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РЕМОНТ ОФІСІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ 
 

НАШІ ПОСЛУГИ 
 
 Ремонт та оздоблення будь-якої 

складності; 
 Ремонт квартир, приміщень. аптек у Києві 

та Київській області; 
 Заміна вікон, оббивка ОСБ панелями;  
 Монтаж та демонтаж вивісок; 
 Транспортування, переїзд офісу, магазину, 

аптеки та ін. 
 Поліграфічні послуги та створення 

реклами; 
 Просування Вашого бренду (digital-

реклама, SMM, створення та просування 
сайту). 
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РЕМОНТ ОФІСІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ 
 

ВИДИ РОБІТ 
 
 демонтаж старих систем та покриття,  
вивіз будівельного сміття; 
 монтаж відповідних систем (електрика,  
сантехніка та інше); 
 фарбувальні роботи та підготовка до них; 
утеплення фасадів; 
 плиткові роботи та підготовка до них; 
 виготовлення та ремонт зовнішніх та  
внутрішніх укосів; 
 Інші будівельно-ремонтні роботи 

відповідно до побажань клієнта. 
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Додатково: 

 Встановлення систем кондиціювання та 

безпеки (відеоспостереження та інше), 

залученими нами партнерами. 

 Локація для виконання робіт: м. Київ та 

передмістя (м. Вишгород, м. Бориспіль, 

м.Бровари, м. Ірпінь, м. Буча, м. Гостомель 

та інші) 

Документи: 

 Витяг про держреєстрацію підприємця, 

витяг платника єдиного податку, договір на 

виконання робіт, кошторис, рахунок на 

оплату, акт виконаних робіт, наявність 

сертифіката відповідності на 

металопластикові конструкції від заводу 

виробника. 

 

Контактна інформація:  
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ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ 

 якісне виконання робіт; 
 комплексний підхід на етапі планування обсягу робіт; 
 гарантія на роботи від виконавця та на металопластикові конструкції від 

виробника; 
 безкоштовний виїзд спеціаліста на об'єкт для здійснення вимірів та погодження 

обсягу та видів робіт. 
 Розрахунок за роботи: безготівковий, на поточний рахунок фізичної особи-

підприємця (третя група, платник єдиного податку) у банку. Надається 
можливість виконання робіт з використанням деяких будівельних матеріалів, 
придбаних замовником самостійно (наприклад, з ПДВ). 
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