
Перелік платних послуг, які надає навчальний заклад, згідно постанови КМУ №796 від 27 серпня 
2010 р. , їх вартість 

  

№ з/п Назва робіт Один. виміру 
Розцінка, 

грн 

1 

Перелік робіт, які надають майстерня кам´яних робіт та майстерня 

штукатурних робіт, з матеріалу замовника   

 Кладка стін із цегли м³ 800 

 Кладка  стін із газоблоку м³ 350 

 Улаштування цегляних перегородок м³ 800 

 Бетонування траншей  м³ 350-550 

 Улаштування покриттів із керамічних плиток м² 120 

 Облицювання стін керамічними плитками м² 120 

 Ремонт штукатурки м² від 40 

 Поліпшене штукатурення м² 45--60 

 Фарбування стель водними, водоемульсійними сумішами м² 10--25 

 Фарбування стін водними, водоемульсійними сумішами м² 10--25 

 Шпаклювання стін і стель сухими сумішами м² 20--45 

 Обклеювання стін шпалерами м² 20--100 

2 

 Перелік робіт, які надають слюсарна майстерня та майстерня  ремонту 
автомобілів, з матеріалу замовника     

 Перевірка компресії в циліндрах двигуна 1 авто від 80 

 Заміна мастила в двигуні 1 авто 60 

 Заміна мастила з промивкою двигуна 1 авто 80 

  Заміна мастила в мосту 1 авто 60 

 Заміна задніх гальмівних колодок ( дискові гальма) 1 авто від 120 

 Заміна задніх гальмівних колодок ( барабанні гальма) 1 авто від 100 

  Заміна повітряного фільтра 1 авто 20 

 Заміна свічок запалення у  двигуні 1 авто 50 

 Заміна дротів високої напруги у  двигуні 1 авто 50 

 Заміна охолоджуючої рідини 1 авто від 50 

 Зняття та установка переднього амортизатора 1 авто від 100 

 Зняття та установка амортизаторної стійки з пружиною 1 авто від 100 

 Зняття та установка двигуна легкового автомобіля 1 авто від 1500 

 Зняття та установка помпи системи охолодження двигуна 1 авто від 200 

 Зняття та установка карданного вала 1 авто від 100 

 Заміна лампи освітлення 1 шт від 20 

 Зняття та установка генератора 1 шт від 150 

 Зняття та установка стартера 1 шт від 1500 

3 

Перелік робіт, які надає майстерня електрогазозварювальна, з матеріалу 
замовника     

 Виготовлення металевих воріт м² від 700 

 Виготовлення металевих дверей м² від 800 

 Виготовлення  грат м² від 500 

 Виготовлення  огорожі м² від 600 

 Виготовлення альтанки 1 шт від 5500 

 Виготовлення  навісу, козирків м² від 600 

 Приварювання петель, навіси на ворота м² від 450 

4 

Перелік робіт, які надає майстерня з ремонту та обслуговування ЛОМ, 
монтажу радіоелектронної апаратури та приладів      

 

Профілактика ноутбука (очищення від забруднень, заміна термопасти ЦП, 
обслуговування системи охолодження) 1 шт 

від 250  

 

Відновлення та установка ОС Windows 7, 8, 10, XP (без урахування вартості ліцензії ОС) 
з драйверами пристроїв 1 шт 

від 250 

 Налаштування операційної системи (оптимізація роботи) 1 шт 300 

 Антивірусна профілактика (пошук і видалення вірусів) 1 шт 300 

 Налаштування Wi-Fi роутера 1 шт від 150 



 Підключення і налаштування МФУ, сканера або принтера 1 шт від 100 

 Установлення та налаштування програм:     

  Драйвер пристрою 1 шт від 50 

  Визначені користувачем програми 1 шт від 50 

 Браузери (Opera, Mozilla, Safari, Chrome, Яндекс) 1 шт від 50 

 Flash-плеєри 1 шт від 50 

 Архіватори (WinRar або аналог) 1 шт від 50 

 Мультимедійне програмне забезпечення (програвачі) 1 шт від 80 

 Графічне програмне забезпечення 1 шт 300 

 Антивірус безкоштовний 1 шт від 150 

 OpenOffice 1 шт від 200 

 Microsoft Office (з дистрибутива замовника) 1 шт від 300 

 Ігрові програми 1 шт від 150 

 видалення програмного забезпечення 1 шт від 50 

 Ксерокопіювання (один прохід аркуша) 1 аркуш від 0,75 

 Набір тексту  1 аркуш 1,5 

 Друк (чорно-білий) 1 аркуш 1,0 

 Друк (кольоровий) 1 аркуш від 2 до 7 

 Брошурування  1 шт від 10 до15 

 Ламінування 1 шт від 10 

5 

 Перелік робіт, які надає майстерня з професій "Кравець", "Закрійник", з 
матеріалу замовника     

 Пошиття виробів:     

 Спідниця без підкладки  1 шт 100-170 

 Спідниця на підкладці 1 шт 120-200 

 Штани жіночі без підкладки 1 шт 150-220 

 Штани жіночі на підкладці 1 шт 180-230 

 Штани чоловічі  1 шт 180-250 

 Блуза  1 шт  180-280 

 Сукня 1 шт 180-500 

 Жакет без підкладки   1 шт 300-450  

 Жакет на підкладці 1 шт 400-550 

 Жилет без підкладки  1 шт 120-180 

 Жилет на підкладці  1 шт 120-180 

 Плащ 1 шт  550-800 

 Пальто зимове 1 шт 800-1500 

 Пальто демісезонне  1 шт 600-1000 

 Сорочка  1 шт 200-250 

 Комплект постільний 1 шт 65-100 

 Кожен ускладнюючий елемент додатково   1 шт від 20 грн. 

 Постільна білизна: 1 шт   

 Односпальний або дитячий комплект  1 шт 110-140 

 Двоспальний комплект  1 шт 135-170 

 Євро комплект  1 шт   180-220 

 Рукавиці робочі 1 пара від 20 

 Халат робочий 1 шт від 60 

 Примітка: Ціни на послуги, не вказані в прейскуранті, обговорюються додатково     

 Ціни зазначено без урахування вартості фурнітури, тканин, підкладки.     

 Вартість термінового виконання замовлення складає + 30% від вартості виробу.     

6 

Перелік робіт, які надає майстерня монтажників сантехнічних систем і 

устаткування, з матеріалу замовника     

 Установлення ванни стальної 1 шт від 500 

 Установлення ванни акрилової 1 шт від 600 

 Установлення ванни чавунної 1 шт від 750 

 Установлення душових дверей на ванну 1 шт 500 

 Установлення душової кабіни (піддон, двері, змішувач і сифон) 1 шт 750 



 Установлення гідробоксу 1 шт 1500 

 Установлення умивальника / тюльпан 1 шт 300 

 Установлення умивальника з тумбою 1 шт 400 

 Заміна сифона / умивальник 1 шт 150 

 Заміна сифона /ванна 1 шт 250 

 Установлення унітазу 1 шт 350 

 Монтаж біде 1 шт 400 

 Ремонт зливної системи бачка унітазу 1 шт 350 

 Установлення душового піддону з сифоном 1 шт 350 

 Установлення мийки з сифоном і змішувачем 1 шт 350 

 Установлення змішувача/заміна 1 шт 250 

 Установлення пісуара  1 шт 350 

 Монтаж "чаші Генуя" з підключенням 1 шт 500 

 Монтаж бойлера з підключенням  1 шт від 500 

 Установка лічильника (з нуля)  1 шт 400 

 Монтаж фланцевого крана від  ДУ 50  1 шт від 250 

 Заміна стояка водопроводу / з одним проходом  1 шт від 750 

 Заміна стояка водопроводу / з 2-ма  проходами  1 шт від 1000 

 Підключення стояка водопроводу до траси в підвалі  1 шт 600 

 Демонтаж траси водогону /підвал 1 м.п. від 30 

  Монтаж траси водогону / підвал 1 м.п. від 60 

  Монтаж точки (вода + каналізація) до 3 метрів без штроби 1 шт 350 

 Монтаж точки (вода + каналізація) в приватному будинку, цеху, більше 3 метрів 1 шт+довж.факт 350 

 Монтаж траси труби (ППР, металопластик) водопроводу - Д20 1 м.п. 15 

 Монтаж траси труби (ППР, металопластик) водопроводу - Д25 1 м.п. 20 

 Монтаж траси труби (ППР, металопластик) водопроводу - Д32 1 м.п. 25 

 Нарізування різьби - труба 1/2 1 шт 100 

 Нарізування різьби - труба 3/4 1 шт 150 

 Нарізування різьби - труба 1 " 1 шт 200 

 Демонтаж сталевої труби водопостачання 1 м.п. від 15 

 Заміна стояка каналізації / з одним проходом 1 шт 1500 

 Прокладка каналізації Д110 в траншеї з підсипанням піску 1 м.п. 60 

 Прокладка каналізації Д150 в траншеї з підсипанням піску 1 м.п. 100 

 Монтаж траси каналізації 1 м.п. 45 

 Монтаж радіатора /з демонтажем 1 шт 600 

 Перепакування радіатора 1 шт 400 

 Заміна стояка опалення /без штроби / з одним проходом 1 шт 600 

 Монтаж батареї в приватному будинку 1 шт 400 

 Монтаж стояка опалення / новобудова 1 шт 350 

 Установка сушарки для рушника 1 шт 350 

 Монтаж котла твердопаливного 1 шт 2000 

 Монтаж теплої підлоги 1 м² від 60 

 Монтаж траси опалення - труба 20 1 м.п. 20 

 Монтаж траси опалення - труба 25 1 м.п. 25 

 Монтаж циркуляційного насоса - байпас 1 шт 450 

7  Перелік робіт, які надає кухня-лабораторія, з матеріалу замовника     

 Торт  з кремовим оздобленням 1 кг від 135 

 Торт  з покриттям мастикою 1 кг від 200 

 Вартість оздоблення з елементами мастики 1 шт від 45 

 
Примітка: Вартість 1 кг торта на замовлення залежить від складності виконання та зовнішнього 
дизайну     

 Пиріжки з різними начинками 1 шт від 4,5 

 Булочка 1шт від 3,5 

 Піца 1 шт від  8 



  Примітка: Можливі індивідуальні замовлення кулінарних страв та кондитерських виробів із 

сировини замовника.     

  Вартість роботи залежить від складності виробів та кількості порцій     

8 Інші платні послуги    

 Тариф на утримання  житла       1м2 2,15 

 
Підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах 

ліцензійного обсягу           1 міс 370,00 

 
Надання вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового 

проживання під час канікул    

1 

ліжко/місце/добу 

Від 48,00до 

100,00 

 

Надання в короткострокове користування фізичним, юридичним особам площ та/або 

окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в навчальному процесі для 

спортивних, заходів 1 година 48,00 

 


