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• ВАЖЛИВІСТЬ СИГНАЛУ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

• ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ

• ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ОПОВІЩЕННЯ

СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ



ПРО НАС
10 РОДІВ ДОСВІДУ ЯК ІНСТАЛЯЦІЙНА КОМПАНІЯ

Види робіт

 Системи оповіщення та фонового звучання

1. Системи озвучення стадіонів та інших
спортивних об’єктів

2. Системи оповіщення комерційних будівель

3. Системи озвучення вокзалів та аеропортів.

 Комплексне оснащення глядацьких залів

1. Механіка сцени

2. Світлове та звукове обладнання

3. Медіа обладнання

 Оснащення конференційних залів та
переговорних кімнат

1. Системи голосування

2. Системи звукопідсилення та запису

3. Обладнання для відео конференцій



ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ

Загроза ракетного удару
 Загроза удару по об’єктам
військової та критичної
інфраструктури

 Загроза удару по об’єктам
транспортної інфраструктури

 Загроза падіння уламків
ракет або літальних апаратів
(літаки, БПЛА, гелікоптери)

*Система звукового оповіщення
(сирена та голосове
сповіщення)
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Ядерна загроза
 Запорізька АЕС (енергодар)

 Чорнобильська АЕС

 Рівненьська АЕС

 Хмельницька АЕС

 Південно Українська АЕС

 Загроза від влучання
балістичних ракет

*Система голосового
оповіщення про дії населення



СИСТЕМА ЗВУКОВОГО 
ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Після сигналу тривоги, люди мають від 5 до 20 
хвилин, щоб покинути небезпечне місце та
перейти в укриття

 Бомбосховище

 Правило 2 стін

 Покинути відкриту місцевість

 Залишатися в безпечному місці

Середня тривалість повітряної тривоги

20 хвилин
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СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ

Зовнішня система оповіщення населення

 Механічна (лише звук сирени)

 Електронна (можливість голосового
сповіщення)

Внутрішні системи оповіщення

 Громадські об’єкти (ЦНАП, лікарні, адмін. будівлі, 
великі магазини)

 Освітні заклади (Школи, дитячі садки, інші)



ЗОВНІШНІ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ

Механічна система (Якщо є в наявності)

 Діагностика (при необхідності)

 Система автоматизації

 *складність автономного живлення

Електронні системи оповіщення

 Простота в монтажу

 Значно нижче енергоспоживання

 Можливість транслювати голосові сповіщення
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Не удается отобразить рисунок.



ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА 
ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ

Від 75 000 грн (1 точка)

150 000 – 250 000 комплексна система

МИ ЗА ПРОСТОТУ!!!!
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ТИПОВІ РІШЕННЯ
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Склад системи оповіщення

1 точка озвучення у складі:

 4 - 8 рупорных гучномовців

 Підсилювач 240 - 600 вт

 Системи автоматичного запуску

 Монтажні конструкції
(Металеві ферми або щогли)

 Кабелі та монтажні кронштейни

Опціонально

 Система резервного живлення

 Система запуску голосових
повідомлень

Оптимальні точки
Розміщення

Високі будівлі
Cела до 3 кв. Км

 3 точки 250 000 грн

 4 точки 325 000 грн

 5 точок 420 000 грн

Населені пункти до 10 кв. Км

 Без автоматики 75 000 грн

 З Автоматикою 88 000 грн

 З резервним живленням 105 000

 1 точки 120 000 грн

 2 точки 190 000 грн

 3 точок 250 000 грн

Населені пункти до 6 кв. Км

Стовпи ЛЕП або щогли



ВНУТРІШНІ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ

Перевірка та модернізація існуючих систем

 Перевірка зони покриття

 Автоматизація системи (при необхідності)

Об’єкти в яких має бути встановлена система

 Адміністративні будівлі та центри надання
послуг

 Заклади охорони здоров’я

 Школи, дитячі садки, коледжі, ВНЗ.

 Вокзали

Приблизна вартість внутрішньої системи

Від 40 000 грн (стандартна школа 2 поверхи)
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ТИПОВІ РІШЕННЯ

Лікарні
 2 поверхи 60 000 грн

 3 поверхи 140 000 грн

 4 і більше поверхів 250 000 грн
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Адмін. будівлі
 ЦНАП 1 поверх 50 000 грн

 ЦНАП 2 поверхи 120 000 грн

Система будується на підвісних або стельових
гучномовцях (якщо стеля Armstrong). 

В залежності від розміру приміщення підбирається
необхідна кількість акустичних систем.

Вся система комутується в серверній в якій
встановлюються підсилювачі , пристрої
автоматизації і відтворення сигналу.

Школи
 2 поверхова школа 40 000 грн

 3 поверхова школа 120 000 грн



ДЯКУЮЗА
УВАГУ

pro@mmaster.com.ua

mmpro.com.ua

093-760-49-65
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