
Найменування робіт Од. вим.
Ціна за од., 

грн.

Виїзд спеціаліста на об'єкт для огляду місця посадки чи інших робіт (плюс транспортні 
витрати)

раз 500

Розбивка території м.кв. 10
Прибирання сміття та рослинних решток з території (без вивозу) м.кв. 25
Культивація грунту м.кв. 45
Планування мінерального (існуючого) грунту м.кв 25
Вибирання мінерального грунту з зелених зон та посадкових ям вручну м.куб. 350
Завезення чорнозему та рівномірне розподілення його по тер-ї м.куб. 350
Чистове планування тер-ї (підготовка території під укладання/посів газону, висадку 
рослин) м.кв 30

Формування пагорбів чи іншого виду рельєфності м.кв 50
Пересадка листяних рослин до 1м шт. 90
Пересадка листяних рослин 1-3 м шт. 250
Пересадка хвойних до 1м шт. 250
Пересадка хвойних 1-3 м шт. 450
Пересадка листяних та хвойних крупномірів (3 та більше метрів) шт. від 1200
Корчування рослин до 1 м (без вивезення) шт. 70

Корчування рослин 1-2 м (без вивезення) шт. 150

Корчування рослин до 2-3 м (без вивезення) шт. 500

Корчування пнів (діам. не більше 40 см) шт. від 750

Корчування пнів (діам. 40-60см) шт. від 1000

Укладка рулонного газону з вигрузкою та переміщенням по тер-ї м.кв 50

Укладання сітки від кротів м.кв 30
Зняття рулонного газону м.кв 70
Влаштування посівного газону + два викоси (без вартості матеріалів) м.кв 90

Висадка квітників з однорічних та багаторічних квітів
Посадка рослин (без гарантії)
Посадка рослин з гарантією за умови подальшого догляду за ділянкою компанією

Посадка рослин в балконні контейнери 
Влаштування системи автоматичного поливу
Влаштування водних поверхонь, фонтанів, струмків
Влаштування альпінаріїв, рокаріїв, кам’янистих садів 
Монтаж ландшафтного освітлення

Засипка кори або іншого виду мульчі мішок 25
Заміна мульчі (зняття старої, засипка нової) м.кв. 50
Установка бордюрної смуги м.пог. 50
Демонтаж бордюрної смуги м.пог. 25
Засипка декоративного щебня кг 2
Укладання агротканини м.кв 50

від об’єкту

від об’єкту
від об’єкту

Прайс лист на роботи по озелененню сезон 2022

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

50% від вартості матеріалу

35% від вартості рослин

50% від вартості матеріалу

50% від вартості матеріалу
від об’єкту



Укладання плит в газоні на пошагову доріжку або майданчики, з розкладкою та 
погодженням клієнта шт. 250
Укладання плит на підготований грунт для пошагової доріжки або майданчика, з 
розкладкою та погодженням клієнта шт. 150
Авторський нагляд (без транспортних витрат) виїзд 2000

Транспортні витрати при виїзді спеціаліста на ділянку (розрахунок в один бік) км 50

Оренда мініпогрузчика AVANT (без врахування доставки на об'єкт) година 850

Оренда камаза (без врахування подачі на об'єкт) година 1000

Вивоз сміття на смітник (погрузка на транспорт розраховується окремо) машина 3500

Транспортні витрати

Мінімальна вартість робіт для виїзду бригади - 3500 грн.

Мінімальна вартість транспортних витрат - 500 грн. (всі розцінки вказані без 
врахування транспортних витрат)

7-10% від загальної вартості 
матеріалів та робіт

ОРЕНДА ТЕХНІКИ ТА ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ
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