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№ Од.виміру Ціна, грн

800

повний день 1500

2. повний день від 6000

більше 12 соток від 36000

3. 10-12 соток від 30000

4. 8-10 соток від 24000

5. 4-8 соток від 16000

6. 1- 4 сотки                                                                від 12000

7. км 24

№ Од.виміру Ціна, грн

1. 1 шт. 180

2. 1 шт. 360

3. 1 шт. від 750

4. 1 шт. від 900

1. 1 шт. 600-1000

2. 1 шт. від 300

3. 1 шт. від 500

4. 1 шт. від 400

1. 1 шт. від 50

2. 1 шт. від 150

3. 1 шт. від 200

Обрізування кущів висотою 1-2 м

Обрізування кущів висотою 2-3 м

КУЩІ

Обрізування кущів висотою до 1 м

( )

Комплексний догляд при виїзді на об'єкт 4 рази на місяць, без вартості 

транспортних витрат та матеріалів

Послуга

1.
Ознайомчо-консультаційний виїзд на об'єкт (транспортні витрати сплачуються 

откремо)

Разовий виїзд бригади для комплексного обслуговування

Комплексний догляд при виїзді на об'єкт 4 рази на місяць, без вартості 

транспортних витрат та матеріалів

Після виїзду на ділянку, фахівець оцінює стан ваших рослин, складає план заходів щодо догляду, профілактики або лікування. Підбирає 

комплекс добрив та препаратів. Бригада кваліфікованих працівників виконує швидко та якісно усі роботи в обумовлені терміни.

Комплексний догляд при виїзді на об'єкт 4 рази на місяць, без вартості 

транспортних витрат та матеріалів

Послуга

ПЛОДОВІ ДЕРЕВА

Обрізання плодових дерев віком до 4 років

Обрізання плодових дерев віком до 4-6 років

Обрізання запущених плодових дерев віком до 10 років

Обрізання старих плодових дерев

ДЕКОРАТИВНІ ДЕРЕВА

Формуюче обрізування крон декоративних дерев

Формуюче обрізування крон хвойних рослин висотою до 2х метрів

Формуюче обрізування крон хвойних рослин висотою 2-4 метри

Санітарне обрізування крон декоративних дерев

Комплексний догляд при виїзді на об'єкт 4 рази на місяць, без вартості 

транспортних витрат та матеріалів
Комплексний догляд при виїзді на об'єкт 4 рази на місяць, без вартості 

транспортних витрат та матеріалів

Транспортні витрати

ПРИМІТКИ

 Вартість робіт розраховується індивідуально спеціалістом, залежно від умов на об'єкті.

У вартість послуг входить лише робота, вартість витратних матеріалів (добрива, препарати, пісок, кора та ін.) оплачується окремо.

http://www.natalis.ua/


4. 1 шт. від 300

5. 1 шт. від 350

1. м.п. від 150

2. м.п. від 200

3. м.п. від 250

4. м.п. погоджується

5. шт. от 1000

1. шт. от 60

2. шт. от 350

№ Од.виміру Ціна, грн

1. м² 12

2. м² 11

3. м.п. 30

4. Підрізування країв газону м.п. 35

5. м² 20/15

6. м² 15

7. м² 15/15

8. м² 25

9. м² от 200

10 м² от 150

11 м² 9

12 1 бак - 10 л 850

13 1 бак - 10 л 850

14 м² від 35

№ Од.виміру Ціна, грн

1. 1 бак 550

2. 1 бак 550

3. 1 бак 950

4. 1 шт. 60

5. м² 45

№ Од.виміру Ціна, грн

1. шт. от 65

2. м² 70

3. м² 70

Формуюче обрізування листяних кущів 

Формуюче обрізування хвойних кущів

ЖИВІ ОГОРОЖІ

Стрижка бордюру, висота до 0,5 м

Стрижка живої огорожі, висота 0,5 - 1,0 м

Механізована стрижка живої огорожі,висота 1,0 - 2,0 м

Механізована стрижка живої огорожі,висота 2,0 - 4,0 м

Стрижка окремих фігур (топіари, ніваки) - вартість залежить від складності та 

розміру рослин

ТРОЯНДИ

Послуга

Викошування газону до 10 соток

Викошування газону у важкодоступних місцях (вручну)

Послуга

Профілактична обробка кущів до 2 м (ручний обприскувач, без вартості 

препаратів)

Профілактична обробка дерев до 2 м (ручний обприскувач, без вартості 

препаратів)

Ремонт газону рулоного (заміна дернини, без вартості дернини)

Ремонт газону (підсів, без вартості насіння)

Внесення сезонних добрив (без вартості матеріалів)

Профілактична або лікувальна обробка хімічними або біологічними 

препаратами (без вартості препарату)

Обробка гербіцидами селективної дії  бур'янів на газоні (без вартості 

препарату)

Обробка дерев, кущів, декоративних посадок, газону (мото-обприскувач, без 

вартості препаратів)

Внесення сезонних добрив під дерева та кущі (без вартості матеріалів)

Внесення сезонних добрив у квітники та клумби (без вартості матеріалів)

Послуга

Прополювання та розпушування лунок дерев

Прополювання та розпушування квітників, композицій 

Санітарне прибирання квітників та композицій (очищення від сухих рослин, 

рослинних залишків, тощо)

Обрізування троянд кущових

Викошування газону більше 10 соток

Прополювання газону вручну

Аерація (ручна/механічна)

Вертикуляція (механічна)

Скарифікація (ручна/механічна)

Піскування (без вартості піску)

Обрізування троянд плетистих



4. м² 60

5. м² 30

6. м² 65

7. шт. від 220

8. шт. плюс 100 грн за кажен метр висоти

9.
Роботи з обрізки, пересадки, поділу, 

викопування багаторічників
шт. від 110

10. шт. 20

11. - узгоджується

12. - узгоджується

13.    Монтаж бордюрної стрічки м.п. від 60

14. Укладання текстилю садового м² від 60

1. Виїзд фахівця на ділянку

2. Загальна оцінка стану ділянки

3. Попередня оцінка вартості робіт

4. Підписання договору, передоплата – 50 %

5. Виїзд бригади
6.   Підписання акту виконаних робіт, остаточний 

розрахунок

Заміна соснової кори

Санітарне чищення огорожі з туй, висота до 2х метрів

Укриття на зиму не зимостійких рослин

Зняття укриття з рослин на весні

Санітарне чищення огорожі з туй, висота більше 2х метрів 

Мульчування корою

Викопування, поділ та укладання на зберігання цибулинних

Очищення квітників і композицій від опалого листя


