
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 2022 

 

Вартість ландшафтного проектування  

Назва послуги, роботи Один. виміру Вартість, грн. 
Консультування замовника телефоном  без обмежень безкоштовно 

Відвідання об’єкту (в межах Ужгорода), здійснення обмірів, 
фотографування та визначення техзавдання й термінів  

одноразово 500 

Відвідання об’єкту (в межах Закарпатської області), здійснення 
обмірів, фотографування та визначення техзавдання й термінів 

одноразово 500 + 20грн/км  

Виготовлення ландшафтного дизайну «Базовий» (включає: 
генплан території та її розбивки, озеленення, посадка дерев, 
кущів та рослин тощо, візуалізацію, кошторис витрат на 
посадковий матеріал та роботи      

сотка, 
одноразово 

1500 

Проект дренажу  сотка 300 

Проект зовнішнього освітлення об’єкту сотка 250 

Проект мережі автоматичного поливу  сотка 200 

Проект на гідротехнічні споруди, декоративні елементи тощо  одноразово договірна 

 

Ціни робіт по благоустрою та озелененню 

Назва послуги, роботи по благоустрою Один. виміру Вартість, грн. 
Очистка об’єкту від сміття (без вантаження та вивозу)  за метр2  від 10 

Вантаження сміття та матеріалів  за метр3 200 

Видалення бур’янів (вручну чи за допомогою хімії, без її вартості) за метр2 від 10 

Розвезення грунту (гною, добрив) по об’єкту  тонна 250 

Чорнове планування грунту  за метр2 20 

Планування грунту чистове з трамбуванням катком за метр2 40 

Культивація (глибина 0,2 м) за метр2 від 10 

Перекопка грунту вручну (глибина 0,2 м) за метр2 від 20 

Вирубування дерев та кущів, корчування пеньків   за штуку 300-2000 

Видалення твердого покриття (асфальту, бетону, плитки тощо) за метр2 від 150 

 



Назва послуги, роботи по озелененню Один. виміру Вартість, грн. 
Висадка рослин (розрахунок від їх вартості) % 30 

Висадка надмірних саженців (діаметр кома> 50 см, від вартості)  % 35 

Облаштування квітників (без вартості матеріалів) за метр2 від 150 

Облаштування газонів (без вартості матеріалів):   

Облаштування газонів на схилах (+ до вартості робіт) від 150  + 30-50% 

Укладення рулонного газону (на підготовлений грунт) за метр2 50 

Висівання газону (на підготовлений грунт) за метр2 30 

 

Ландшафтний клінінг (послуги садівника) 

 
Комплексний догляд за об’єктом  Один. виміру Вартість, грн. 

Разовий догляд, включає: прибирання об’єкту від сміття 
(рослини, листя тощо), санітарна обрізка кущів та дерев, фігурна 
стрижка кущів та живих плотів, прополка бур’янів, косіння газону, 
догляд за квітами, клумбами та декоративними елементами саду       

за метр2 10-50 

Абонент на обслуговування об’єкту з виїздом садівника, 
щонайменше 4 рази на місяць, при кожному з яких здійснюється 
комплексний догляд за всіма насадженнями та декоративними 
елементами саду  

за сотку 
1000-

2000/місяць 

Окремі послуги по догляду за об’єктом   

Комплексний догляд за газоном (стрижка, скарифікація, аєрація, 
внесення добрив та живлення)  

за метр2 від 10 

Стрижка газону та стрижка його країв  сотка 100-200 

Стрижка живого плоту з внесенням добрив (без їх вартості)  метр погонний від 40 

Обрізка дерев та кущів (санітарна, омолодження та формування) за одиницю від 50 

Захист рослин від хвороб й шкідників (оприскування без вартості) за одиницю від 20 

Внесення добрив, стимуляторів росту (без їх вартості) за одиницю від 20 

Осіннє прибирання листя (без вивозу)  за сотку від 100 

Пересадка існуючих на об’єкті рослин  за одиницю від 60 

 
Примітка:  

Зазначені розцінки на проведення робіт та надання послуг є орієнтовними та можуть 

змінюватись в залежності від обсягів, складності робіт та віддаленості об'єкту. 

Скидки та пільги на вказану вартість послуг можуть мати місце при значних об’ємах 

робіт, постійним замовникам та громадянам-власникам об’єктів похилого віку. 

Гарантія на всі види робіт не менше 1 року. 
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