
ПОЛІГРАФІЧНА ПРОДУКЦІЯ 
— друк бланків односторонніх та двосторонніх форматів А-5, А-4, А-3 (папір – 

газетний, офсетний, картон, друк – різограф, плоский офсетний); 

— виготовлення книг, журналів, авторефератів; 

— набір, верстка, дизайн книг, коректура; 

— друк візиток, грамот, вітальних листівок, запрошень, календарів, плакатів, 

афіш, рекламних оголошень; 

— обробка фотографій, колаж, друк; 

— брошурування пластиковими і металевими пружинами; 

— ламінування, ролеве ламінування; 

— тиснення фольгою; 

— наклейка плакатів з окантовкою, без окантовки; 

— виготовлення залікових книг, посвідчень, свідоцтв; 

— брошурування бухгалтерських документів та виконання різних видів 

палітурних робіт. 

       

*Ціна встановлюється згідно кошторису 

(ціна може змінюватися залежно від вартості розхідних матеріалів та накладу). 

 

Бланки А-5 односторонній — 42,56 грн. 

Бланки А-5 двосторонній — 72,13 грн. 

Бланки А-4 односторонній — 65,96 грн. 

Бланки А-4 двосторонній — 111,98 грн. 

Бланки А-3 односторонній — 123,07 грн. 

Бланки А-3 двосторонній — 197,09 грн. 

Бланк А-5 одностор. карт. — 60,00 грн. 

Бланк А-5 двостор. карт. — 119,70 грн. 

Бланки А-4 двостор. карт. — 120,00 грн. 

Бланки А-3 двостор. карт. — 200,00 грн. 

Книга в твердій палітурці (100 арк) — 55,00-65,00 грн. 

Книга в твердій палітурці (200 арк) — 100,00-110,00 грн. 

 

Бланки, які необхідні для роботи бухгалтерії: 

— довідка для визначення серед. з/пл. — 82,21 грн. 

— довідка про доходи — 37,91 грн. 

— довіреність — 72,80 грн. 

— калькуляційна карточка — 121,07 грн. 

— карточка довідка — 540,56 грн. 

 

 

 

 



Книги, журнали які необхідні для роботи бухгалтерії: 

— опис інвентарних карток з обліку осн. зас. ф.03-10 — 45,00–55,00 грн. 

— відомість нарахування зносу на основні засоби, ф. 03-12 бюджет — 45,00–

55,00 грн. 

— журнал вхідних та вихідних документів— 115,00 грн. 

— журнал реєстрації наказів відділу кадрів в твердій палітурці — 172,00 грн. 

— журнал обліку руху трудових книжок в м'якій обкладинці — 172,00 грн. 

 

Надаємо поліграфічні, графічно-дизайнерські послуги: 

(Дипломні, курсові, контрольні роботи, каталоги, рекламні проспекти) 

— набір тексту ф. А-4 — 10,90 грн. 

— комп’ютерна верстка ф. А-4 — 10,50 грн. 

— дизайн книги — 30,00-200,00 грн. 

— коректура ф. А-4 — 3,00 грн. 

 

Друкарські послуги: 

виготовлення — візиток 100 шт. одн. — 65,00 грн. 

виготовлення — візиток 100 шт. двост. — 55,00 грн. 

виготовлення — грамоти 1 шт. – 10,00 — 15,00 грн. 

виготовлення — вітальних листівок, запрошень — 3,00–4,00 грн. (200х200); 

виготовлення — календарі, плакати, афіші — ціни договірні 

 

    

   

  



ВИГОТОВЛЕННЯ СТОЛЯРНИХ ТА МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ 
 

1. Найменування виробів з дерева: 

— лиштва; 

— плінтус; 

— штапик віконний, штапик дверний; 

— дверні полотна; 

— дверні блоки (дверна коробка + дверне полотно); 

— віконні блоки. 

2. Виготовлення корпусних меблів: 

— меблі спеціального призначення (для навчальних аудиторій, бібліотек, 

дитячих садочків, конференц-залів, офісів тощо); 

— меблі житлового призначення (для гуртожитків, квартир тощо). 

 

* Ціна договірна. Можливе виконання монтажу. 

 

     

  



ВИКОНАННЯ РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ 
 

1. Високоякісне пофарбування поверхонь стель та стін; 

2. Опорядження поверхонь рідкими шпалерами; 

3. Нанесення декоративних штукатурок; 

4. Облицювання поверхонь стін та підлог керамічними плитками; 

5. Монтаж гіпсокартонних конструкцій. 

 

 * Ціна договірна, на підставі кошторису. 

 

 

    

  
 


