
Очищення 
покрівлі від 

снігу та 
бурульок



Зміст:
1. Прибирання снігу та бурульок - це…
2. Алгоритм проведення очищення снігу з дахів
3. Фото наших робіт
4. Наші переваги
5. Охорона праці
6. Наші клієнти
7. Ціни на прибирання снігу і бурульок з дахів 
8. Контакти



Прибирання снігу та бурульок з дахів - це регулярне 

очищення покрівлі, відливів, козирків і систем водостоку 

від снігу та льоду, який створює небезпечні навантаження 

на дахові конструкції. Мета прибирання - збереження даху 

і безпеки людей.



Чому потрібно прибирати сніг і бурульки з дахів:

• запорука безпеки городян;

• запобігання ушкоджень дахів і систем відведення дощової 

води;

• економія на весняному ремонті покрівлі.

Алгоритм проведення робіт з прибирання снігу та бурульок з 

дахів:

1. Огорожа території скидання снігу і криги.

2.  Попередження мешканців, автовласників та інших осіб з 

метою безпеки.

3.  Навішування страхувальних ліній.

4.  Прибирання снігу та криги.

5.  Зняття спорядження та огорож.



 

Процес очищення тентів від снігу. ТЦ «Барабашово»



Процес очищення покрівлі від снігу. АТ «Укрсоцбанк»



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/


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)



Уборка снега и сосулек. 
Работаем с заказами от 10000 грн

Наименование Ед.изм. Цена

Очистка плоской крыши от снега толщиной до 10 см м2 16 грн

Очистка скатной крыши от снега толщиной до 10 см  м2 30 грн

Очистка края крыши шириной до 1 м от сосулек и льда. 
Толщина льда (5- 25 см) пог.м. 200 грн



Телефонуйте!  Із задоволенням проконсультуємо
 і приїдемо на замір!
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