
Орієнтовна вартість типових робіт, які виконуються в 2017р. 

Інфраструктура та благоустрій 

Назва послуг/робіт/товарів Одиниця 

виміру 

Орієнтовна вартість, грн. 

Улаштування дорожнього покриття 

(асфальтобетон) 

м. кв. 450 - 550 

Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 

елементів (бруківка) 

м. кв. 600 - 900 

Встановлення урни для сміття шт. 400-520 

Встановлення чавунної урни для сміття шт. 6000-7100 

Встановлення  металевих декоративних табличок  шт. 90-120 

Встановлення лавки зі спинкою шт. 10000-13000 

Послуги з фарбування турнікетного огородження  м. кв. 45 – 80 

Вирівнювання дорожнього знака шт. 180-230 

Вирівнювання стояків знаків шт. 85-110 

Послуги з ремонту металевого бар'єрного 

огородження  

м. погон 75-85 

Вирівнювання турнікетного огородження м. погон 235-300 

Встановлення дорожнього знака  шт. 1100-1400 

Встановлення металевої турнікетної огорожі  м. погон 700-1000 

Влаштування штучної трави  100 м2 140000-160000 
Конструкція зупинки громадського транспорту  і 

роботи з монтажу 

шт. 30 000 – 40 000 

 

Озеленення 

Назва послуг/робіт/товару Одиниця 

виміру 

Орієнтовна вартість, грн. 

Якісний саджанець дерева (від 2,5 метрів висоти, 5 

см в діаметрі стовбура) 

шт. Листяних порід: 1920-2800 

Хвойних порід: 1700-1900 

Якісний саджанець куща шт. Листяних порід: 200-300 

Хвойних порід: 250-450 

Посадка саджанця  шт. 150-210 

Послуги зрізки дерева 

(діаметром до 50 см) 

шт. 730-980 

Корчування пнів вручну з підрізанням коріння 

бензомоторною пилкою дерев твердолистяних порід 

діаметром до 70 см. 

шт. 950-1230 

Послуги з влаштування газонів  100 м2 Підготовка ґрунту під посів 

газону – 1700 - 2200 

Сівба газону вручну – 880 - 

1000 

 

 

 



 

 

 

 

Вартість об’єктів (обладнання) без встановлення 

Назва послуг/робіт/товару Одиниця 

виміру 

Орієнтовна вартість з 

ПДВ, грн. 

Степер-розгинач стегна шт. 10800-14000 

Орбітрек  шт. 8700-11300 
Гребний тренажер  шт. 6400-8300 

Гіперекстензія шт. 4700-6000 
Жим від грудей шт. 16000-20000 

Тренажер для м'язів черевного пресу  шт. 6300-8200 
Лижник шт. 8900-10000 

Гойдалка металева подвійна  шт. 9000-11000 
Карусель велика шт. 12400-16000 

Балансир шт. 5500-7000 

Ігровий комплекс «перехід-2» комплекс 65000-80000 
Пісочниця «Мухамор» шт. 12600-16000 

Качалка «Курчатко» шт. 5800-7500 
Лазанка «Їжачок» шт. 7200-9200 

Лазанка «Гірський перехід» шт. 3700-4800 
Будиночок шт. 18200-23000 

Інформаційний стенд шт. 2000-2500 
Лавка без спинки шт. 1725-2200 

Смітник малий шт. 465-600 
Вуличний світильник  шт. 1100-2500 

Велосипедна парковка металева  шт. 150-1200 
 

 

Комплексні рішення 

Назва послуг/робіт/товару Одиниця 

виміру 

Орієнтовна вартість з 

ПДВ, грн. 

Проект прибудинкової території (з реалізацією) шт. 450000-1490000 

Проект громадського простору/скверу/фонтану 
 (з реалізацією)  

шт. 450000-7450000 

Проект та встановлення дитячого/спортивного 
майданчика (з реалізацією)  

шт. 30000-1400000 

 


