
KivDOK-Price-Services 

 

ПП «Ківерцівський деревообробний комбінат» 
Україна, 45200 м. Ківерці, вул. Шевченка, 20; факс: +38 (0332) 770011 
тел. +38 (0332) 29-01-00, +38 (067) 332-24-41, +38 (095) 035-62-20 
ІПН 330627803057, ЄДРПОУ 33062781, свідоцтво 02400049 
Сайт: www.kivdok.com; Електронна пошта: info@kivdok.com  

 
 

Ківерцівський ДОК виготовляє паркет дубовий, ясеневий, буковий; паркет художній щитовий з використанням дуба, 
берези, сапелі, мербау, ясеня; вагонку ясеневу, соснову, вільхову, осикову; соснову дошку для підлоги, паркетну та меблеву 
заготовку, клепку для винних та коньячних бочок. Широкий асортимент, наявність готової продукції на складах, можливість 
виконання індивідуальних замовлень. Телефонуйте: факс +38 (0332) 770011. 

      Розпилювання на пиломатеріали 
ціни на послуги 

 

ПП «Ківерцівський ДОК» проводить розпилювання деревини м’яких  
та хвойних порід великих діаметрів. 

 

  Види послуг Ціна/м3 

1 Розпилювання сировини на горизонтальній пилорамі РГ-130 на сектор 180 грн. 

2 
Розпилювання сировини на пиломатеріали необрізні товщиною 100 мм та більше на 
горизонтальній лісопильній рамі РГ- 130  

200 грн. 

3 
 

Розпилювання сировини на пиломатеріали необрізні товщиною 60-70-80 мм на 
горизонтальній лісопильній рамі РГ 130 брус  

250 грн. 

4 
Розпилювання сировини на пиломатеріали необрізні товщиною 40-50 мм  на 
горизонтальній лісопильній рамі РГ 130  

300 грн. 

5 
Розпилювання сировини на пиломатеріали необрізні товщиною 40–50 мм на 
вертикальній рамі  

250грн. 

6 
Розпилювання сировини на пиломатеріали необрізні товщиною 25-30 мм на 
вертикальній рамі  

280 грн. 

7 
Розпилювання сировини на пиломатеріали необрізні товщиною 20 мм на вертикальній 
рамі  

300 грн. 

8 
Виготовлення пиломатеріалів обрізних з пиломатеріалів необрізних  
 

100 грн. 

 

     Сушка пиломатеріалів до 8-9% 
ціни на послуги 

  

 Пиломатеріали Товщина, мм 
Дуб, ясен, 
черешня* 

Сосна, тополя, 
ялина 

Вільха, береза, 
осика** 

1 

Дошка не обрізна 

60 і більше 550 400 450 

2 50 500 350 400 

3 40 450 300 350 

4 30 400 300 350 

5 25 400 250 300 

6 

Дошка обрізна 

60 і більше 550 400 450 

7 50 500 350 400 

8 40 450 300 350 

9 30 400 300 350 

10 25 400 250 300 

 
* інші твердо листяні породи 
** інші м’яко листяні породи 

 


