
РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ 
СІТ-КОМПАНІЙ НА 
РИНКУ ІНКАСАЦІЇ В 
УКРАЇНІ



ПРО КОМПАНІЮ

- Статутний капітал компанії складає на
сьогодні 56 150 000 грн.;

- Активи компанії на кінець 2020 року
склали 150 000 000 грн.;

- Кількість персоналу – понад 350 чол.;
- Кількість одиниць автотранспорту –

понад 125 од.;
- Присутність в 10-ти містах України;
- Засновники та керівники компанії мають

багаторічний досвід роботи в силових і
банківських структурах;



ПЕРЕВАГИ

Професіоналізм і оперативністьПовний комплекс
Обслуговування обігу готівки:
Підкріплення, інкасація, 
обробка, зберігання

Сучасний касовий центр в містах: 
Києві, Дніпрі, Івано-Франківську та 
гарантоване своєчасне зарахування 
виручки після інкасації

Власний парк нового броньованого  
автотранспорту 3 класу 2017-2018 р  
виробництва з сучаснимитехнічними  
засобами захисту для  перевезень та 
інкасація

Охорона, озброєна  
вогнепальною зброєю

Цінності застраховані Lloyd’s.  
Єдині з гарантією 100%покриття  
ризику при наданні послуг



ПЕРЕВАГИ

ГнучкітарифиGPS-контрольпереміщення  
всіх автомобілів

Гарантія компенсації уразі  
страхових випадків Клієнтоорієнтовність

Контроль якості та використання 
кращого світового досвіду Брендований спецодяг



2016

Реєстрація компанії

Отримання Ліцензії №582 МВС 
України на надання охоронних

послуг;

Отримання Ліцензії №1 НБУ на 
надання послуг з  інкасації;

2018 2020

2017 2019 2021

Початок надання послуг з 
інкасації для банків, міжміських 
перевезень валютних цінностей

Купівля першого в Україні 
страхового полісу від ризиків з  

перестраховкою в Ллойдс

Надання послуг з аутсорсингу АТМ 
для банків через касу ТОВ «СІТ 

СЕК’ЮРИТІ»

Розроблені та запропоновані
Клієнтам Публічні договори 

(оферта)

Розширення території присутності 
по інкасації: Київ, Івано-

Франківськ, Харків, Львів, Одеса, 
Дніпро, Вінниця, Херсон та 

Миколаїв

Початок роботи по обробленню та 
зберіганню готівки

Отримано погодження 
Національного банку України на 

здійснення операцій з оброблення та 
зберігання готівки (Погодження 

надано 07.11.2019р.), відкрито касу 
та сховище в м. Києві

Старт проекту «Інкасація в 
смартфоні»

Відкрито касу в м. Дніпро

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ



ОСНОВНІ ПОСЛУГИ

2 Оброблення готівки у власному кеш-центрі та переказ її на рахунки клієнтів

3 Міжбанківські перевезення цінностей, в т.ч. інкасація відділень, АТМ

4

5

6

7

8

9

10

1 Інкасація готівкової виручки з кас торгових підприємств з використанням мобільного додатку
«Інкасація в смартфоні»

Міжміські перевезення цінностей (за індивідуальним або попутним тарифом)

Послуги з перевезення цінностей для фізичних осіб

Відповідальне зберігання готівки тацінностей у сховищах

Надання послуг з повного аутсорсингу АТМ/відділень для банків через касу
ТОВ «СІТ СЕК’ЮРИТІ»

Доставка розмінної та обігової монети до банків та торгових підприємств

Інкасація ПТКС з обробкою готівки та безготівковим зарахуванням на поточний
рахунок

Перевезення та відповідальнезберігання пластикових карт, голограм та інш. цінностей



СХЕМА РОБОТИ СІТ-КОМПАНІЇ 
(від здавачів готівки до споживачів)



В ПЛАНАХ 
НАДАННЯ 

НАСТУПНИХ 
ПОСЛУГ

Передавання інкасаторською 
компанією готівки банкам 
(філіям)  без доставки цієї 
готівки до операційних кас 

банків (філій) та із 
зберіганням її в сховищі 

інкасаторської компанії на 
підставі та межах укладених 

договорів

Передавання готівки, що 
належить банку і 

зберігається в сховищі 
інкасаторської компанії, 

підрозділам цього банку, його 
клієнтам, завантаження 

банкоматів готівкою

Зберігання у сховищі 
інкасаторської компанії:
 інкасованої готівки з кас 
банків (відділень, АТМ, ПТКС) 

та перерахунок на 
автоматизованих системах 

оброблення готівки;
 готівки банку, переданої йому 

на підставі укладених 
договорів з іншим банком або 

інкасаторською компанією

Передавання та доставка 
інкасаторською компанією 
готівки банку (філії), що 

знаходиться на зберіганні в 
сховищі інкасаторської 

компанії, іншій юридичній особі 
(банку) на підставі та в межах 

укладених договорів

Обмін готівки (банкнот на 
монети) по заявці клієнта в 

касі клієнта під час 
доставлення готівки, 

інкасації, або як проведення 
окремої операції

Передавання підприємствам 
торгівельно-сервісних мереж 
розмінної та обігової монети 

за безготівкові кошти



КОНТАКТИ
Засновник
Шайхет Ігор
finance@cit.net.ua

Директор
Калашник Олександр
office@cit.net.ua
(067) 249 32 20

office@cit.net.ua 
http://cit.net.ua/
Вул. Сім’ї Сосніних, 11

Київ 03134
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