
MY ATELIER

ПРЕЙСКУРАНТ 

АТЕЛЬЄ



Ремонт одягу

Ціна / грнРемонт штанів

Вкоротити штани під шов  ....................................................................................

Вкоротити штани під тасьму ...............................................................................

Вкоротити штани з манжетом ...........................................................................

Вкоротити штани з потаємним швом ..........................................................

Вшити середній шов на штанах ....................................................................... 

Вшити пояс на штанах .............................................................................................

Вшити штани по 2-м швах без низу ...............................................................

Вшити штани по 4-х швах без низу ................................................................

Опустити пояс штанів по талії .............................................................................

Опустити пояс штанів з переміщенням кишені ..................................

Опустити пояс штанів частково ..........................................................................

Виготовити шльовку .....................................................................................................

Виготовити кишеню .....................................................................................................

Замінити підкладку в штанах ................................................................................

Замінити підкладку в шкіряних штанах ........................................................

Пришити гудзика .............................................................................................................

Замінити блискавку в чоловічих штанах .......................................................

Замінити блискавку в джинсах ..............................................................................

Вкоротити джинси під шов ......................................................................................

Вкоротити джинси зі збереженням низу .....................................................

Вшити джинси по шву сидіння .............................................................................

Вшити пояс на джинсах ...............................................................................................

Вшити пояс джинсів з витачкамі без середнього шва .......................

Вшити джинси по двох швах без низу .............................................................

Вшити джинси по чотирьох швах без низу ..................................................

від 250

від 250

від 300

від 250

від 200

від 300

від 350

від 450

від 350

від 600

від 300

від 50

від 200

від 700

від 800   

від 55   

від 300

від 350

від 200

від 250

від 400

від 400

від 400

від 500

від 650
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Ремонт одягу

Ціна / грнРемонт піджака, жакета, жилета

Вкоротити рукава піджака внизу ........................................................................

Вкоротити рукава піджака верхом ....................................................................

Вшити середній шов спинки .................................................................................

Вшити рельєфи піджака, жакета з шліцами ..............................................

Вшити рукава в піджаку, жакеті ...........................................................................

Вкоротити низ виробу без підкладки .............................................................

Вкоротити низ виробу з підкладкою ...............................................................

Заміна підкладки .............................................................................................................

Заміна підкладки частково (рукава) .................................................................

Заміна підкладки частково (спинка, поличка) .........................................

Вкоротити рукава зі шлицей в шкіряному піджаку, жакеті ...........

від 500.00

від 800.00

від 400.00

від 700.00

від 650.00

від 500.00

від 650.00

від 1200.00

від 500.00

від 700.00

від 800.00
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Ціна / грнРемонт сорочки

Вкоротити низ сорочки ...............................................................................................

Збільшення розміру комірця сорочки за рахунок вставки ...........

Змінити форму комірця сорочки ........................................................................

Перелицювання комірця сорочки ....................................................................

Вшити сорочку по бічних швах французьким швом з 

корекцією низу ..................................................................................................................

Вшити сорочку по бічних швах з перенесенням лінії 

пройми і корекцією низу ...........................................................................................

Підняти манжети в сорочці з перенесенням шліца .............................

Підняти манжети в сорочці без перенесення шліца ..........................

від 300.00

від 350.00

від 300.00

від 380.00

від 800.00

від 1000.00

від 600.00

від 300.00



Ремонт одягу

Ціна / грнРемонт спідниці

Вкоротити спідницю .....................................................................................................

Замінити блискавку в спідниці без підкладки .........................................

Замінити блискавку в спідниці на підкладці .............................................

Вшити спідницю по бічних швах .........................................................................

Вшити спідницю по бічних швах з поясом .................................................

Вшити спідницю по бічних швах і рельєфах ..............................................

Вшити спідницю на підкладці по бічних швах .........................................

Вшити спідницю на підкладці по бічних швах з поясом .................

Вшити спідницю на підкладці по бічних швах з поясом і 

низом під шов .....................................................................................................................

Заміна підкладки по бічних швах (частково) .............................................

від 300.00

від 200.00

від 350.00

від 300.00

від 500.00

від 800.00

від 500.00

від 700.00

від 800.00

від 400.00
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Ціна / грнРемонт сукні

Заміна блискавки в сукні на підкладці ..........................................................

Заміна блискавки в сукні без підкладки ......................................................

Вкоротити рукав внизу ............................................................................................... 

Вкоротити рукав верхом ............................................................................................

Вшити бокові шви ...........................................................................................................

Вкоротити низ виробу .................................................................................................

Заміна підкладки виробу ...........................................................................................

Вшити середній шов спинки .................................................................................

Вкоротити плече без рукава ...................................................................................

Вкоротити плече з рукавом .....................................................................................

від 500.00

від 350.00

від 250.00

від 400.00

від 250.00

від 300.00

від 600.00

від 200.00

від 200.00

від 400.00



Ремонт одягу

Ціна / грнРемонт трикотажних виробів

Вкоротити низ .....................................................................................................................

Вшити по бічних швах з корекцією пройми без низу ........................

Заміна блискавки в трикотажних виробах ..................................................

Перенесення резинки .................................................................................................

Вертикальний шов ..........................................................................................................

Реставрація пошкоджень ..........................................................................................

Підняття петель і усунення затяжок .................................................................

від 300.00

від 500.00

від 350.00

договірна

від 100.00

договірна

від 70.00

MY ATELIER

Ціна / грнРемонт штор, постільної, скатертин, серветок

Звичайний шов (1 метр)

Підшивний шов (1 метр)

Шов-американка (1 метр)

від 35.00

від 45.00

від 60.00

Ціна / грнРемонт штор, постільної, скатертин, серветок

Звичайний шов (1 метр) ...............................................................................................

Підшивний шов (1 метр) ..............................................................................................

Шов-американка (1 метр) ...........................................................................................

від 35.00

від 45.00

від 60.00

Ціна / грнРемонт купальників і нижньої білизни

Ремонт купальників ........................................................................................................

Ремонт нижньої білизни ............................................................................................

від 99.00

від 99.00



Ремонт одягу
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Ціна / грнРемонт хутряних виробів

Заміна підкладки в хутряній шапці ....................................................................

Заміна підкладки в хутряній жилетці ............................................................... 

Заміна гачка в шубі .........................................................................................................

Заміна блискавки в шубі ............................................................................................

Зміна фасону: поставити блискавку в шубі .................................................

Перешити шубу на менший розмір ..................................................................

Перешити шубу на більший розмір ..................................................................

Просте ушивання плеча .............................................................................................

Перенесення лінії горловини і лінії плеча ..................................................

Обточка шкіряна ...............................................................................................................

Зробити виточення пройми на проймі ..........................................................

Зшити рукави до хутряної жилетки ...................................................................

Вшити рукави в хутряній жилетці .......................................................................

Вшити рукави в хутряній жилетці на блискавки з обточкою .......

Перешити шубу зі зміною фасону ......................................................................

Перешити шубу зі зміною фасону та заміною підкладки ................

Вшити шубу по бічних швах низом ...................................................................

Вкоротити низ шуби без розрізів .......................................................................

Вкоротити низ шуби з розрізами ........................................................................

Вкоротити рукави шуби ..............................................................................................

Виготовлення капюшона ...........................................................................................

Заміна підкладки в шубі .............................................................................................

Вшити бокові шви + пройма ...................................................................................

Перфорація хутра .............................................................................................................

Подовження рукава хутряними манжетами ..............................................

Встановити «кулиску» ...................................................................................................

Реставрація хутра в кишенях .................................................................................

від 500.00

від 1500.00

від 100.00

від 1200.00

від 1800.00

договірна

договірна

від 500.00

від 1000.00

від 600.00

від 600.00

від 2500.00

від 1800.00

від 2200.00

від 6000.00

від 6800.00

від 1800.00

від 1400.00

від 1800.00

від 800.00

від 1400.00

від 2140.00

від 1600.00

від 400.00

від 820.00

від 800.00

від 600.00



Ціна Підвищена складність

Складність тканини - вельвет, оксамит, велюр ........................................

Складність тканини - шкіра, замша, хутро ...................................................

Складність тканини - стрейч, шовк, шифон, органза, газар ..........

Складність тканини - паєтки, бісер, стрази, стеклярус, гіпюр .....

Пошиття великого розміру ......................................................................................

Складність крою ................................................................................................................

Термінове замовлення ................................................................................................

Дитячий одяг .......................................................................................................................

Виїзд майстра ......................................................................................................................

Білі (світлі) тканини ......................................................................................................... 

Робота зі шкірою ...............................................................................................................

+ 20%

+ 25%

+ 15%

+ 25%

+ 20%

+ 20%

+ 30-50%

- 25%

від 350 грн

+ 15%

+ 25%

Ціна / грнВолого-теплова обробка

Піджак, жакет (класика) .............................................................................................

Штани ......................................................................................................................................

Спідниця ...............................................................................................................................

Плаття ......................................................................................................................................

Сорочка; блузка ...............................................................................................................

від 350.00 

від 150.00

від 100.00

від 250.00

від 200.00
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Ремонт одягу



Ціна  / грнВиготовлення додаткових деталей

Виготовлення комірця стійки .................................................................................

Виготовлення комірця сорочки ............................................................................

Виготовлення шарфика подвійного ..................................................................

Виготовлення шарфика, шов американка ....................................................

Виготовлення пояса подвійного ...........................................................................

Виготовлення фігурного пояса ...............................................................................

Виготовлення накладної кишені без підкладали ....................................

Виготовлення накладної кишені на підкладки ..........................................

Виготовлення кишені в шві .......................................................................................

Виготовлення косої кишені .......................................................................................

Виготовлення накладної кишені  .........................................................................

Виготовлення врізної кишені ..................................................................................

Виготовлення кишені в рамку ................................................................................

Виготовлення кишені в рамку з клапаном ...................................................

Виготовлення капюшона .............................................................................................

від 250

від 300

від 250

від 350

від 300

від 450

від 200

від 300

від 200

від 400

від 500

від 500

від 500

від 600

від 600
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Ремонт одягу
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