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№ Од. виміру Ціна, грн

1 1 виїзд 700

2. 1 виїзд 1200

3. 1 км 24

№ Послуги Од. виміру

- генеральный план; 100 м2

- дендроплан; 100 м2

- посадкове креслення на масштабній сітці; 100 м2

- розбивочне креслення; 100 м2

- асортиментна відомість рослин; 1 шт

- 3D  візуалізація 100 м2

- ескіз ландшафтного освітлення; 100 м2

- схема поливу 100 м2

- план мощення; 100 м2

Кошторисна документація

Загальна вартість

Мінімальна вартість проекту до 500 м2

Геодезична зйомка ділянки договірна

Вертикальне планування територіі договірна

Схема дренажу та водовідведення договірна

Відеопрогулянка договірна

Знижка на комплексне проектування від 20-ти соток 5%

від 50-ти соток 10%

від 100-та соток 15%

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2

Консультація із виїздом на ділянку при відстані до 50 км  (транспортні витрати 

сплачуються додатково)

Послуги

Погодження та коригування за потреби (у вартість входить 1 коригування);

Затвердження проєкту Замовником;

Оплата залишку суми за роботи;

Передача Замовнику документації і кошторису в паперовому або електронному вигляді.

Замовлення на вибіркові креслення рахуються індивідуально!

Додаткові креслення (при необхідності)

Ціна, грн

Комплексний проєкт благоустрою території - включає розробку наступних креслень 
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1. Виїзд на ділянку:

* отримання первинної документації, фотофіксація ділянки;

* спілкування із Замовником, складання технічного завдання на проєктування;

Проведення геодезичної зйомки (за потреби);

Підрахунок площ, формування і узгодження ціни проєктних робіт;

Розробка дизайн-проєкту (10-14 днів до першого представлення Замовнику);

Підписання Договору, отримання передплати у розмірі 50-70% від вартості проєктних робіт;

Консультація із виїздом на ділянку при відстані більше 50 км  (транспортні витрати 

сплачуються додатково)

Транспортні витрати 

1.
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№ Од. виміру Ціна, грн

1. шт. від 2000

2. шт. від 1500 

3. шт. від 1000 

4 м² від 45

5. т / м³ від 500 

6. 5000-8000 

7. м³ 500

8. м³ 700

9. м³ 1000

10. м2 70

11. м2 45

12. м³ 450

13. м³ 600

14. м² 30 грн

15. м² 40 грн

16. м² 30 грн

№ Од. виміру Ціна, грн

1. % 7%

2. м³ 500 / 700 / 1000 

3. м³ 700

1. шт. 1300

2. шт. 1700

3. шт. 2200

4. шт. 2800

5. шт. от 4500 

6. шт. от 10000 

1. шт. 300

2. шт. 750

3. шт. 1350

4. шт. 2250

5. шт. 4500

6. шт. 6000

7. шт. 8000

1. шт. 100

2. шт. 200

3. шт. 400

4. шт. 700

5 шт. 900

6 шт. 1600

7.

1. шт. 200

2. шт. 300

3. шт. 500

4. шт. 800

5. шт. 1300

6.

7.

Чистове планування поверхні 

3,5-4,0 м

Контейнер  7,5-12 л

Контейнер  15-20 л

Посадка ексклюзивного посадкового матеріалу (топіарій, ніваки і т.д. розраховується 

індивідуально)

Обхват 30-35 см, 35-40 см, висота до 8 м

Висота  до 1 м

1-1,5 м

3,0- 3,5 м

Від 50 см до 100 см - С7,5, С10 , С15

Від 100 см  до 150 см - С 25, 35, 45

Від 150 см до 200 см

Посадка колючих чагарників

Від 200-250 см

Від 250-400 см

погоджується

1,5-2,0 м

Розбивка ділянки (винесення в натуру проєкту озеленення)

Вибирання грунту із буд.сміттям  із ломом або відбійником (без навантаження і 

вивезення)

Культивація грунту на глибину 0,1-0,15 м

Підбір та комплектація замовлення

Підготовка посадкових ям на грунті 1/2/3 категорії

Приготування ґрунтосуміші вручну

Пониження пнів (в залежності від діаметра)

Обхват 10-12 см, 12-14 см, висота до 3-4 м  або С45-46 

Обхват 14-16 см, 16-18 cм, висота до 4-5 м або С60, ком 60х45 см

Обхват 18-20 см, висота до 5 м

Розвезення родючого ґрунту на відстань більше 50 м, на схилах, в складних умовах 

тачкою вручну

Чорнове планування поверхні (розподіл та вирівнювання ґрунту по поверхні вручну 

шаром до 20 см)

Вибирання грунту легкого та середнього  із поверхні та ям вручну (без навантаження і 

вивезення)

Вибирання грунту тяжкого  із поверхні та ям вручну (без навантаження і вивезення)

Зрізання ті вивіз дернини на відстань до 50м (без навантаження і вивезення)

коеф. 1,4

Вивіз сміття (1 рейс)

2,0-2,5 м

2,5-3,0 м

Розвезення родючого ґрунту на відстань до 50 м тачкою вручну

Послуги

Спилювання дерев (в залежності від розміру)

Корчування і видалення пнів (в залежності від діаметра)

Прибирання ділянки від буд.сміття та рослинних решток (без навантаження на 

транспортний засіб)

Навантаження сміття на транспорний засіб 

Обхват 20-25 см, висота 5-6 м

Обхват 25-30 см, высота 5-7 м

коеф. 1,3

Ком 60х45 , размір 80-100+ см

Ком 70х50 , розмір 120+ см

Посадка у зимовий період

До 50 см, С3-С5

Контейнер  3-5 л

Послуги



№ Од. виміру Ціна, грн

1.   м² 45

2. м² 20

3. тона 500

4.   м² 45-50

5.   м² 50-60 

6.   м² 100

7.   м² 55

8.   м² 100

9.   п. м. 50

№ Од. виміру Ціна, грн

1. тона 4000 грн

2. шт. от 5  до 30 грн

3. м² 35 грн

4. м² 150 грн

5. м² 40 грн

6. м² от 450 грн

Укладка мармурової крихти або дрібного гравію (засипання крихти, вирівнювання 

поверхні) 

Укладання геотекстилю на підготовлений ґрунт (без вартості матеріалів)

Створення квітника (розбивка на місцевості, висадка, полив) без вартості матеріалів

ПРИМІТКА: наведені ціни є орієнтовними, і можуть змінюватися в залежності від умов на ділянці

Послуги

Робота з укладання каменю, без вартості крана

Посадка цибулинних квітів

Мульчування посадок сосновою корою по ґрунту (без вартості матеріалів)

Монтаж бордюрної стрічки (без вартості матеріалу)

Розвантаження рулонного газону

Влаштування рулонного газону на схилі без використання георешітки (рознесення по 

ділянці, укладання, коткування, перший полив) без вартості матеріалу

Монтаж георешітки на схилах (без вартості матеріалу)

Влаштування посівного газону (посів, внесення добрив, загрібання насіння, коткування) 

без вартості матеріалів

Укладання протикротової сітки (без вартості матеріалу)

Чистове планування поверхні і коткування

Влаштування рулонного газону (рознесення по ділянці, укладання, коткування, перший 

полив) без вартості матеріалу

Послуги

Коткування


