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Тема: Структура підприємств опоряджувального виробництва  

Мета: охарактеризувати основні аспекти структури підприємств опоряджувального 

виробництва; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід роботи:  

Опоряджувальні роботи — це комплекс будівельних процесів, які виконують на 

завершальному етапі будівництва (реконструкції) будинків чи споруд з метою надання їм 

певного архітектурно-естетичного вигляду, захисту їх від руйнівної дії атмосферних 

впливів i агресивного середовища, враховуючи вимоги санітарії та гігієни. В цей комплекс 

входять: склярські, штукатурні, малярні, шпалерні, облицювальні роботи, а також 

влаштування підлог. 

   Склярські роботи — це будівельний процес, пов'язаний з склінням зовнішніх та 

внутрішніх світлових прорізів (вікон, дверей, вітрин, світлових ліхтарів, теплиць тощо) у 

будинках і спорудах з метою забезпечення їх природним освітленням, звуко- і 

теплозахистом і запроектованою декоративністю. Виконують ці роботи до початку інших 

опоряджувальних робіт для захисту робітників від протягів, холоду, негативної дії 

атмосферних опадів, а також для створення в приміщеннях належних технологічних умов 

для виконання робіт. 

     Штукатурні роботи — це процес покриття конструкцій або їх окремих елементів шаром 

штукатурного розчину (мокрою штукатуркою), або штукатурними листами заводського 

виготовлення (сухою штукатуркою). 

     Конкуренція серед фірм, які займаються офіційно ремонтом і обробкою приміщень, на 

сьогоднішній день досить велика. Однак таким же великим залишається і попит на їх 

послуги, адже не тільки квартири в новобудовах потребують оздоблювальних або 

ремонтних роботах. Дуже часто, купуючи житло на вторинному ринку, люди теж хочуть 

зробити в ньому або капітальний ремонт, або мінімальну косметичну обробку, виходячи зі 

своїх смаків і побажань. Крім цього, хоча б невеликий поточний ремонт необхідний для 

будь-якої квартири раз в декілька років. Так що ніша ремонту квартир - як бізнес - є дуже 

прибутковою і перспективною на ринку. 

   Для ведення бізнесу з опоряджувальних робіт  необов'язково відразу знімати або купувати 

приміщення під офіс. Якщо це невелика фірма, то доставляти матеріали можна буде прямо 

з ринку, купуючи їх безпосередньо після клієнтського замовлення. Однак, якщо роботи 

дуже багато, то більш доцільним стане закуповувати все необхідне оптом і зберігати на 

складі.     Офісне приміщення з адміністратором або диспетчером знадобиться тільки на 

етапі великого розширення бізнесу, адже спочатку (в цілях економії) замовлення можна 

приймати самостійно, а для зберігання всього необхідного використовувати гараж, комору 

або інше приміщення. 

   Перед тим, як наймати співробітників або закуповувати обладнання, все-таки треба  

визначитись, які саме послуги надавати клієнтам. Весь спектр умовно ділиться на кілька 

основних категорій: 

 ремонт класу люкс або VIP-сервіс (для його здійснення вам будуть потрібні фахівці 

вищої категорії). Не варто відразу орієнтуватися на цей сегмент, оскільки замовити 

такий дорогий ремонт можуть тільки дійсно багаті клієнти. Крім роботи бригади, 



передбачається активну участь дизайнерів і архітекторів, а також використання 

найбільш ексклюзивних і дорогих матеріалів; 

 більш доступним для всіх верств населення і широко поширеним вважається ремонт, 

який можна віднести до класу «економ» (може бути і «бізнес-клас»). Він 

виконується за порівняно недорогою, навіть середній ціні; 

 найпростішим і найдешевшим варіантом ремонту є косметичний. В ході нього 

виконуються прості роботи з оздоблення (поклейка шпалер, штукатурка, укладання 

плитки і т. д.). 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке опоряджувальні роботи? 

2. Що таке склярські роботи? 

3. На які категорії можна поділити бізнес з надання опоряджувальних послуг? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: підруч. за ред.  Константинов А. В. «Перукарська справа». — 

Х.: Вища школа, 2016; Кулешкова О. Н. Технологія і  оснащення перукарських робіт. — Х.: 

Академвидав, 2017 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200,  

але не пізніше 20:00 
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