
 
 

Студія Петра Голика     

Дизайн та Архітектура   

 

Наші переваги 
● Понад 8 років досвіду. 
● Понад 200 виконаних проектів житлових інтер’єрів та понад 20 комерційних. 
● Репутація надійного партнера. 
● Висока якість надання послуг. 
● Одні з кращих на ринку технічні креслення.  
● Підрядники, які їх втілюють, обирають нас своїми дизайнерами. 
● Врахування сучасних наукових розробок та тенденцій у сфері дизайну. 
● Проекти розробляємо з урахуванням ергономіки. 
● Над кожним проектом працюють два дизайнери та архітектор. 
● Наші фахівці  охоче Вас проконсультують щодо всіх питань, які виникатимуть стосовно 

дизайн-проекту. 
● Ми вміємо розуміти клієнта та його потреби. Уважно ставимось до деталей, пропонуємо 

можливі варіанти, застерігаємо від ймовірних помилок. 
● Ми укладаємо з Клієнтами офіційний договір. 
● Поетапна оплата (трьома частинами). 
● Наші роботи відзначені міжнародними нагородами: International Property Award Winner 2017/2018 у 

номінації Family Home, International Property Award Winner 2018/2019 у номінації Retail Interior, 
Найкращий Retail Interior України за версією International Property Award 2018/2019, номінація на 
Найкращий Retail Interior Європи за версією International Property Award 2018/2019. 

Співпрацюючи з нами, Ви: 
● Гарантовано отримуєте точність виконання замовлення та втілення саме Вашого бачення 

завдяки роботі мінімум двох дизайнерів на кожному проекті. 
● Отримуєте до 3 варіантів дизайну без додаткової оплати. 
● Обираєте лише ті послуги, в яких зацікавлені – від дизайн-проекту до втілення під ключ. 

Як ми працюємо 
● Проведення зустрічі.   
● Узгодження вибору послуг та вартості робіт. 
● Підписання договору.  
● Дизайнер та/або архітектор виїжджають на заміри. 
● Вивчаємо побажання клієнта, заповнюємо технічне завдання. 
● Створюємо дизайн-проект. 
● Вносимо правки (до 3-х). 
● Фіналізація та супровід проекту. 
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Пакети послуг  1

 

Візуалізації  1 альбом з Візуалізацією. У ціну включена 
можливість доробки чи переробки проекту – до 3 
варіантів. 

стандарт  14 $/м2  

VIP  2 20 $/м2  

Візуалізація – це фотореалістичне, тривимірне, перспективне зображення дизайнерського рішення 
проектованого приміщення чи низки просторів будівлі. Візуалізації Клієнт отримує у форматі 
фотоальбому та в електронному форматі.  

  Виїзд архітектора та дизайнера (+ 2 додаткові виїзди для вибору 
оздоблювальних матеріалів)  
Заміри приміщення, обмірний план  
Вивчення побажань та потреб Клієнта  
Формування технічного завдання  
3 варіанти дизайн-проекту  
Перепланування приміщення у разі потреби  
План розташування меблів  
Альбом з візуалізаціями приміщення з різних ракурсів  
Візуалізації в електронному форматі  
Перелік артикулів шпалер, кольорів фарби та колекцій плитки  

 
 
 

Візуалізації + Креслення  Входять 2 альбоми Візуалізацій  (один для клієнта, 
один - для майстрів) і Креслення в 2 примірниках. 
У ціну включена можливість доробки чи 
переробки проекту – до 3 варіантів. 

стандарт  24 $/м2  

VIP  32 $/м2  

Робочі креслення – документ, призначений для виконання будівельних та монтажних робіт. Він 
містить усі детальні відомості, необхідні для втілення дизайн-проекту. Маючи їх, майстри можуть 
починати втілювати проект, не турбуючи Вас додатковими питаннями. 

  Виїзд архітектора та дизайнера (+ ще 2 додаткові виїзди для вибору 
оздоблюваних матеріалів). 
Заміри приміщення, обмірний план. 
Вивчення побажань Клієнта. 
Формування технічного завдання. 
Кілька варіантів планувальних рішень  (у разі якщо потрібне 
перепланування приміщення). 
3 варіанти дизайн-проекту. 
2 альбоми з візуалізаціями приміщення з різних ракурсів. 
Візуалізації в електронному форматі. 
Плани: сантехнічних комунікацій, стель з відмітками рівнів, 
розташування вимикачів, розеток та електроприладів. 
Схеми: розташування та вмикання елементів освітлення; підлог із 
зазначеним типом покриттів; монтажу теплої підлоги та розміщення 
батарей. 
Друкований пакет готової документації. 
Перелік артикулів шпалер, кольорів фарби та колекцій плитки. 

   

1 Ціна може незначно коливатися залежно від складності приміщення. Мінімальна сума замовлення - 15 тисяч гривень. 
2 VIP-пропозиція:  авторський дизайн від власника GL Studio, переможця низки міжнародних конкурсів Петра Голика. 
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Візуалізації + Креслення + Специфікації  Входять 2 альбоми Візуалізацій  (один для клієнта, 
один - для майстрів) і Креслення в 2 примірниках, 
а також альбом зі Специфікаціями (вказуємо яке 
саме наповнення – меблі, плитка, люстри тощо 
використано та де його придбати). У ціну 
включена можливість доробки чи переробки 
проекту – до 3 варіантів. 

стандарт  28 $/м2  

VIP  42 $/м2  

Специфікації (комплектація) — технічний документ, який містить перелік конкретних матеріалів з 
докладною характеристикою: назвами фірм-виробників, артикулами та адресами магазинів, де їх 
можна придбати. 

  Виїзд архітектора та дизайнера (+ ще 2 додаткові виїзди для вибору 
оздоблюваних матеріалів). 
Заміри приміщення, обмірний план. 
Вивчення побажань Клієнта. 
Формування технічного завдання. 
Кілька варіантів планувальних рішень. 
3 варіанти дизайн-проекту. 
2 альбоми з візуалізаціями приміщення з різних ракурсів. 
Перепланування приміщення у разі потреби.  
Візуалізації в електронному форматі. 
Плани: сантехнічних комунікацій, стель з відмітками рівнів, 
розташування вимикачів, розеток та електроприладів. 
Схеми: розташування та вмикання елементів освітлення, підлог із 
зазначеним типом покриттів, монтажу теплої підлоги та розміщення 
батарей. 
Друкований пакет готової документації. 
Переліки: артикулів шпалер, кольорів фарби та колекцій плитки, 
елементів декору з артикулами, цінами, розрахунком кількості 
необхідних елементів та матеріалів, магазинів з адресами, у яких можна 
придбати необхідні елементи дизайну.  
Контакти партнерів, котрі якісно виготовляють меблі на замовлення. 

 
 
 

Авторський супровід  Клієнт отримує професійний контроль за 
реалізацією дизайн-проекту згідно з 
дизайнерським задумом.   50% від вартості  3

дизайн-проекту 

Авторський супровід передбачає контроль за точністю реалізації дизайн-проекту. 

  Регулярні виїзди на будівництво для контролю плану виконання робіт  
Участь у розробці виробів, які виготовляються на замовлення (кухонні 
плити, фасади, фурнітура). 
Замовлення пробних взірців шпалер, стільниць, фарб, декоративних 
штукатурок, штор. Взірці звозять у приміщення, в якому втілюють 
дизайн-проект  і перевіряють наскільки добре вони виглядають у 
поєднанні з іншими матеріалами та чи відповідають задуму дизайнера 
Студія може порекомендувати значну частину підрядників, з якими 
співпрацює (тих, які виготовляють меблі, скло, дзеркала, кондиціонери, 
сходи, наносять декоративні штукатурки тощо). Однак інколи в 
дизайн-проекті передбачені оригінальні елементи, які неможливо 
купити в магазині чи замовити в теперішніх підрядників. У таких 
випадках відбувається пошук нових підрядників. Саме включення 
оригінальних елементів у дизайн-проект відбувається лише за умови 
погодження з замовником. 

 
 
 

3 За умови, що площа приміщення перевищує 80 м2  
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Дизайн + Реалізація під ключ  Клієнт отримує втілений дизайн-проект, 
продуманий до найменших деталей. 
   10% від вартості 

реалізації 

Втілення дизайн-проекту під ключ — реалізація дизайнерського проекту майстрами Студії Петра 
Голика під повним контролем дизайнерів та архітекторів. 

  Дизайн роблять майстри компанії. 
Повний контроль роботи майстрів. 
Замовлення пробних взірців шпалер, стільниць, фарб, декоративних 
штукатурок, штор. Взірці звозять у приміщення, в якому втілюють 
дизайн-проект і перевіряють наскільки добре вони виглядають у 
поєднанні з іншими матеріалами та чи відповідають задуму дизайнера. 
Контроль реалізації меблів та інших елементів під замовлення. 
Врахування побажань замовника щодо бюджету. 
Компанія несе відповідальність за роботу майстрів. 

 
 
 

Дизайн фасадів  Візуалізації зовнішнього вигляду фасадів в 
електронному і роздрукованому варіантах. 
   від 400 $ за будинок 

Дизайн фасадів — дизайн-проект зовнішнього вигляду фасадів будівель. 

  Заміри, фотофіксація. 
Вивчення побажань клієнта. 
Візуалізація фасаду. 
Надання рекомендацій щодо бажаних матеріалів та реалізації.пр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти  Львів, вул. Галицькі Пасіки, 7, Офіс 24  

тел.  +38 (067) 123 41 44 

@mail  hello.glstudio@gmail.com  
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