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Технічне обслуговування промислових підприємств - це виконання верхолазних робіт на 
великих підприємствах, де необхідні висотні роботи невеликих обсягів;  а також сезонних 
робіт з фіксованим річним графіком і заздалегідь визначеною вартістю.
Наша спеціалізація - роботи в місцях зі складним або особливо складним доступом: 
прямовисні поверхні на великій висоті та замкнутому просторі, поверхні під негативним 
ухилом.



Види робіт з обслуговування промислових підприємств

1. Ремонт, фарбування, демонтаж залізобетонних та промислових димарів
 Ремонт і заміна бандажних кілець, герметизація стиків, розшиття і торкретування 
тріщин, зварювальні роботи на металевих обслуговуючих майданчиках, порядне 
розбирання цегляних димоходів висотою від 50 м.

Заміна бандажних кілець Зварювальні роботи на котельній трубіГрунтування оголовка димоходу



2. Фарбування і оштукатурювання промислових будівель зовні та всередині, герметизація 
швів
 Кожна будівля має властивість зношуватися і втрачати з часом привабливий вигляд. Ми 
надаємо повний комплекс робіт з оновлення фасаду під ключ і з гарантією на тривалий 
термін.

Герметизація швівФарбування швейного цеху Фарбування апаратом високого тиску 
фасаду з профнастилу



3. Ремонт елеваторів
 Насіння та інша продукція, яка рухається в норіях, мають абразивні властивості. При русі 
можуть протирати отвори в транспортних системах.

Інспекція зерносховища Підготовка до герметизації
 дрібних пошкоджень норій

Монтаж хомута на норію



4. Антикорозійна обробка металоконструкцій (МК)
 Ми підбираємо антикорозійні склади залежно від експлуатаційних умов МК: вологість, 
агресивність середовища, температура, амплітуда температурних коливань, санітарні норми 
проведення робіт (харчова або нехарчова промисловість).

Фарбування металоконструкції
 за допомогою компресора

Фарбування металоконструкції апаратом високого тиску (АВТ)



5. Гідроструминне і піскоструминне очищення
 Застосовується при очищенні різних поверхонь, є одним з етапів підготовки фасаду до 
фарбування. Таким чином можна видалити навіть складні забруднення: пил, атмосферні 
відкладення, хуліганські написи, стару фарбу.

Гідроструминне очищення
 фасаду з червоної цегли

Гідроструминне очищення
 фасаду з профнастилу

Гідроструминне очищення
 фасаду з цегли



7. Мийка промислових приміщень, споруд, 
обладнання, покрівельних металоконструкцій.
 Ми здійснюємо мийку стель, стін, колон, цехів і 
ферм. Кожен об'єкт має свій специфічний бруд.

6. Модернізація електромереж: монтаж, демонтаж.
 Додавання або скорочення силових ліній в лотках.  
Модернізація необхідна, якщо необхідно підключити нове 
обладнання, а система електромереж знаходиться під 
стелею в електричних лотках.



Наші переваги:

1.  Гарантія від 5 років.
2.  Документально підтверджена кваліфікація наших співробітників. 

Обов'язкове дотримання всіх норм охорони праці.
3.  Зрозумілий та прозорий кошторис із зазначенням цін на кожен вид робіт.
4.  У нас діє внутрішній контроль якості.  Перед здачею роботи замовнику - 

об'єкт приймає керівник проекту.
5.  Ми налаштовані на довгострокову співпрацю і працюємо так, щоб у 

замовника не було зауважень.
6.  Працюємо з 2012 р.

Працювати з нами легко: ми приймаємо готівкові та безготівкові гроші.
 Ми юридична особа, на єдиному податку, 3 категорія. Ми не платники 

ПДВ.
 При великих обсягах - знижки.

Перед остаточним визначенням ціни ми обов'язково оглядаємо об'єкт.  
Виїжджаємо на огляд БЕЗКОШТОВНО.

 З цінами на інші послуги ви можете ознайомитися на сайті sk-pauk.com.

http://sk-pauk.com/


Ціни на обслуговування промислових підприємств

Герметизация швов
Наименование Ед.изм. Цена

Тёплый шов (включая стоимость материалов) м.п. 350 грн

Тёплый и КРАСИВЫЙ шов (включая стоимость материалов) м.п. 450 грн

Швы просто мастикой не мажем, по нашему мнению, это неэффективно.    
Минимальный заказ — 50 пог.м.

Мойка окон и фасадов

Мойка сплошного безрамного стеклянного фасада объёмом более 
1000 м2 м2 от 25 грн

Мойка фасадов объёмом более 1000 м2 м2 от 23 грн

Мойка сильно загрязнённых окон (после стройки) м2 80 грн

Мойка окон под отрицательным уклоном м2 90 грн

Мойка сильно загрязнённых окон под отрицательным уклоном м2 от 100 грн

Мойка одиночных окон (два-три окна (по 2,7кв.м.) + балкон 6м) м2 от 5000 грн

Гидроструйная очистка фасадов м2 от 15 грн



Покраска фасадов от 300 м2 аппаратом выского давления (безвоздушное нанесение). 

Грунтование фасада м2 от 15 грн

Покраска фасада неядовитыми красками м2 от 25 грн/слой

Покраска в несколько цветов или с лесов или ядовитыми 
красками

м2
от 30 грн/слой

Ремонт фасадов. Работаем с заказами от 10 000 грн 

Дефектирование (простукивание) фасадной плитки м2 от 20 грн

Демонтаж фасадной плитки м2 80-150 грн

Укладка фасадной плитки (стоимость работы) м2 от 300 грн

Сварочные работы на высоте

Сталь толщиной 1,5-3 мм пог.м. от 400 грн

Сталь толщ.3-6мм пог.м. от 600 грн

Сталь толщиной 6-10 мм пог.м. от 800 грн

Сварка стальных труб пог.м. от 400 грн



Сварочные работы

Ворота пог.м. от 1000 грн

Балкон пог.м. от 1200 грн

Лестница этаж от 15000 грн

Сварка стальных труб пог.м. от 200 грн

Установка высокотехнологичных систем

Установка системы контроля протечки воды шт. от 500 грн

Установка домофона шт. от 300 грн

Установка системы видеонаблюдения шт. от 1000 грн

Установка системы спутникового телевидения шт. от 1000 грн

Обустройство WiFi или проводной сети шт. от 200 грн



Компанія має дозвіл Державної служби 
гірничого нагляду та промислової безпеки України 
на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Охорона праці



Наші клієнти

Мийка вікон та фасадів 
1000  м2

Монтаж банера 170 м2

Чищення покрівлі від снігу та 
льоду 1200 м2

Електромонтажні роботи на 
висоті: зміна схеми 
електропроводки, заміна б/ж.

Мийка фасаду та 
скління вхідної групи 
500 м2 Утеплення фасаду 

швейного цеху 1200 м2



Монтаж банера 200 м2

Чистка тентової покрівлі від 
снігу та криги понад 10 000 м2Зварювальні роботи на промисловому 

димарі при монтажі антенно-фідерного 
обладнання (2 баз.станціі)

Монтаж антенно-фідерного 
обладнання (3 баз.станціі)



ТОВ "Будівельна компанія "Павук" Україна Харків

Наша адреса:
Харків, 61003, пер.Подольскій, 5, оф.№332, 333

Час роботи:
 пн-пт з 9:00 до 18:00.

 Вихідні: субота, неділя.

 МТС: +38 066-555-44-33
 KS: +38 098-642-42-42

Сайт: sk-pauk.com

Контакти

https://www.facebook.com/skpaukcom/

https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/

https://vk.com/sk_pauk

https://www.youtube.com/

http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Телефонуйте!  Із задоволенням проконсультуємо
 і приїдемо на замір!
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