
Найменуваня робіт Од.вимір Ціна за одиницю, грн.

Консультація спеціаліста з виїздом на ділянку  (без урах.транспортних 
витрат) раз 1000

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

Геодезична зйомка сотка 400, але не менше 4000 
за об'єкт

Найменуваня робіт Од.вимір Ціна за одиницю, грн.
Генеральний план (наносяться існуючі споруди та насадження,
проектуємі споруди, насадження, МАФи, доріжки, прикладаються фото
зі схожими композиціями)

сотка
500

Дендроплан (виконується на основі генплану, додається деталізація 
квітників та всіх рослин, що проектуються, асортиментна відомість з 
кількостями, показ та відбір рослин, які запланували на садовому центрі 
з клієнтами)

сотка

600
План мощень та засипок (план з нанесенням зон засипок - кора, 
декоративна галька, плити, ФЕМ, інше) з вказанням норми розходу та 
площами

сотка
250

Розбивочне креслення доріжок та споруд, які проектуються (вказуються 
розміри з прив'язками до існуючих споруд, видається кількість бруківки 
та поребрика) - являється робочим кресленням для укладання доріжок 
та майданчиків

сотка

300
Ландшафтне освітлення (розстановка ліхтарів з вказанням радіусів 
освітлення та видом ліхтарів, план закладки кабелів з вказання січення, 
розділення на зони вмикання)

сотка
350

Схема автополива сотка 350
Схема дренажу та водовідведення сотка 250
Детальні робочі креслення окремих МАФів та підпірних стінок шт. від 1000

Найменуваня робіт Од.вимір Ціна за одиницю, грн.

Візуалізація ділянки в 3D форматі сотка 600

Консультація спеціаліста з виїздом на ділянку (без транспортних 
витрат) раз 1000

Малюнок озеленення на фото існуючого об'єкта шт. 800
Підбір рослин на садовому центрі без схеми (дизайнер пропонує 
рослини, для вашого об'єкту та показує їх на садовому центрі, складає 
в кошторисну пропозицію. Така можливість може бути для маленьких 
об'єктів без розробки схем та планів)

раз

1500
Авторський нагляд (розстановка рослин на ділянці, компонування 
квітників та зелених зон) раз 2000

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

Виїзд на ділянку для винесення внатуру доріжок, розстановки ліхтарів, 
розбивки МАФів раз 1000

Прайс лист на проектні роботи сезон 2022

РОЗРОБКА ОКРЕМИХ ЗОН НА ГОТОВИХ АБО МАЛЕНЬКИХ ОБ'ЄКТАХ                                                            
(таунхауси та інші об'єкти 1-2 сотки)

ПЕРЕДПРОЕКТНІ РОБОТИ для об'єктів "під ключ"

ПРОЕКТНІ РОБОТИ (робочі креслення)  для об'єктів "під ключ"

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ (3D  формат)

ДОДАТКОВІ РОБОТИ



Авторський нагляд (розстановка рослин на ділянці, компонування 
квітників та зелених зон) раз 2000
Адаптація під чужий проект - розрахунок кількостей та пропозиція 
рослин сотка від 500

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

* ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ - МІНІМАЛЬНА СУМА 500 ГРН.

1. Виїзд спеціаліста для огляду ділянки - обов'язково
2. Геодезична зйомка - обов'язково
3. Розробка генплану та дендроплану - обов'язково
4. Розробка іншої проектної документації - за бажанням клієнта

6. Розрахунок робіт, рослин та матеріалів
7. Погодження кошторису та виконання робіт

5. Огляд та відбір рослин після затвердження кінцевого варіанту планів

ПОРЯДОК РОБІТ:


	Sheet1

