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СТЕЛС-1
«Ми завжди поруч» - саме під таким гаслом працює майже 14 років на ринку України компанія, яка за роки
праці завоювала довіру, придбала високу репутацію та займає одну з лідируючих позицій в сфері охоронних
послуг,  -  служба охорони «СТЕЛС-1».

ПП
одібно стелсу – літаку-невидимці, який є символом скритих тех-
нологій, безпеки та ефективного захисту, «СТЕЛС-1» йде пліч о
пліч з клієнтом, забезпечуючи йому надійну опору та підтримку в

найкрупніших регіонах України: Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Хар-
кові, Одесі, Львові, Симферополі.

Служба охорони «СТЕЛС-1» представляє обширний комплекс послуг,
серед яких:

– Охорона об’єктів усіх форм власності
– Охорона фізичних осіб
– Охорона і супроводження цінних вантажів
– Охорона масових заходів 
– Монтаж і установка технічних засобів охорони
– Охоронна та пожежна сигналізація
– Теле- і відео спостереження 
– Обслуговування та ремонт обладнання систем безпеки 
– Безпека підприємницької діяльності, економічна безпека інвестицій

– Виявлення і попередження внутрішніх і зовнішніх загроз 
– Юридичні послуги
– Чергова частина - цілодобово
– Групи швидкого реагування – цілодобово
– Аутсорсінг безпеки

Співробітники «СТЕЛС – 1» - це команда професіоналів, які кожного дня
розвивають та вдосконалюють свої вміння, професіоналізм та майстер-
ність для ще більш надійної охорони клієнта, його інтересів та бізнесу,
вони постійно вивчають нові технології та розробляють універсальні мето-
дики з організації особистої безпеки та охорони об’єктів, адже мета
«СТЕЛС-1» – завжди бути кращими в своїй справі!

Вашому життю загрожує небезпека?
Підозрюєте факт витоку інформації?
Хвилюєтесь про цілісність свого майна, щоразу виходячи з офісу або

квартири?
Безуспішно боретеся з розкраданням майна на підприємстві?
Існує загроза рейдерської атаки для вашого бізнесу?
Необхідний контроль безпеки та порядку на массовому заході?

Спеціалісти «СТЕЛС-1» готові прийти до Вас на допомогу 24 години на
добу, надати Вам професійні консультації, провести технічне оснащення
Вашого дому, офісу або підприємства та стати надійною опорою Вам і
Вашому бізнесу!

«СТЕЛС-1» 

www.stels1.com
03151, м.Київ,

вул. Народного Ополчення, 7
Е-mail: info@stels1.com

Телефон:
(044)251-77-77

Факс:
(044) 594-14-42

Чергова частина (цілодобово):
(044)244-11-11


