
  

Діагностика комп'ютерів і ноутбуків Ціна (гривень) 
Виїзд комп'ютерного майстра по Києву безкоштовно 
Діагностика ПК при продовженні ремонту безкоштовно 
Діагностика комп'ютера або ноутбука програмна / апаратна від 200 
Розбирання - збирання для проведення робіт (комп’ютер / ноутбук) від 100 / 150 
Тестування оперативної пам'яті (за 1 планку) від 75 
Перевірка стану жорсткого диска SMART від 50 
Перевірка поверхні жорсткого диска від 150 
Тестування відео пам’яті на відеокарті від 100 
Перевірка роз'єму PCI Express від 150 
Усунення несправності апаратної частини комп'ютера від 300 
Відновлення роботи операційної системи від 300 
Профілактика, чистка комп'ютера і ноутбука  
Чистка комп'ютера від пилу від 150 
Чистка комп'ютера з заміною термопасти (паста включена) від 250 
Чистка ноутбука від пилу з заміною термопасти, часткове розбирання-збирання від 350 
Чистка ноутбука від пилу з заміною термопасти, повне розбирання-збирання від 450 
Заміна вентилятора комп'ютера / ноутбука від 100 / 200 
Заміна термопасти, мастило вентилятора від 150 
Апаратний ремонт комп'ютера і ноутбука  
Збірка системного блоку на замовлення від 500 
Модернізація обладнання, upgrade системного блоку від 300 
Установка, заміна материнської плати комп'ютера / ноутбука від 200 / 350 
Установка, заміна DDR, HDD, SSD, DVD комп'ютера / ноутбука від 100 / 150 
Установка, заміна процесора комп'ютера від 150 
Установка, заміна відеокарти комп'ютера від 150 
Установка, заміна звукової, мережевої карти комп'ютера від 150 
Установка, заміна блоку живлення комп'ютера від 200 
Установка, заміна вентилятора комп'ютера / ноутбука від 100 / 200 
Заміна шлейфу, кабелів комп'ютера / ноутбука від 100 / 200 
BIOS. апаратна частина 

 

Налаштування BIOS від 100 
Оновлення BIOS комп'ютера / ноутбука від 200 / 250 
Скидання пароля BIOS комп'ютера / ноутбука від 200 / 350 
Заміна елемента живлення BIOS комп'ютера / ноутбука від 200 / 300 
Програмний ремонт комп'ютера і ноутбука 

 

Відновлення даних з жорсткого диска HDD від 300 
Відновлення даних з флеш диска USB (флешка) від 250 
Ремонт HDD (битих BAD секторів) / Компіляція відновлених даних в єдину структуру від 500 
Звільнення робочої області системного розділу HDD від 200 
Збереження / перенесення інформації з HDD (за 1 Гбайт) 10 - 20 
Створення логічного диска на HDD (за 1 розділ) від 80 
Створення прихованого логічного диска HDD (за 1 розділ) від 200 
Форматування логічного диска HDD (за 1 розділ) від 50 
Виправлення помилок з дисками в файлової системі від 250 
Заміна файлової системи (за 1 розділ) від 100 
Налаштування резервного копіювання даних від 200 
Де фрагментація жорсткого диска від 200 
Створення та налагодження RAID масиву / Клонування жорсткого диска від 500 
Установка OS Windows XP, 7, 8, 10 / настройка ОС / відновлення  
Мінімальна установка Windows XP, 7, 8, 10 (+ драйвера) від 250 
Повна установка Windows XP, 7, 8, 10 (+ драйвера та необхідні програми) від 350 
Налаштування компонентів і служб / Очищення операційної системи від 200 
Налаштування автозапуску операційної системи від 150 
Усунення помилок в системному реєстрі від 250 
Налаштування профілю користувача від 100 
Скидання пароля користувача (пароль входу в систему) від 250 
Відновлення працездатності операційної системи від 300 
Установка і настройка MS Office 2003-2019  
Установка пакета програм MS Office 2003-2019 (Standard - Professional) від 200 
Установка компонента MS Office 2003-2019 (Visio, Project, SharePoint) від 150 
Налаштування компонента MS Office 2003-2019 від 150 



Встановлення та налаштування програм Ціна (гривень) 
Установка стандартних програм (плеєри, браузери, Skype, Viber, Dropbox і т. д.) 30 грн./шт. 
Налаштування стандартних програм (плеєри, браузери, Skype, Viber, Dropbox і т. д.) 50 грн./шт. 
Установка пакета необхідних програм (утиліти, плеєри, кодеки, браузери, архіватори і т. д.) від 200 
Установка нестандартних спеціалізованих програм від 300 
Налаштування нестандартних спеціалізованих програм від 200 
Установка спеціалізованих програм (1с, Adobe, Corel, Autodesk ...) від 150 
Налаштування спеціалізованих програм від 150 
Збереження / перенесення баз даних (1С Бух., Клієнт-Банк, і т. д.) від 150 
Створення облікового запису, пошти, кабінету, реєстрації від 80 
Налаштування поштових програм від 100 
Збереження поштової бази від 150 
Збереження / перенесення / відновлення даних (за 1 Гігабайт) 10 / 20 / 30 
Драйвера пристроїв  
Установка драйвера пристрою від 50 
Підбір і установка проблемних або конфліктних драйверів від 100 
Установка пакета драйверів всіх пристроїв від 200 
Установка / настройка сканера, принтера / МФУ від 150 / 300 
Антивірусний захист  
Антивірусна профілактика комп'ютера або ноутбука від 300 
Пошук і видалення вірусів, шпигунів і реклами від 200 
Видалення СМС-здирників, що заважають запуску системи від 350 
Установка антивірусного захисту (Antivirus / Firewall / AdBlock) від 150 
Налаштування антивірусного захисту від 150 
Оновлення антивірусної бази від 100 
Налаштування Firewall або брандмауера Windows від 100 
Комплексний антивірусний захист (Antivirus + Firewall + AdBlock) від 500 
Мережа та мережеве обладнання  
Пошук і усунення несправності мережевого обладнання від 100 
Тестування з'єднання, перевірка з'єднання з точкою доступу від 100 
Установка мережевого обладнання (сет. карта, модем, роутер, сервер ...) від 150 
Налаштування мережевого обладнання (сет. карта, модем, роутер, сервер ...) від 150 
Прошивка роутера від 200 
Налаштування DHCP від 120 
Створення віддаленого підключення від 120 
Налаштування локальної мережі (1 робоче місце) від 150 
Налаштування Wi-Fi (1 робоче місце) від 150 
Налаштування шифрування Wi-Fi (1 робоче місце) від 200 
Роботи по поліпшенню сигналу Wi-Fi мережі від 100 
Обтиск мережевого кабелю коннектором RJ-45 від 50 
Підключення периферійних пристроїв  
Підключення і настройка принтера, сканера від 150 
Підключення / настройка МФУ для роботи по Wi-Fi і мережі від 300 
Підключення і настройка модему, роутера від 250 
Підключення і настройка безперебійного ДБЖ (UPS) від 300 
Налаштування монітора,  підключення TV до відеовиходу від 100 
Підключення мобільного телефону до ПК від 100 
Загальні умови обслуговування і додаткові послуги  
Виїзд комп'ютерного майстра і діагностика поломки обладнання 
(Тільки діагностика без продовження ремонту оплачується або помилковий виїзд) 

безкоштовно 
від 200 

Виїзд комп'ютерного майстра за місто + 200 
Підбір комплектуючих замовнику (3-5% від вартості комплектуючих) 3-5% 
Мінімальна оплата послуг для виїзду комп'ютерного майстра 300 
Вартість виконання декількох комп'ютерних послуг підсумовується 

 


