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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 
(код, назва професії) 

2. Кваліфікація: лицювальник-плиточник 7-го розряду 
   (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: правила та способи виконання повного комплексу 

облицювальних робіт із застосуванням різних матеріалів; сучасну прогресивну 

технологію виконання робіт; допустимі відхилення від геометричних форм 

поверхонь, опоряджених облицювальними матеріалами; правила перевірки якості 

виконаних робіт; правила налагоджування, регулювання та поточного ремонту 

машин, механізмів, механічного, пневматичного та електричного інструменту, що 

застосовуються під час виконання робіт; правила дотримання пожежної та 

електричної безпеки; правила і норми з охорони праці. 

 

Повинен уміти: розплановувати поверхні підлог за власним рисунком та 

виконувати їх художнє настилання плитками різних видів; розкроювати та 

нарізати елементи складної конфігурації із плиток та плит; виконувати 

декоративне та художнє облицювання всіх видів прямолінійних та криволінійних 

поверхонь плитками різної конфігурації за самостійно підібраною кольоровою 

гаммою; влаштовувати фриз з рисунком будь-якої складності із 

розплановуванням поверхні; розмічати та укладати мозаїчні картини за рисунком 

або ескізом; ремонтувати пошкоджене облицювання із підбиранням плиток та 

плит потрібного розміру, конфігурації та кольору. 
 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного 

ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 



 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-

технічної освіти 

5.1. При підвищенні  кваліфікації 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією Лицювальник-

плиточник 6-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.  

5.2. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією Лицювальник-

плиточник 7-го розряду. 

6. Сфера професійного використання випускника  
Будівництво. Покриття підлоги й облицювання стін (Cекція F, клас 43.33) 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993) 

7.3. Медичні обмеження відповідно до законодавства. 
 

 

 

 

 



ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підготовки кваліфікованих робітників  

 

 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 7-го розряду  

Загальний фонд навчального часу – 286 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 35 2 

1.1 Основи правових знань 6  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 6  

1.3 Інформаційні технології  8 2 

1.4 Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 65 4 

2.1 Технологія лицювальних та плиткових  робіт 25  

2.2 Матеріалознавство  5  

2.3 Основи електротехніки  10  

2.4 Будівельне креслення 10 4 

2.5 Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 158  

3.1 Виробниче навчання 54  

3.2 Виробнича практика 104  

4. Консультації 20  

5. Державна кваліфікаційна атестація  8  

6. Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 266 6  

 



Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень  

для підготовки кваліфікованих робітників  

за професією 7132 Лицювальник-плиточник 7-го розряду 

 

1. Кабінети: 

- основ правових знань; 

- основ галузевої економіки і підприємництва; 

- інформаційних технологій; 

- правил дорожнього руху; 

- основ електротехніки; 

- технології лицювальних та плиткових  робіт, матеріалознавства; 

- охорони праці; 

- будівельного креслення.  

 

2. Майстерня: лицювальників-плиточників. 

 
Примітка: для підприємств, організацій, установ, що здійснюють  індивідуальне професійне 

навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності 

обладнаного навчального робочого місця. 

- предмет «Інформаційні технології» для індивідуального навчання, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств – замовників 

кадрів. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Господарство й право 4  

2. Захист господарських прав та інтересів. 

Розгляд господарських спорів 

2  

Усього годин: 6  

 

Тема 1. Господарство й право  

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських 

відносин. Система господарського права. Господарські правовідносини. Суб’єкти 

господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове 

становище підприємств і об’єднань. 

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище 

кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий 

режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. 

Господарський договір. Основні типи й види господарського договору. Зміст і 

порядок укладання господарських договорів. 

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за 

порушення господарського законодавства. 

 

Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських 

спорів 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які 

використовуються при розв’язанні господарських спорів. Доарбітражне 

врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. 

Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських 

спорів. 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництво» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Економіка підприємства 6  

Усього годин: 6  

 

Тема 1. Економіка підприємства 

Витрати підприємства. Класифікація витрат підприємства. Основні засоби 

підприємства. Господарські кошти (майно) підприємства. Зношування основних 

засобів. Поняття й характеристика нематеріальних активів. Склад і класифікація 

нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Амортизація 

нематеріальних активів. Оборотні засоби. Кругообіг оборотних засобів. 

Показники оборотності. Способи нарахування амортизації основних засобів. 

Методи визначення потреби в оборотних засобах. Показники руху й використання 

основних засобів. Собівартість. 

           



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета «Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Інформація та інформаційні  технології. 2  

2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні 

технології 

6 2 

Усього годин: 8 2 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища даних. 

WAP – технології. Цифрові технології 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 

Створення креслень за допомогою системи Компас. Побудова фасок і 

округлень. Підбір кольорової гами. 

Практичні роботи: 

1. Виконати креслення за підібраною кольоровою гамою (5 кольорів) фриза. 

2. Виконати креслення за підібраною кольоровою гамою (5 кольорів) фриза. 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Технологія лицювальних та плиткових робіт» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Технологія виконання повного комплексу  

облицювальних робіт 

25 
 

Усього годин: 25  

 

Тема 1. Технологія виконання повного комплексу облицювальних робіт 

 Правила та способи виконання повного комплексу облицювальних робіт. І 

із застосуванням різних матеріалів. Сучасні прогресивні технології виконання 

робіт. Допустимі відхилення від геометричних форм поверхонь, опоряджених 

облицювальними матеріалами; правила перевірки якості виконаних робіт. 

Правила налагоджування, регулювання та поточного ремонту машин, механізмів, 

механічного, пневматичного та електричного інструменту, що застосовуються під 

час виконання робіт. Правила дотримання пожежної та електричної безпеки; 

правила і норми з охорони праці. 

 

 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Декоративні облицювальні матеріали 5  

Усього годин: 5  

 

Тема 1. Декоративні облицювальні матеріали 

Килимова мозаїка: види, виготовлення, розміри. 

Мозаїчно-бетонні плитки: види, властивості, розміри, застосування. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи електротехніки» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Електричні машини та трансформатори для 

будівництва 

2 
 

2. Електричні апарати 2  

3. Напівпровідникові прилади 2  

4. Системи керування виробничими процесами 4  

Усього годин: 10  

 

Тема 1. Електричні машини та трансформатори для будівництва 

Сучасні електричні машини та трансформатори для будівництва. Їх переваги 

та недоліки при різноманітних умовах будівництва. 

 

Тема 2. Електричні апарати 

Комутаційні апарати та електричні апарати захисту під час виконання 

плиткових робіт. 

 

Тема 3. Напівпровідникові прилади 

Сучасні електротехнічні пристрої та інструмент лицювальника-плиточника 

на основі напівпровідників. 

 

Тема 4. Системи керування виробничими процесами 

Сучасні системи автоматичного керування та контролю якості плиткових 

робіт. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Будівельне креслення» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Декоративне  та художнє оформлення  

за самостійно  підібраною кольоровою  

гамою  

5 2 

2. Схеми розкладки плиток на  криволінійних 

поверхнях 

5 2 

Усього годин: 10 4 

 

Тема 1. Декоративне та художнє оформлення  за самостійно підібраною                                        

кольоровою гамою 

Оформлення підлоги за власним рисунком дотримуючись гармонії кольорів. 

Перенесення складного рисунка із заданого зразка. 

Практична робота: 

1. Виконати в кольорах 2 зразки художнього оформлення підлоги. 

 

Тема 2. Схеми розкладки плиток на криволінійних поверхнях 

Схема розкладки плиток на криволінійних поверхнях складної конфігурації. Схема 

розкладки  плиток складного рисунку для  колони. 

Практична робота 

1. Схема розкладки  плиток складного рисунку.  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи  

1. Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек 

7 
 

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

1 
 

4. Основи електробезпеки  2  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди  

1 
 

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

2 
 

Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. 

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і 

перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види 

інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів 

захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального 

та колективного захисту. Основні причини травматизму і професійних 

захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та 

захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, 

медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек 

Загальні відомості про потенціал небезпек за професією в галузі. 

Система управління охороною праці, організація охорони праці на 

виробництві під час виконання лицювально-плиткових робіт.  



Використання засобів безпеки та індивідуального захисту при виконанні 

певного комплексу облицювальних робіт. 

Безпечні прийоми праці при розкроюванні та нарізанні елементів складної 

конфігурації із плиток та плит. Правила експлуатації машин, механізмів, 

механічного, електричного та пневматичного інструменту. Нормативно-правові 

акти щодо експлуатації та ремонту електроінструменту. 

Охорона праці при улаштуванні фризу з рисунком будь – якої складності із 

розплануванням поверхні. 

Охорона праці під час виконання ремонтних робіт пошкодженого 

облицювання для установлення фасонних плиток. 

Правила роботи на висоті: на підмостках, драбинах, автопідіймачах для 

установлення фасонних плиток. 

Безпечні прийоми праці під час декоративного та художнього облицювання 

всіх видів прямолінійних та криволінійних поверхонь різної конфігурації під час 

виконання ремонтних робіт пошкодженого облицювання. 

План евакуації з приміщень у разі виникнення аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Особливості гасання пожежі 

на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони в галузі. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв 

підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. 

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я 

людей.  

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Захист від 

статичної електрики.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною 

професією. 

Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Правила експлуатації 

освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працівників. 



Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Запобіжні 

заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при різних 

видах травм. 

Засоби надання першої допомоги.  

 



 

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 
Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 

(код, назва професії) 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 7-го розряду 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання  

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці 6 

2. Виконання повного комплексу облицювальних робіт 48 

Усього годин: 54 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці та 

пожежної безпеки  
8 

2. Самостійне виконання лицювальних та плиткових робіт 

складністю відповідно до 7 розряду  
96 

 Кваліфікаційна пробна робота  

Усього годин: 104 

Разом годин: 158 

 

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці 

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці під час роботи на 

будівництві. Перспективи розвитку будівництва, структура, організація праці, 

процес виконання робіт, технологічне обладнання. Допоміжні служби, їх цілі, 

завдання, функції. Система управління якістю праці та продукції на будівництві. 

Шляхи інтенсифікації виробництва. Основні показники якості праці. 

Система управління охороною праці, організація охорони праці на 

будівництві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на будівництві. 

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту. 

 

Тема 2. Виконання повного комплексу облицювальних робіт 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці під 

час роботи з інструментами.  

Розпланування поверхонь підлог за власним рисунком та їх художнє 

настилання плитками різних видів. Розкроювання та нарізання елементів складної 

конфігурації із плиток та плит. Декоративне та художнє облицювання всіх видів 

прямолійнійних та криволінійних поверхонь плитками різної конфігурації за 

самостійно підібраною кольоровою гамою. Улаштування фризу з рисунком будь - 

якої складності із розплановуванням поверхні. Розмічання та укладання мозаїчних 



картин за рисунком або ескізом. Ремонт пошкодженого облицювання із 

підбиранням плиток та плит потрібного розміру, конфігурації та кольору. 

  

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці та 

пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Система управління 

охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. Використання 

засобів колективного та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з технологічним процесом, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості робіт на 

виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання лицювально-плиткових робіт 

складністю відповідно до 7-го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник-плиточник на робочих 

місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 7-го розряду із 

дотриманням норм безпеки.  
Примітка 

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом 

окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов 

виробництва, за погодженням з підприємствами-зимовиками кадрів та затверджується в 

установленому порядку.  

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА 

Приклади робіт 

1. Розпланування поверхонь підлог за власним рисунком та їх художнє 

настилання плитками різних видів. 

2. Розкроювання та нарізання елементів складної конфігурації із плиток та 

плит. 

3. Декоративне та художнє облицювання всіх видів прямолінійних та 

криволінійних поверхонь плитками різної конфігурації за самостійно підібраною 

кольоровою гамою. 

4. Улаштування фризу з рисунком будь-якої складності із розплановуванням 

поверхні. 

5. Розмічання та укладання мозаїчних картин за рисунком або ескізом. 

6. Ремонт пошкодженого облицювання із підбиранням плиток та плит 

потрібного розміру, конфігурації та кольору. 



КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 

 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 
(код,  назва професії) 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 7-го розряду 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Вимоги охорони праці. 

2. Правила та способи виконання повного комплексу облицювальних робіт із 

застосуванням різних матеріалів. 

3. Сучасну прогресивну технологію виконання робіт. 

4. Допустимі відхилення від геометричних форм поверхонь, опоряджених 

облицювальними матеріалами. 

5. Правила перевірки якості виконаних робіт. 

6. Правила налагоджування, регулювання та поточного ремонту машин, 

механізмів, механічного, пневматичного та електричного інструменту, що 

застосовуються під час виконання робіт. 

7. Правила дотримання пожежної та електричної безпеки. 

 

УМІЄ: 

1. Організовувати  робоче місце згідно вимогам охорони праці. 

2. Розплановувати поверхні підлог за власним рисунком та виконувати їх 

художнє настилання плитками різних видів. 

3. Розкроювати та нарізати елементи складної конфігурації із плиток та плит. 

4. Виконувати декоративне та художнє облицювання всіх видів прямолінійних 

та криволінійних поверхонь плитками різної конфігурації за самостійно 

підібраною кольоровою гаммою. 

5. Влаштовувати фриз з рисунком будь-якої складності із розплановуванням 

поверхні. 

6. Розмічати та укладати мозаїчні картини за рисунком або ескізом. 

7. Ремонтувати пошкоджене облицювання із підбиранням плиток та плит 

потрібного розміру, конфігурації та кольору. 



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 

 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 7-го розряду 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість одиниць на 15 осіб Примітка 

для 

індивідуального 

користування 

для 

групового 

користування 

Інструменти, пристосування: 

1. Брусок для осаджування 

плиток на стіні  

2 шт. 6 шт.  

2. Висок на котушці  15 шт.   

3. Зубило   3 шт.  

4. Кисть для промивання стін  15 шт.   

5. Киянка гумова   3 шт.  

6. Кліщі для розламування 

плитки по надрізі  

 3 шт.  

7. Ківш штукатурний   3 шт.  

8. Лопатка плиточника  15 шт.   

9. Молоток   3 шт.  

10. Молоток плитковий    5 шт.  

11. Плиткоріз   1 шт.  

12. Рулетка сталева 5 м   3 шт.  

13. Ущільнювач пазовий   2 шт.  

14. Рівень універсальний   5 шт.  

15. Шпатель гумовий  15 шт.   

16. Комплект зубчастих шпателів 15 шт.   

17. Штир сталевий  8 мм 50 шт.   

18. Шнур, хрестики    

19. Лазерний рівень  1 шт.  

20. Щітка макловиця  5 шт.  

21. Болгарка  2 шт.  

22. Металевий кутник  5 шт.  

Інвентар: 

1. Відро  15 шт.   

2. Інвентарні тумбочки для 

плиткових робіт  

 2   

3. Стелаж для пристосувань   1   

4. Столик металевий складний   6   

5. Шафа інструментальна 

групова  

 1   
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