
«Ахова жылых дамоў (памяшканняў) фізічных асоб 
 
- Абсталяванне жылых дамоў, кватэр і іншых памяшканняў з асабістай 

маёмасцю грамадзян (далей - амг) сродкамі ахоўнай і ручной трывожнай 

сігналізацыі. 

- Паслугі па ахове і кантролю за станам сродкаў сігналізацыі 

- Ахову жылых дамоў, кватэр і іншых памяшканняў з дапамогай тэхнічных 

сродкаў сігналізацыі, якія кантралююцца пультамі цэнтралізаванага 

назірання. 

- Ажыццяўленне кантролю з дапамогай пультаў цэнтралізаванага назірання 

за станам тэхнічных сродкаў сігналізацыі жылых дамоў, кватэр і іншых 

памяшканняў, з наступнай перадачай уладальнікам жылых дамоў 

(памяшканняў) паведамленні аб спрацоўванні сістэм сігналізацыі. 

- Кантроль за станам сістэм ручной трывожнай сігналізацыі, усталяванай у 

жылых дамах, кватэрах і іншых памяшканнях (экстраны выклік нарада 

міліцыі) з выездам групы затрымання ў выпадку паступлення сігналаў аб 

экстраным выкліку. 

- Тэхнічнае абслугоўванне сістэм сігналізацыі жылых дамоў, кватэр і іншых 

памяшканняў. 

 

Арыенціровачны кошт аснашчэння ахоўнай сігналізацыі (з улікам 

кошту абсталявання) жылых дамоў, кватэр і іншых памяшканняў 

 

Кватэры, размешчаныя на першых і апошніх паверхах абсталююцца 

сродкамі ахоўнай сігналізацыі наступным чынам: 

 

  Прадастаўляецца растэрміноўка аплаты кошту выкананых работ 

(кошту устаноўленых прыбораў і матэрыялаў, а таксама кошту работ па 

мантажы і наладцы) пры абсталяванні памяшканняў з асабістай маёмасцю 

грамадзян сродкамі сігналізацыі мантажнымі групамі падраздзяленняў 

аховы можа падавацца ўсім катэгорыям грамадзян тэрмінам да 6 месяцаў 

(180 каляндарных дзён) на падставе заявы ўладальніка памяшкання. 

 Першы паверх: ўваходныя дзверы - датчыкамі на адкрыццё, аконныя 

праёмы - датчыкамі на адкрыццё і разбітыя, аб'ём ўсіх пакояў і кухні 

апавяшчальнікамі якія рэагуюць на рух; 

 

- поўная блакіроўка аднапакаёвай кватэры - ад 400, 00 руб. 

- поўная блакіроўка двухпакаёвай кватэры - ад 510,00 руб. 

- поўная блакіроўка трохпакаёвай кватэры - ад 600,00 руб. 

- поўная блакіроўка чатырохпакаёвай кватэры - ад 700,00 руб. 
 

Другі, апошні паверхі: ўваходныя дзверы - датчыкамі на адкрыццё, 

аб'ём ўсіх пакояў і кухні апавяшчальнікамі, якія рэагуюць на рух; вокны 



пакояў, дзе маецца свабодны доступ на разбітыя і адкрыццё (карніз, труба і 

г.д.) 

 

- блакіроўка аднапакаёвай кватэры - 350,00 руб. 

- блакіроўка двухпакаёвай кватэры - 410,00 руб. 

- блакіроўка трохпакаёвай кватэры - 500,00 руб. 

- блакіроўка чатырохпакаёвай кватэры- 600,00 руб. 
 

Кватэры, размешчаныя на прамежкавых паверхах, блакуюцца. Ўваходныя 

дзверы датчыкам на адкрыццё, апавяшчальнікі рэагуюць на рух. Як правіла, 

усталёўваецца ў памяшканні з найбольшым засяроджваннем матэрыяльных 

каштоўнасцяў, пярэдняга пакоя, у памяшканні які мае выхад на лоджыю, 

балкон, пажарную лесвіцу 

 

- блакіроўка аднапакаёвай кватэры - ад 350,00 руб. 

- блакіроўка двухпакаёвай кватэры - ад 350,00 руб. 

- блакіроўка трохпакаёвай кватэры - ад 350,00 руб. 

- блакіроўка чатырохпакаёвай кватэры - ад 350,00 руб. 

Ўстаноўка кнопкі трывожнай сігналізацыі (КТС) (без устаноўкі 

ахоўнай сігналізацыі) - ад 250,00 руб. 

 

Блакаванне асобна стаячых аднакватэрных жылых 

дамоў (катэджаў) 

 
Тактыка прымянення тэхнічных сродкаў сігналізацыі пры блакаванні 

асобна стаячых аднакватэрных жылых дамоў вызначаецца ў кожным 

выпадку асобна, зыходзячы з архітэктурных асаблівасцяў будынка. 

 

ПРЫКЛАД: кошт абсталявання тэхнічнымі сродкамі сігналізацыі асобна 

стаячага 2-х узроўневага жылога дома (6 пакояў, гараж, кухня) складзе каля 

- 900,00 руб. 
Прадастаўляецца растэрміноўка аплаты кошту выкананых работ (кошту 

устаноўленых прыбораў і матэрыялаў, а таксама кошту работ па мантажы і 

наладцы) пры абсталяванні памяшканняў з асабістай маёмасцю грамадзян 

сродкамі АСС мантажнымі групамі падраздзяленняў аховы можа падавацца ўсім 

катэгорыям грамадзян тэрмінам да 6 месяцаў (180 каляндарных дзён) на падставе 

заявы ўласніка памяшкання. 

 

Спісак прадастаўляемых дакументаў для перадачы жылога дома, кватэры і 

іншых памяшканняў пад ахову 

 

- заяву аб абсталяванні і прыняцці жылых дамоў, кватэр і іншых памяшканняў 

тэхнічнымі сродкамі сігналізацыі (заявы падаюцца грамадзянамі ў 

падраздзяленне аховы) 



 

- копіі дакументаў, якія пацвярджаюць права грамадзян на валоданне або 

карыстанне памяшканнем (пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі правоў на 

нерухомую маёмасць, тэхнічны пашпарт на жылое памяшканне, дагавор найму 

(паднайму) жылога памяшкання, дагавор куплі-продажу (дарэння) жылога 

памяшкання, завераны натарыяльна і зарэгістраваны ў тэрытарыяльнай 

арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці і правоў на яе, і 

іншыя дакументы). 

 

Ахова жылых дамоў, кватэр і іншых памяшканняў з дапамогай тэхнічных 

сродкаў ажыццяўляецца падраздзяленнямі аховы на падставе дамоваў аб аказанні 

ахоўных паслуг гэтым грамадзянам. 

 

Неабходныя ўмовы для абсталявання памяшкання тэхнічнымі сродкамі 

сігналізацыі: 

 

Будаўнічая гатоўнасць памяшкання; 

Наяўнасць дакументаў аб праве ўласнасці (валодання) памяшканнем; 

Наяўнасць стабільнага напружання электрасілкавання 220 В. 

Тарыфы за паслугі па ахове жылых дамоў (памяшканняў) фізічных асоб: 

 

- Пры заключэнні дагавора на аказанне паслуг па ахове кватэр у шматкватэрных 

жылых дамах, а таксама кожнага ўзроўню (паверху) жылога дома (катэджа, 

ўзроўню кватэры), гаража штомесячная кошт паслуг складае (8, 75 руб.) 

 

- Пры заключэнні дагавора на аказанне паслуг па ахове кватэр у шматкватэрных 

жылых дамах, а таксама кожнага ўзроўню (паверху) жылога дома (катэджа, 

ўзроўню кватэры), гаража штомесячная кошт кантролю за станам трывожнай 

сігналізацыі пры адсутнасці ахоўнай сігналізацыі -8, 75 руб 

пры наяўнасці ахоўнай сігналізацыі 12,75 руб. ((8, 75 руб.) (Ахова памяшкання) + 

(4,38 руб.)) (Кантроль трывожнай сігналізацыі)). 

 

- Кантроль за станам тэхнічных сродкаў, устаноўленых у жылых дамах, кватэрах 

і іншых памяшканнях без рэагавання нарадаў падраздзяленняў аховы -2,00 руб. 

Для жылых дамоў (памяшканняў) грамадзян, размешчаных у населеных пунктах 

за межамі рэагавання нарадаў падраздзяленняў аховы. 

 

- Штомесячны кошт аховы жылых дамоў (памяшканняў) для ветэранаў, інвалідаў 

ВАВ, былых вязняў фашысцкіх канцлагераў і былых непаўналетніх вязняў 

складае - 0, 01 базавай велічыні * 

* Тарыфы са скідкамі прадастаўляюцца таксама грамадзянам - 

уладальнікам (кватэраздымшчыкам) жылых дамоў (памяшканняў), з якімі 

прапісаны і пражываюць члены сям'і, якія маюць права на льготную 

аплату 

 

 


