
ПОСЛУГИ З ВИГОТОВЛЕННЯ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ: 

   1.Виготовленна дверного блоку з матеріалу замовника  

   2. Виготовлення полової дошки з матеріалу замовника  

   3. Виготовлення віконного блоку з матеріалу замовника  

   4. Виготовлення  блок-хауса  з матеріалу замовника  

   5. Виготовлення плінтуса з матеріалу замовника  

   6. Виготовлення шалівки з матеріалу замовника  

   5. Виготовлення вагонки з матеріалу замовника  

   6. Виготовлення табурета кухонного з матеріалу замовника 

   7. Виготовлення плінтуса з матеріалу замовника 

   8. Виготовлення садових меблів за ескізами та 

       з матеріалу замовника  

 ПОСЛУГИ З МУЛЯРНИХ РОБІТ: 

1. Кладка цегляна проста 

2. Кладка клінкерної цегли під розшивку  

3. Кладка декоративного блоку  

4. Кладка газобетонних блоків  

ПОСЛУГИ З МОНТАЖУ ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ: 

1. Монтаж однорівневих стель  

2. Монтаж пристінних каркасів  

3. Монтаж перегородок, криволінійних елементів 

ПОСЛУГИ З УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ: 

1. Монтаж пінополістерольних плит в комплексі 

2. Монтаж мінеральних плит в комплексі 

ПОСЛУГИ З ШТУКАТУРНИХ РОБІТ: 

1. Штукатурення поверхонь в середині приміщень 

(поліпшена штукатурка)   

2. Штукатурення віконних та дверних відкосів 

3. Щтукатурення фасадів (поліпшена штукатурка)   

 

 

 



ПОСЛУГИ З МАЛЯРНИХ РОБІТ; 

1. Шпаклювання стін, стелі з допоміжними роботами 

2. Фарбування стін, стелі  

3. Встановлення та пофарбування багету 

4. Нанесення декоративних штукатурок 

5. Нанесення рідких шпалер  

6. Обклеювання стін паперовими шпалерами  

 

       ПОСЛУГИ З ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ З ДСП: 

1. Виготовлення тумбочок за ескізами замовника 

2. Виготовлення поличок за ескізами замовника 

3. Виготовлення парт учнівських за ескізами замовника 

4. Виготовлення столів вчительських за ескізами замовника 

5. Виготовлення столів журнальних за ескізами замовника 

6. Виготовлення шаф односекційних, багатосекційних за ескізами 

замовника 

7. Виготовлення інших меблів за ескізами замовника 

 

       ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ: 

Між училищем та Замовником укладається Договір про надання послуг в 

двох екземплярах по одному для кожної із сторін. Після виконання робіт 

складається(у двох екземплярах) та узгоджується підписами кожної із сторін 

Акт виконаних  робіт в якому зазначається вартість робіт та порядок їх 

оплати. Після цього замовником проводиться оплата робіт у порядку 

зазначеному у Договорі про надання послуг. 

 

Використовується матеріал ЗАМОВНИКА! 

Ціни узгоджуються в договорі! 


