
Прайс-лист на проектні роботи
Ціни дійсні з 01.01. 2010 р.

№
п/п Види робіт Од. виміру Ціна, грн.

                                                               Проектування 1-й етап                                                               Проектування 1-й етап                                                               Проектування 1-й етап                                                               Проектування 1-й етап
1. Геодезична зйомка 100 м2 90,0
2. Виконання замірів та обмірних креслень 100 м2 35,0
3. Таксаційна оцінка існуючих насаджень 100 м2 20,0
4. Аналіз проб грунту 2-3 проби 300,0

Матеріали проектування 2-й етапМатеріали проектування 2-й етапМатеріали проектування 2-й етапМатеріали проектування 2-й етап
Види робіт

1. Ескіз благоустрою об′єкта 1-й і 2-й варіант - безкоштовно
2. Ескіз благоустрою об′єкта 3-й варіант 100 м2 80,0

3. Проект благоустрою (генплан, дендроплан, 
розбивочне креслення, посадкове креслення) 100 м2 300,0

4.
Візуалізація майбутнього благоустрою всієї 
території в 3-D об’ємі 100 м2 250,0

5.
Проект вертикального планування, картограма 
земляних робіт 100 м2 90,0

6. Схема водовідводу, дренажу 100 м2 60,0

7. Комп’ютерна розробка (візуалізація) окремих 
композицій 1 варіант від 150,0

8.
Художня розробка окремих композицій (квітники, 
альпійські гірки, рокарії) 1 варіант від 300,0

9. Робочі креслення на окремі фрагменти озеленення 1 м2 від 20,0
10. Робочі креслення підпірних стінок, сходів 1 лист від 250,0

11.
Ескізи малих архітектурних форм садово-
паркового дизайну (3-D зображення) 1 шт. від 300,0

12.
Схема освітлення (розміщення обладнання, прив
′язка) 100 м2 55,0

13. Схема поливу 100 м2 30,0

14. Авторський нагляд
5-10 %  від кошторисної вартості робіт 

по благоустрою
5-10 %  від кошторисної вартості робіт 

по благоустрою

Примітка:
При складному рельєфі (перепад висот, пересічна 
місцевість, високий рівень ґрунтових вод) застосовується 
коефіцієнт  

К=1,25-1,75 до договірної ціниК=1,25-1,75 до договірної ціниК=1,25-1,75 до договірної ціни

На ділянці більше 2 га застосовується коефіцієнт К=0,7 на кожний наступний 1 гаК=0,7 на кожний наступний 1 гаК=0,7 на кожний наступний 1 гаК=0,7 на кожний наступний 1 га

При замовленні повного робочого проекту ескіз виконується безкоштовноПри замовленні повного робочого проекту ескіз виконується безкоштовноПри замовленні повного робочого проекту ескіз виконується безкоштовноПри замовленні повного робочого проекту ескіз виконується безкоштовноПри замовленні повного робочого проекту ескіз виконується безкоштовно
Термін виконання ескізного проекту 3-5 робочих дні в залежності від площі ділянки 3-5 робочих дні в залежності від площі ділянки 3-5 робочих дні в залежності від площі ділянки 3-5 робочих дні в залежності від площі ділянки 
Термін виконання повного проекту 20-30 робочих днів20-30 робочих днів20-30 робочих днів

Увага! Вказані розцінки є орієнтовними, остаточна вартість робіт залежить від складності, розміру і 
місцезнаходження об’єкту озеленення, і встановлюється фахівцем після детального вивчення ділянки.
Увага! Вказані розцінки є орієнтовними, остаточна вартість робіт залежить від складності, розміру і 
місцезнаходження об’єкту озеленення, і встановлюється фахівцем після детального вивчення ділянки.
Увага! Вказані розцінки є орієнтовними, остаточна вартість робіт залежить від складності, розміру і 
місцезнаходження об’єкту озеленення, і встановлюється фахівцем після детального вивчення ділянки.
Увага! Вказані розцінки є орієнтовними, остаточна вартість робіт залежить від складності, розміру і 
місцезнаходження об’єкту озеленення, і встановлюється фахівцем після детального вивчення ділянки.
Увага! Вказані розцінки є орієнтовними, остаточна вартість робіт залежить від складності, розміру і 
місцезнаходження об’єкту озеленення, і встановлюється фахівцем після детального вивчення ділянки.



Прайс-лист на основні роботи
Ціни дійсні з 01.01. 2010 р.

Увага! Вказані розцінки є орієнтовними, остаточна вартість робіт залежить від складності, 
розміру і місцезнаходження об’єкту озеленення, і встановлюється фахівцем після детального 
вивчення ділянки.

№
п/п Види робітВиди робіт

Одиниця 
виміру Ціна, грн. 

Підготовчі роботиПідготовчі роботиПідготовчі роботиПідготовчі роботиПідготовчі роботи

1.1. Очистка ділянки від сміття м.кв. від 3

2.2. Вибірка та навантаження непридатного грунту м.куб. від 100
3.3. Вивіз сміття та непридатного грунту м.куб. від 60 
4.4. Створення рельєфу, планування основи м.кв. від 5

Земляні роботиЗемляні роботиЗемляні роботиЗемляні роботиЗемляні роботи

1.1. Підвіз, розсипка та чернове планування родючого грунту м.куб. від 80

2.2. Первинне планування родючого грунту м.кв. від 5

3.3.
Чистове планування, вирівнювання родючого грунту, 
каткування м.кв. від 7

Роботи по створенню водоймРоботи по створенню водоймРоботи по створенню водоймРоботи по створенню водойм
1. Створення водойми м.кв. від 300

Роботи по висаджуванню рослинРоботи по висаджуванню рослинРоботи по висаджуванню рослинРоботи по висаджуванню рослин

1. Висаджування рослин шт.
30-40 % від 
вартості

Роботи по влаштуванню газонуРоботи по влаштуванню газонуРоботи по влаштуванню газонуРоботи по влаштуванню газону
1. Влаштування посівного газону м.кв. від 15
2. Влаштування рулонного газону м.кв. від 15



Прайс-лист на роботи по догляду
Ціни дійсні з 01.01. 2010 р.

Увага! Вказані розцінки є орієнтовними, остаточна вартість робіт залежить від складності, 
розміру і місцезнаходження об’єкту озеленення, і встановлюється фахівцем після детального 
вивчення ділянки.

№
п/п Види робіт Од. виміру Ціна, грн.

1. Догляд за ділянкою (1 раз на тиждень) За домовленістю -
2. Обробка рослин проти хвороб та шкідників шт. Від 15
3. Позакореневе підживлення чагарників та дерев шт. Від 15
4. Внесення добрив під рослини шт. Від 10
5. Підживлення добривами газону 100 м.кв. Від 190
6. Зрізування дерев шт. Від 50
7. Корчування пнів шт. Від 70
8. Санітарна обрізка дерев вис. від 2 м шт. Від 35
9. Формувальна обрізка дерев вис. від 2 м шт. Від 55
10. Обрізка чагарників шт. Від 30
11. Обрізка чагарників у живоплоті п.м. Від 30
12. Вкривання на зиму теплолюбивих рослин шт. Від 25
13. Викошування газону 100  м.кв. Від 130
14. Знищення бур’янів на газоні: обробка гербіцидами 100  м.кв. Від 120
15. Знищення бур’янів на газоні: прополка в ручну 100 м.кв. Від 300
16. Аерація, вичісування газону 100 м.кв. Від 220
17. Підсів газону м.кв. Від 5
18. Прополка декоративних композицій в ручну м.кв. Від 9
19. Ручний полив газону та насаджень 100 м.кв. Від 180


