ЦІННИК ТИПОВИХ РОБІТ
Інфраструктура та благоустрій

Влаштування дорожнього покриття
(асфальтобетон)
Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів (бруківка, плитка)
Послуги з влаштування хідників
Встановлення урни для сміття
Встановлення чавунної урни для сміття

м. кв.

Орієнтовна
вартість,
грн.
350 - 450

м. кв.

600 - 900

м. кв.
шт.
шт.

300 - 750
300 - 2000
8 000 - 10
000

Встановлення металевих декоративних
стовпчиків (висота 130 см або 170 см)
Послуги з фарбування елементів благоустрою

шт.

250 - 1100

шт/м2/послу
га
шт.

45 - 200
500 - 3000

шт.

700 - 1650

10 м. погон
10 м. погон
10 м. погон

1200 -1500
2000 -2500
2500 -3000

Назва послуг/робіт/товарів

Послуги з ремонту вуличних меблів (поточний
ремонт)
Послуги із встановлення та ремонту
(поточного) дорожніх знаків
Встановлення металевої огорожі (сітка)
Встановлення бетонного паркану
Встановлення паркану з профнастилу

Одиниця
виміру

Озеленення
Назва послуг/робіт/товарів
Якісний саджанець дерева
(від 2,5 метрів висоти, 5 см в діаметрі стовбура)

Якісний саджанець куща
Посадка саджанця
Послуги зрізки дерева (діаметром до 50 см)

Одиниця Орієнтовна
виміру вартість,
грн.
Листяних
шт.
порід: 3000
Хвойних
порід: 2000
Листяних
шт.
порід: 3000
Хвойних
порід: 2000
шт.
400
шт.
750

Корчування пнів вручну з підрізанням
коріння бензомоторною пилкою дерев
твердолистяних порід діаметром до 70 см.

шт.

Послуги з влаштування газонів

100
м2

700
Підготовка
ґрунту під
посів
газону
1600 2000
Сівба газону
вручну
500 700

Мала архітектура
Назва послуг/робіт/товарів

Одиниця Орієнтовна
виміру вартість,
грн.

Конструкція зупинки громадського
транспорту і роботи з монтажу

шт.

Встановлення лавки (зі спинкою / без спинки)

шт.

Встановлення гойдалки подвійної
Встановлення пісочниці з кришкою

шт.
шт.

Встановлення каруселі

шт.

Встановлення качалки на пружині
Встановлення тенісного столу (вуличного)
Встановлення вуличного турніка з брусами
(комплекс)
Резинова плита (покриття спортивного
майданчика)

шт.
шт.
шт.

33 000 – 40
000
12 000 – 15
000
6300 - 8100
2690 – 16
380
4900 – 11
070
4450 - 9900
5100 - 7000
4000 - 8877

м. кв.

500

Вартістьоб'єктів(обладнання)безвстановлення
Назва послуг/робіт/товарів
Лавка для пресу УТ 1304
Орбітрек УТ 1310

Одиниця Орієнтовна
виміру вартість, грн.
шт.
3000 4000
шт.
4200 5500

Гребний тренажер УТ1308

шт.

Тяга зверху УТ 1329

шт.

Жим ногами горизонтальний УТ1316

шт.

Ворота футбольні

шт.

Стійка баскетбольна стаціонарна

шт.

Волейбольна сітка
Розкладний алюмінієвий пандус

шт.
шт.

Перила на пандус

шт.

Вуличний світильник

шт.

Велосипедна парковка металева (на 4 місця)

шт.

Назва послуг/робіт/товарів
Проект двору багатоквартирного будинку (з
реалізацією)
Проект громадського простору/скверу (з
реалізацією)
Проект та встановлення
дитячого/спортивного майданчика (з
реалізацією)

3800 5000
9600 11000
4500 5500
5000 6000
5600 7000
500 - 1500
9000 13000
2000 3000
10000 13000
1400 1800

Одиниця Орієнтовна
виміру вартість,
грн.
шт.
500 000 – 1
500 000
шт.
1 500 000 – 5
000 000
шт.
50 000 – 150
000

Проектування
Вартість проектно – кошторисної документації є індивідуальною і визначається
коефіцієнтом 5 % від суми робіт та матеріалів щодо об'єкту.
Також в вартість ПКТ може додатково входити геодезична зйомка та
підтвердження мереж.
Рекомендовано також передбачити 10 % від суми робіт і матеріалів щодо
об'єкту додатково на непередбачувані витрати

