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Складові процесу надання послуг з перукарських робіт 

 

Основними видами перукарських послуг (робіт) є: 

- стрижка волосся проста; 

- стрижка волосся модельна; 

- укладання волосся і виконання зачісок; 

- завивка волосся; 

- фарбування та знебарвлення волосся; - мелірування і тонування волосся; 

- стрижка та гоління бороди, вусів; 

- догляд за волоссям з використанням сучасних препаратів; 

- косметичні послуги; 

- манікюрні послуги; 

- педикюрні послуги; 

- пастижерні послуги. 

Підприємства можуть надавати послуги (виконувати роботи) як в комплексі, так і 

спеціалізуватись на окремих їх видах. Згідно з п. 1.5 Правил [8] надання усіх видів 

перукарських послуг здійснюється відповідно до чинних нормативних документів. 

Підприємства, що надають перукарські послуги, повинні забезпечити: 

- застосування обладнання згідно із встановленою підприємству категорією; 

- комплектацію білизни в обсягах не нижче санітарних норм; 

- застосування препаратів за наявності відповідних їм сертифікатів якості; 

- дотримання правил і норм техніки безпеки (в тому числі протипожежної) і виробничої 

санітарії. 

Якість перукарських послуг насамперед залежить від кваліфікації майстра. Відповідно 

до сертифіката є майстри: чоловічий, жіночий, манікюрний та комбінований (що 

виконує кілька видів робіт). 

Підприємствам, які надають перукарські послуги, встановлюється вища, перша чи друга 

категорія за результатами їх атестації 

Виконання основних видів робіт здійснюється спеціалістами, що мають кваліфікацію 

вищого класу і відповідають посадовим вимогам. 

На підприємствах вищої категорії повинні дотримуватись такі вимоги: 

а) виконання перукарських послуг з використанням сучасних технологій і препаратів, 

що забезпечують високу якість (без шкоди для здоров'я відвідувачів); 

б) наявність комфортабельних меблів, спеціально обладнаних приміщень для кожного 

виду послуг, фірменого одягу для працівників; 

в) наявність оформленого салону для очікування відвідувачів з фотовідбитками модних 

стрижок і зачісок, інформацією про напрями моди; 

г) впорядкованість фасаду і приміщення підприємства, а також оточуючої території. 



Надання перукарських послуг не потребує придбання спеціальних ліцензій. Для їх 

надання придбавається патент.  

Прейскурант на перукарські роботи і послуги затверджується наказом директора 

перукарні. Його розцінки повинні покривати фактичні витрати. У разі зміни зовнішніх 

економічних факторів, що впливають на собівартість послуг (підвищення цін на 

електроенергію, додаткові податки та збори), розробляється новий прейскурант з 

урахуванням цих змін. 

При наданні послуг населенню учнівськими перукарнями з урахуванням цін 

прейскуранту застосовується знижка в розмірі 50 %. 

Діючі ціни прейскуранту передбачають виконання робіт в умовах перукарень. При 

виконанні перукарських послуг вдома у замовника оплата їх здійснюється також за 

цінами прейскуранту, із стягненням додаткової плати за виклик майстра додому. Плата 

за виклик майстра відшкодовує додаткові витрати, пов'язані з підвищеною 

трудомісткістю робіт у домашніх умовах, транспортні та інші витрати. 

Перукарні обов'язково оформлюють куточок споживача, 

який розташовують в помітному доступному місці. Він повинен містити таку 

інформацію: 

1. Прейскурант. 

2. Висновок санітарно-епідеміологічної станції. 

3. Свідоцтво про реєстрацію підприємства. 

4. Патент на перукарські послуги. 

5. Перелік майстрів, які працюють у перукарні. 

6. Перелік перукарських послуг. 

7. Перелік залів. 

8. Гарантії виконавця. 

9. Книгу відгуків. 

10. Телефони податкової інспекції та адміністрації району. 

Перукарські, косметичні та педікюрні кабінети повинні відповідати Санітарним 

правилам. 

 

 

 

 


