
Тарифи на послуги

КОМПЛЕКСНІ ПАКЕТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

до 10 

робочих станцій

______________________

₴ 220/мс

- віддалена підтримка
- 1 виїзд інженера

- час реагування від 1 до 4 год

від 10 до 20 

робочих станцій
______________________

₴180/мс

- віддалена підтримка

- 2 виїзди інженера

- час реагування від 1 до 2 год

від 20 і більше 

робочих станцій

______________________

₴150/мс

- індивідуальний менеджер

- 4 виїзди інженера

- час реагування від 30 хв до 1 

год
- моніторинг і профілактика 

систем

БАЗОВИЙ СТАНДАРТ БІЗНЕС

БАЗОВИЙ
до 10 ПК

СТАНДАРТ

від 10 до 20 ПК

БІЗНЕС

від 20 і > ПК

Вартість в місяць при 

оплаті за рік (грн.) 2000 3300 10% знижка
Вартість в місяць 

(грн.)

2200 3600

Кількість виїздів 1 2 4

Час реагування від 1 до 4 год від 1 до 2 год від 30 хв до 1 год

Виділений інженер  

Моніторинг і 

профілактика системи

 

Розрахунок:

- Розраховуючи тарифи Вам необхідно надати загальну кількість комп'ютерів, які

потребують обслуговування;

- Розраховуючи загальну суму, ми беремо до уваги вартість обслуговування сервера

і комп'ютерів (в залежності від кількості);

- Обслуговування периферії на вартості ніяк не відбивається. Її обслуговування –

безкоштовне.

Ціни на щомісячне абонентське IT обслуговування підприємств

Кількість робочих станцій Ціна
Одне робоче місце 250.00 грн

Сервісне обслуговування 1-2 серверів від 500.00 грн

Сервісне обслуговування 3-4 серверів від 400.00 грн

за 1 ПК за 1 ПК
за 1 ПК



Послуги системного адміністратора на виїзді

ВИДИ РОБІТ ПН-ПТ СБ-НД
Усунення збоїв в роботі ПК, встановлення та налаштування програмного 

забезпечення і нового обладнання, підключення до мережі Інтернет, 

профілактичне обслуговування, виконання робіт необхідних для 

забезпечення працездатності комп'ютерної техніки.

200

грн.\год

300

грн.\год

Ціни на разові послуги з обслуговування ПК

ВИДИ РОБІТ ЦІНА/ГРН.
Установка і налаштування операційної системи ---

Установка Windows будь- якої версії (чиста) від 150.00

Установка Windows будь- якої версії (повна) / офісний пакет, архіватори, 

кодеки ... /

350.00

Установка Mac OC 300.00

Установка Linux 250.00

Налаштування системи ---

Підбір і установка драйверів (при наявності диска виробника) 80.00

Підбір і установка драйверів (при відсутності диска виробника) 120.00

Встановлення та налаштування: принтера, модему, сканера та іншої 

периферії

150.00

Перенесення баз даних (1С, Клієнт-Банк та ін.) 100.00

Розбивка, форматування HDD 120.00

Усунення проблем в роботі додатків (не завантажується Word, 1C, 

Photoshop, некоректні символи та інше)

150.00

Видалення вірусів і шкідливого ПЗ, установка антивірусного ПО 200.00

Відновлення (обнулення) пароля входу в систему 120.00

Відновлення втрачених (віддалених, відформатованих) даних, файлів

Встановлення програм ---

Установка і настройка антивірусного ПО 150.00

Перекладачі (різні версії) 100.00

Мультимедіа додатки 80.00

Проектні додатки 100.00

Установка графічних редакторів (CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign 

та інше) 150.00

Установка і настройка поштового клієнта 100.00

Установка бухгалтерського програмного забезпечення (МеDoc, 1С та інше) від 100.00

Установка або переустановка пакета Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint та 

інше) 150.00

Установка сервера Microsoft SQL 500.00

Установка і настройка сервера друку на базі Microsoft Windows Server 400.00

Установка і настройка файлового сервера (MS Windows 2008/2012 Server, Linux) 450.00

Установка і настройка термінального сервера на базі Microsoft Windows Server 500.00

Установка і настройка сервера DNS, DHCP на базі Microsoft Windows Server 300.00

Установка і настройка AD (Domain controller) на базі Microsoft Windows Server 200.00

Установка і настройка ролей MS Windows Server 2008/2012 300.00

Перевстановлення операційної системи (Windows, Linux, MacOS) 300.00

Установка і настройка підключення робочої станції до термінального сервера 100.00

Налаштування локальної мережі 150.00

Налаштування Інтернету і організація безпеки мережі 150.00

Налаштування маршрутизатора / Wi-Fi 100.00



Сервісні роботи по комп'ютерам і ноутбукам

ВИДИ РОБІТ ЦІНА/ГРН. ВИДИ РОБІТ ЦІНА/ГРН.

Діагностика комп'ютера (виявлення 

несправності компонентів) 100.00

Профілактика системного блоку 

(чистка всередині, зовні, 

укладання кабелів) 150.00

Оновлення та модернізація 

персональної комп'ютерної техніки 200.00 Аналіз та інвентаризація системи 250.00

Діагностика ноутбука 100.00 Заміна блоку живлення від 100.00

Заміна матриці від 100.00 Діагностика монітора 100.00

Заміна клавіатури від 100.00 Заміна елементів корпусу від 100.00

Ремонт адаптера (зарядного 

пристрою ноутбука) від 150.00 Діагностика системного блоку 150.00

Ремонт ланцюгів харчування і 

управління від 250.00 Чистка пилу, заміна термопасти 180.00

Установка, заміна комплектуючих 1000.00

Перевірка цілісності жорсткого 

диска 120.00

Тестування оперативної пам'яті 50.00 Збірка і тестування ПК 400.00

Ремонт блоку живлення від 200.00 Ремонт адаптера монітора від 200.00

Заміна материнської плати 200.00

Заміна системи охолодження 

процесора 150.00

заміна процесора 150.00

Заміна модуля оперативної 

пам'яті 100.00

Заміна PCI, AGP або PCI-E пристрої 80.00

Заміна жорсткого диска PATA, 

SATA від 100.00

Заміна приводу (FDD, CDROM, 

DVDROM і т.п.) 100.00

Установка додаткового шлейфу 

(кабелю) 70.00


