
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦІ ВИМІРУ ВАРТІСТЬ, ГРН

Консультація фахівця з виїздом на об'єкт виїзд 2500

Ландшафтний дизайн-проект "під ключ" (ескіз ландшафтного проєкту, 

генеральний план, дендроплан озеленення, 3D-візуалізація, розбивочно-

привязочние креслення, проєкт системи автоматичного поливу, проєкт 

ландшафтного освітлення,  кошторис ландшафтного проєкту, 

пояснювальна записка)

100 м.кв. 3000

Ескіз ландшафтного проєкту (розробка концепції, зонування території, 

ескіз озеленення та благоустрою)
100 м.кв. 750

Генеральний план (будівлі, зонування території, існуючі насадження) 100 м.кв. 600

Дендроплан озеленення (об'єм озеленення, асортимент дерев і кущів) 100 м.кв. 400

3D-візуалізація (комп'ютерна розробка окремих композицій) видова точка 300

Розбивочно-прив'язочне креслення 100 м.кв. 300

Проєкт системи автоматичного поливу 100 м.кв. 300

Проєкт ландшафтного освітлення 100 м.кв. 300

Кошторис ландшафтного проєкту шт. 1500

Детальна розробка окремих декоративних композицій (група, квітник, 

рокарій, альпійська гірка)
м.кв. 100

Топографічна зйомка 100 м.кв. 1000

Аналіз механічного складу і кислотності ґрунту проба 500

Очищення території від будівельного сміття м. кв. 40

Очищення території від рослинних залишків і бур'янів м. кв. 35

Хімічна обробка ділянки від бур'янів гербіцидом суцільної дії 

аерозольною гарматою
м. кв. 25

Зняття дернини вручну м. кв. 60

Виїмка і вивезення тачкою непродуктивного ґрунту на відстань до 20м м. куб. 450

Культивація ґрунту на глибину 20см з дерниною м. кв. 25

Культивація ґрунту на глибину 20см без дернини м. кв. 12

Завезення і розкидання ґрунту тачкою на відстань до 20м м. куб. 400

Чорнове планування ґрунту вручну до 10см м. кв. 25

Чистове планування ґрунту "на око" м. кв. 35

Чистове планування ґрунту "під нитку" м. кв. 50

Просіювання ґрунту м. куб. 400

Поділ ділянки під озеленення м. кв. 10

Підготовка земляної суміші м. куб. 600

Вивезення сміття (до 4м.куб. або до 1т) машина 1600
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ПРАЙС ЛИСТ 2021РІК

Проектування (при комплексному замовленні ландшафтних робіт і їх 

обслуговування - безкоштовно)

Підготовка ділянки під озеленення (при глинистому ґрунті, в зимових 

або дощових умовах, на схилі - коефіцієнт від 1,5)



Укладання рулонного газону м. кв. 45

Посів газону (розподіл насіння вручну) м. кв. 10

Гідропосів газону (розподіл насіння за допомогою спецмашини) м. кв. 15

Укладання сітки проти крота під рулонний газон м. кв. 20

Укладання сітки проти крота під посів та гідропосів газону м. кв. 35

Укатування ґрунту садовим котком м. кв. 10

Прокопування траншеї для укладки труб на глибину 25-35см в звичайних 

умовах
м. пог. 12

Прокопування траншеї для укладки труб на глибину 25-35см на 

існуючому газоні
м. пог. 45

Засипка траншеї після укладки труб з трамбуванням м. пог. 6

Монтаж поливних трубопроводів м.пог. 10

Протяжка кабелів управління в ПЕ технічну трубу м. пог. 12

Прокол під дорогою і т.п., довжина більше 1,5 м. пог. 1200

Прокол під доріжками і т.п., довжина до 1м шт. 800

Прокладка труби через підпірну стінку при відсутності гільзи шт. 1200

Установка і підключення контролера управління системи автоматичного 

поливу
шт. 600

Установка і підключення датчику дощу системи автоматичного поливу шт. 400

Установка і підключення електромагнітного клапану системи 

автоматичного поливу
шт. 500

Установка і підключення стартового комплекту крапельного поливу шт. 500

Установка і підключення насосу автоматичного поливу, налаштування 

автоматики, підключення до джерела живлення, підключення до 

магістрального трубопроводу системи поливу

шт. 2500

Установка автоматичного вимикача, та електромонтажні роботи для 

підключення живлення для контролера управління автоматичним 

поливом, поливного насосу, тощо

шт. 500

Установка водяного фільтру в магістральний трубопровід системи 

поливу
шт. 400

Підключення магістрального трубопроводу системи поливу до існуючого 

джерела води
шт. 600

Регулювання кутів бризкалок поливу при заміні або першому 

встановленні
шт 50

Налаштування контролера системи автоматичного поливу при першому 

встановленні
шт 800

Монтаж бризкалки поливу шт 120

Укладання крапельної трубки м. пог. 8

Установка крапельниці поливу шт. 10

Викопка посадкової ями 0,3х0,3х0,3 шт. 45

Викопка посадкової ями 0,6х0,6х0,6 шт. 70

Викопка посадкової ями 0,8х0,8х0,8 шт. 120

Викопка посадкової ями 1,0х1,0х1,0 шт. 300

Викопка посадкової ями під посадку живоплоту 1,0х0,5х0,5 шт. 80

Посадка кущів із закритою кореневою системою до 0,3х0,3х0,3 шт. 55

Посадка дерев або кущів із кореневою системою до 0,6х0,6х0,6 шт. 115

Створення газону (на схилі, в зимових або дощових умовах - коефіцієнт 
від 1,5)

Монтаж автоматичного поливу (при глинистому ґрунті, в зимових або 

дощових умовах, на схилі - коефіцієнт від 1,2)

Посадка дерев та кущів (при глинистому ґрунті, в зимових або дощових 

умовах, на схилі - коефіцієнт від 1,5)



Посадка дерев або кущів із кореневою системою до 0,8х0,8х0,8 шт. 180

Посадка дерев або кущів із кореневою системою до 1,0х1,0х1,0 шт. 300

Посадка живоплоту однорядна листяна м.пог. 100

Посадка живоплоту однорядна хвойна м.пог. 180

Посадка крупномірів і ексклюзивних дерев шт.
35-45% від вартості 

рослини

Гарантія на посадки шт.
25% від вартості 

рослини

Облаштування пристовбурної лунки шт. 40

Створення квітників (однорічні, багаторічні, троянди, цибулинні) м. кв. 350

Монтаж альпійської гірки м. кв. 400

Укладання геотекстилю м. кв. 18

Декоративна відсипка сосновою корою м. кв. 12

Декоративна відсипка галькою м. кв. 22

Укладання бордюрної стрічки м.пог. 25

Обробка дерев висотою до 5,0м аерозольною гарматою л 9

Обробка дерев вище 5,0м квадрокоптером л 100

Обробка кущів висотою до 2,0м аерозольною гарматою л 7

Приготування діючого розчину з хімічних препаратів л 3

Приготування діючого розчину з біологічних препаратів л 2

Прокопування траншеї для укладки труб на глибину 60см в звичайних 

умовах
м.пог. 18

Монтаж ліхтарів освітлення шт. 200

Монтаж закладних ліхтарів освітлення шт. 100

Монтаж приладу автоматичного ввімкнення ліхтарів, світильників та 

гірлянд
шт. 1250

Навішування гірлянд святкового та новорічного освітлення людино-година 250

Робота електрика з підключення додаткових установок людино-година 500

Будівництво декоративної водойми м. кв. 1600

Встановлення фонтанного обладнання шт. 1250

Будівництво струмка шириною до 1,0м м.пог. 1900

Будівництво каскаду водоспада м.кв. 1600

Посадка водних та прибережних рослин шт. 80

Установка фільтруючого обладнання шт. 400

Установка насосного обладнання шт. 900

Стрижка газону газонокосаркою м. кв. 5

Стрижка газону тримерами м. кв. 4

Ландшафтне та святкове освітлення

Водойма, водоспад, струмок, фонтан

Посадка крупномірів (при глинистому ґрунті, в зимових або дощових 

умовах, на схилі - коефіцієнт від 1,5)

Створення квітників і альпінаріїв, мульчування (при глинистому ґрунті, 
в зимових або дощових умовах, на схилі - коефіцієнт від 1,5)

Обробка рослин засобами захисту рослин від шкідників і хвороб (на 

схилі - коефіцієнт від 1,2)

Догляд за газоном (на схилі, в зимових або дощових умовах - 

коефіцієнт від 1,5)



Ручна стрижка країв газону м.пог. 7

Аерація газону м. кв. 12

Скарифікація газону м. кв. 8

Вичісування газону вручну м. кв. 15

Піскування газону м. кв. 22

Укатування ґрунту садовим котком м. кв. 10

Обробка газону від грибка аерозольною гарматою м. кв. 12

Обробка газону від шкідників аерозольною гарматою м. кв. 18

Обробка газону гербіцидом вибіркової дії аерозольною гарматою м. кв. 15

Прополка газону вручну м. кв. 25

Ремонт газону рулонною дерниною м. кв. або точка 75

Підсіювання газону з мульчуванням м. кв. або точка 75

Внесення добрив на газон м. кв. 8

Прибирання листя на газоні м. кв. 8

Зняття - укладання газону для прокладки або ремонту комунікацій м. пог. або точка 70

Установка насоса системи поливу після зими шт. 500

Чистка магістральних фільтрів системи поливу шт. 50

Чистка та регулювання кутів бризкалок поливу при обслуговуванні шт. 25

Налаштування контролера автоматичного поливу при плановому 

обслуговуванні
шт. 500

Зняття насоса на зиму шт. 400

Продування зонального трубопроводу стисненим повітрям зона 200

Продування магістрального трубопроводу стисненим повітрям шт. 250

Ремонт системи поливу при розморожуванні шт. 3000

Ремонтні роботи, зона бризгалок зона 1400

Ремонтні роботи, крапельна зона зона 800

Заміна пошкодженої пирскавки шт. 200

Пошук клапанного боксу шт. 500

Чистка електромагнітного клапану від засмічення шт. 500

Заміна несправного електромагнітного клапану шт. 800

Топіарна стрижка декоративних чагарників шт. 110

Формувальна стрижка хвойних та листяних дерев шт. 250

Стрижка живоплоту м.пог. 80

Стрижка живого бордюру м.пог. 40

Чистка крони колоновидних туї, тиса шт. 150

Чистка крони колоновидних ялівцю, ялини шт. 120

Чистка горизонтального ялівцю шт. 150

Прополка декоративних композицій з розпушуванням, видалення 

зів'ялих суцвіть, бур'янів
м. кв. 56

Омолодження та розділення багаторічників шт. 39

Обрізка багаторічників шт. 18

Укриття багаторічників на зиму шт. 60

Обрізка троянд на зиму шт. 25

Внесення добрив у квітники з розпушуванням м. кв. 20

Обслуговування хвойних і декоративно-листяних рослин (в зимових 

або дощових умовах, на схилі - коефіцієнт від 1,2)

Обслуговування автоматичного поливу (при глинистому ґрунті, в 

зимових або дощових умовах, на схилі - коефіцієнт від 1,2)

Догляд за квітниками і альпінаріями  (при глинистому ґрунті, в зимових 

або дощових умовах, на схилі - коефіцієнт від 1,5)



Налаштування режиму роботи ландшафтного освітлення шт. 500

Перенаправлення акцентів світильників ландшафтного освітлення шт. 500

Заміна лампочок в освітлювальних приладах шт. 100

Поточний ремонт ландшафтного освітлення шт. 1250

Запуск системи святкового освітлення. шт. 1250

Запуск системи новорічного освітлення. шт. 2500

Установка насосів водних споруд після зими шт. 500

Розконсервація водойми, водоспаду, струмка, фонтану м. кв. 800

Чистка водойми від донних відкладень шт. 1250

Обслуговування насосів і автоматики водних споруд, контроль 

електробезпеки
шт. 1000

Обробка водойми біопрепаратами шт. 500

Чистка фільтрів на водних спорудах шт. 400

Ремонт водних споруд шт. 2500

Консервація водойми, водоспаду, струмка, фонтану м. кв. 2500

Зняття насоса з водних споруд на зиму шт. 400

Обрізка плодових дерев діаметр крони до 1,5 м шт. 110

Обрізка плодових дерев діаметр крони до 3,0м шт. 350

Обрізка плодових дерев діаметр крони до 5,0м шт. 600

Обрізка запущених плодових дерев шт. 1000

Омолоджуюча обрізка ягідних кущів шт. 70

Мульчування пристовбурових лунок плодових дерев шт. 50

Мульчування лунок ягідних кущів шт. 60

Внесення органічних добрив під ягідники з розпушуванням шт. 25

Внесення органічних добрив під плодові дерева з розпушуванням шт. 35

Транспортні витрати грн/км 10

3. Вартість матеріалів, рослин, хімічніх и біологічних препаратів, добрив та ін., розраховується окремо, відповідно 

до їх вартості на складі постачальника.
4. При розрахунку вартості матеріалів, рослин, хімічніх и біологічних препаратів, добрив та ін., Додатково 

розраховуватіся ВАРТІСТЬ їх закупівлі та доставки на теріторію замовника.

Догляд за плодово-ягідним садом

Додаткові витрати

Примітки
1. У прайс-листі вказана виключно вартість робіт. 
2. Вартість робіт є орієнтовною, і може коливатись за домовленістю як в меншу так і в більшу сторону, в залежності 

від об'єму і складності робіт.

Обслуговування ландшафтного та святкового освітлення

Обслуговування водойми, водоспаду, струмка, фонтану


