисту

• ТОВ «Креатив-Агро»
• Хащуватський елеватор «АТ Каргілл»

Квітень 2011 р.
Березень 2013 р.

Монтаж дверей, воріт, 
вікон, люків, завіс (екранів), 
клапанів з нормованою межею 
вогнестійкості

• Знам’янська дистанція електропостачання
• ПрАТ «Гидросила»
• Корпорація «Система ССБ»

Червень 2011 р.
Липень 2012 р.
Лютий 2013 р.

Вогнезахисне поверхневе 
просочення, поверхнева 
вогнезахисна обробка 
(фарбування, штукатурення, 
обмотування, облицювання), 
вогнезахисне заповнення

• Голованівське Хлібоприймальне підприємство
• ПуАТ «Кіровоградобленерго»

Квітень 2012 р.
Червень 2013 р.

Оцінка протипожежного стану 
об’єкта

• «Фуршет Центр»
• ПуАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Жовтень 2013 р.
Червень 2014 р.

Послуги атестованої 
електротехнічної лабораторії, 
заміри електричного опору 
ізоляції силових електричних 
ліній (проводів, кабелів) та 
інших електроприладів

• ТОВ «Луком-А-Україна»
• ТОВ «Торгівельна компанія «Мегаполіс Україна»

Листопад 2013 р.
Січень 2014 р.

Аутсорсинг безпеки • ПуАТ «ФІДОБАНК»
• ПІІ «ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА»

Листопад 2013 р.
Травень 2014 р.
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РОЗДІЛ

3
ВИКОНАНІ 
ПРОЕКТИ  

ГК «АПС» ЗА   
ВИДАМИ РОБІТ

Розробка ідентифікації об’єкта 
підвищеної небезпеки

Розробка паспорту потенційно 
небезпечного об’єкту

Розробка декларації безпеки 
ОПН

Розробка плану локалізації та 
ліквідації аварійної ситуації 
об’єкту (ПЛАС)

• ТОВ «Вапнярський елеватор» 

• ТОВ «Фактор Нафтогаз» 

• ДП «Луцький спиртогорілчаний комбінат» 

• ТОВ «Гіпермаркет «Ашан Україна»

Липень 2013 р.

Лютий 2012 р. 

Червень 2010 р.

Жовтень 2013 р.

Проектування, монтаж 
систем раннього виявлення 
надзвичайної ситуації

• КНВО «Форт» МВС України 
• ТОВ «Долинський комбікормовий завод» 
• ТОВ «Восток» (АЗС «ТНК»)

Жовтень 2011 р.
Серпень 2012 р.
Грудень 2014 р.

Спостерігання та технічне 
обслуговування систем 
раннього виявлення 
надзвичайної ситуації

• ПрАТ «Гидросила» 
• ТОВ «Українська сірникова фабрика» 
• ТОВ «Градолія»

З 2012 р.
З 2012 р.
З 2012 р.

Охоронні послуги, 
відеоспостереження

• ТОВ «Високовольтний союз - Україна» 
• Дошкільний учбовий заклад № 14 «Калинка», 
Дошкільний учбовий заклад № 37 «Ластівка»,  
м. Кіровоград 
• ПП «Левіт-Комплекс»
• ТОВ «Український центр томотерапії»

Грудень 2011 р.
Грудень 2014 р.

Березень 2015 р.
Березень 2015 р.

Навчання з питань пожежної 
безпеки

• ДП «Фуршет-Регіон» 
• ПуАТ «УкрСиббанк» 
• ПуАТ «ФІДОБАНК»

2012 р.
2012 р.
2013-2014 рр.
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РОЗДІЛ

4
ВИКОНАНІ ПРОЕКТИ 

ГК «АПС»  ЗА   
ГЕОГРАФІЄЮ РОБІТ 

(ВИБІРКОВО)
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РОЗДІЛ

5

КОНТАКТИ

Група компаній «АПС»

Цілодобова гаряча лінія:
0 800 300 112

Веб-сайт:
www.apsgk.com




