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ПП«Галичторгсервіс»

Компанія заснована в 1998 році. Працює під брендом 
«Технології підтримки бізнесу» останні 2 роки.

За 14 років роботи в різних сферах бізнесу завоювала репутацію порядної і
відповідальної організації

Керівництво компанії здійснюється безпосередньо власником, що
гарантує швидкість у прийнятті рішень і максимальну лояльність до 
наших клієнтів.

Співробітниками компанії є професіонали в своїй галузі з багаторічним
досвідом роботи в найбільших підприємствах країни. Це забезпечує
нашим клієнтам якісне і своєчасне виконання заявок наших клієнтів будь-
якої складності і терміновості.

ПП «Галичторгсервіс» пропонує Вам унікальну послугу «Система 
Комплексного Обслуговування», що не має аналогів на всій території
Україні. (Інформація про послугу на наступних слайдах)
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Наступні чотири слайда показують 

стандартну систему роботи будь-якого 

підприємства чи організації

• Зверніть увагу, що кожен пункт 
кожної стрілки - це 
ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС і 
ЗУСИЛЛЯВаших співробітників!



Адміністративна вертикаль підприємства

Адміністративний 
персонал організації 

(менеджери, спеціалісти, 
енергетики, електрики, 

сантехніки, прибиральниці 
і інший обслуговуючий 

персонал)

Підрядники
(велика кількість)

•Пошук кадрів
•Контроль
•Проходження 
спеціальних навчаннь 
працівників

•Пошук підрядників по 
кожній новій проблемі
•Контроль за підрядниками
•Складний документообіг і 
звітність в зв’язку з великою 
кількістю підрядників
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Адміністративна вертикаль підприємства 

Адміністративний 
персонал організації 

(менеджери, спеціалісти, 
енергетики, електрики, 

сантехніки, прибиральниці 
і інший обслуговуючий 

персонал)

Підрядники
(велика кількість)

•Виплата заробітної плати по 
кожному співробітнику, 
відпускні, лікарняні
•Нарахування податків
•Відрахування до ПФ і т.д.
•Фінансові ризики

•Ведення кожного 
контрагента
•Безліч договорів
•У кожного підрядника 
своя система роботи
•Велика завантаженість
•Складність прогнозування 
бюджету
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Адміністративна вертикаль підприємства 

Адміністративний 
персонал організації 

(менеджери, спеціалісти, 
енергетики, електрики, 

сантехніки, 
прибиральниці і інший 

обслуговуючий персонал)

•Пошук нових 
співробітників
•Ведення кадрових особових 
справ (облік 
військовозобов'язаних, 
декрети, лікарняні, 
відпустки)
•Ведення табелів
•Проведення навчання тощо
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Адміністративна вертикаль підприємства 

Адміністративний 
персонал організації 

(менеджери, спеціалісти, 
енергетики, електрики, 

сантехніки, прибиральниці 
і інший обслуговуючий 

персонал)

Підрядники
(велика кількість)

•Перевірка нових 
співробітників
•Комплаєнс

•Перевірка підрядників 
(кожного окремо)
•Ризик виникнення 
великої кількості 
екстренних випадків
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Адміністративна вертикаль підприємства 

Ми пропонуєм змінити це!!!

Служба безпеки

ПП «Галичторгсервіс»
•Генеральна угода по всім 
видам робіт
•Контроль

HR менеджмент і 
кадри

Фінансовий 
менеджмент і 

бухгалтерія

Адміністративний 
менеджмент

•Одна угода
•Мала кількість платежів
•Система зручна Вам

•Не задіююсться

•Одна перевірка
•Контроль



ПП «Галичторгсервіс» надає всі необхідні послуги для 

забезпечення Вашого офісу та працівників:

Послуги дрібного і поточного ремонту приміщень.

Електрика
• заміна світильників - растрових, точкових, інших
• заміна ламп люмінесцентних, розжарювання, стартерів
• заміна дроселів, трансформаторів
• ремонт, заміна розеток, вимикачів
• ремонт і прокладка електромереж побутового та технологічного живлення
• утилізація ламп люмінесцентних

Дрібний ремонт
• регулювання дверей, дверних замків, петель, ручок, доводчиків дверей
• ремонт, заміна замків
• ремонт меблів (столів, стільців, крісел,що обертаються, тумб, стелажів і т.д.)
• переміщення, розташування меблів в приміщеннях
• установка і розміщення рекламних плакатів, вивісок, картин, дипломів і т.п. в 

приміщенні
• перегородки (зміцнення існуючих перегородок, заміна розбитого скла, і т.д.)
• вікна, двері та ворота (заміна розбитого скла, установка доводчиків на зовнішні двері, 

ремонт і заміна замків, заміна фурнітури)
• внутрішні штукатурні, облицювальні і малярні роботи (ремонт штукатурки стін і стелі, 

фарбування приміщень)
• здійснення іншого поточного ремонту приміщень, надання дизайнерських рішень 

ремонту Замовнику.



ПП «Галичторгсервіс» надає всі необхідні послуги для 

забезпечення Вашого офісу та працівників:

Прибирання приміщень.

• щоденне прибирання офісних приміщень - суха і вологе прибирання підлог, робочих місць, 
мийка санвузлів, витирання пилу, протирання віконних і дверних прорізів і т.д., забезпечення
витратними матеріалами та засобами гігієни

• прибирання прилеглої території, вивезення сміття, стрижка і полив газонів

• генеральне прибирання та миття вікон

• прибирання після ремонту

• миття вітрин і фасадів, т. д.

Обслуговування систем енергозабезпечення (в т.ч. гарантованого живлення)

• технічне обслуговування (ТО) внутрішніх систем енергопостачання

• ТО стаціонарних дизель-генераторних установок (ДГУ) офісів та інших приміщень

• технічне обслуговування систем безперебійного живлення UPS офісів та інших приміщень

• установка обладнання гарантованого живлення

• проведення аварійно - відновлювальних робіт (АВР)

• звітність про проведення АВР та усунення недоліків (дефектів)

Обслуговування сантехнічного обладнання.

• ремонт змішувачів кранів, зливних бачків

• ремонт та профілактика іншого обладнання

• прочищення внутрішньої каналізації, включаючи сифони сантехприборів

• заміна сантехнічного обладнання (унітазів, раковин, умивальників, змішувачів і ін.)

• інші сантехнічні роботи



ПП «Галичторгсервіс» надає всі необхідні послуги для 

забезпечення Вашого офісу та працівників:

Технічне обслуговування систем кондиціонування повітря.

• регламентні роботи з технічного обслуговування кондиціонерів

• ремонт кондиціонерів на місці і заміна комплектуючих і агрегатів

• установка обладнання

Обслуговування систем опалення.

• профілактика обладнання

• регулювання і развоздушіваніе радіаторів системи опалення

• регулювання і налагодження окремої автоматики котлів

• інші теплотехнічні роботи

• заміна радіаторів системи опалення

• ремонт та регулювання радіаторів опалення

• усунення локальних аварійних ситуацій

Технічне обслуговування систем відеоспостереження та контролю доступу в 
приміщення.

Технічне обслуговування систем оповіщення та пожежогасіння

Планово-технічне обслуговування та огляд офісних і технологічних приміщень.



ПП «Галичторгсервіс» надає всі необхідні послуги для 

забезпечення Вашого офісу та працівників:

Поставка канцтоварів.

• Відповідно до узгодженого Замовником переліку

• доставка по західному регіону та Україні.

Послуги створення і супроводу архіву

Забезпечення офісу питною водою.

Розрахунки вартості послуг можуть бути надані після отримання від Замовника технічного 
завдання із зазначенням площ, розташування та обладнання приміщень, кількості та 
розміщення персоналу, переліку необхідних послуг.

Для ефективності запровадження комплексного обслуговування на Вашому підприємстві ми 
пропонуємо розробити графік поетапного переходу на комплексне обслуговування, а також 
розрахувати фіксовану абонентську плату за весь комплекс необхідних послуг на місяць. Це 
дозволить знизити навантаження не тільки профільних підрозділів, а супроводжуючих 
(бухгалтерія та ін)

При необхідності ми можемо забезпечити виконання інших послуг - технічне обслуговування 
комп'ютерної, офісної та іншої техніки, маркетингові, представницькі витрати поставка 
кава, чай зелений, чорний, вода мінеральна, соки, вершки, цукор, серветки, одноразовий 
посуд і т.д.

Ми завжди готові йти назустріч замовнику і при необхідності надавати й інші послуги.



Головним джерелом економії витрат за допомогою комплексного
обслуговування є підвищення ефективності підприємства в цілому і
поява можливості звільнити відповідні організаційні, фінансові та
людські ресурси, щоб розвивати нові напрямки, або сконцентрувати
зусилля на існуючих, що вимагають підвищеної уваги.

Компанія «Галичторгсервіс» готова надавати послуги з комплексного
обслуговування на зручних для Вас умовах як в режимі абонентської
плати так і «за заявками».

Дякуємо за увагу!
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