
 

ПЕРЕЛІК ПРИБЛИЗНОЇ ВАРТОСТІ 

НА ДЕЯКІ ВИДИ РОБІТ, ПОСЛУГ ТА ТОВАРІВ 

ДЛЯ АВТОРІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

 

 

Назва послуг/робіт/товару 
Одиниця 

виміру 
Орієнтовна вартість, 

Орієнтовна вартість витрат на документацію  

(сума або відсоток від вартості робіт та послуг) 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації 

20 000, 00-100 000,00 

(в залежності від 

складності об’єкта та 

обсягів робіт)  

Здійснення експертизи проєктно-кошторисної документації 

~ 5000, 00- 6000,00 грн 

(розраховується згідно з 

додатком У ДСТУ 

Б.Д.1.1-7:2013 в 

залежності від вартості 

будівельно-монтажних 

робіт (БМР) 

Здійснення технічного нагляду та утримання служби 

замовника  

розраховується у сумі 

2,5% за підсумками глав 

1-9  зведеного 

кошторисного 

розрахунку  

(вартість БМР) 

Резерв коштів на невраховані при складанні проєкту  витрати 

або інфляційні коливання 

До 20% 

(від загальної вартості 

проєкту) 

Інфраструктура та благоустрій 

Ремонт дорожнього покриття та тротуарів 

(асфальтобетон) 
кв.м. 460,00-1890,00 

Встановлення бордюру тротуарного на бетонну 

основу 
пог.м 350,00-465,00 

Улаштування покриттів з дрібно розмірних 

фігурних елементів мощення (плитка тротуарна) 
кв.м. 1200,00- 1890,00 

Встановлення лави паркової (зі спинкою) од. 7000,00-15000,00 

Встановлення лави  (без спинки) од. 3000,00-10000,00 

Встановлення урни для сміття од. 550,00-10000,00 

Встановлення чавунної урни для сміття од. 1500,00-8000,00 

Встановлення металевої огорожі (висота 1,5 м) пог.м. 1700,00-15000,00 

Встановлення секційного паркану (висота 0,5 м) пог.м. 1100,00-8000,00 

Послуги з фарбування елементів благоустрою 

(огорожі) 
кв.м. 50,00-456,00 

Контейнери для роздільного збору сміття од. 7000,00-15000,00 

Світлофорний об’єкт  (з звукосигнальним 

пристроєм та без) 
од. 515000,00 

Парковий світильник з опорою од. 15295.00- 28000,00 

Вуличний світильник з бетонною опорою од. 9630,00 

Обмежувач руху (півкуля) од. 500,00 



Велосипедна парковка металева (на 4 місця) од. до 3000,00 

З’їзд з тротуара (пандус)  од. 5500,00-6800,00 

Малі архітектурні форми 
Влаштування прибудинкового дитячого 

майданчика (включає вартість 

обладнання+вартість гумового 

покриття+витрати на встановлення+витрати 

на благоустрій території) 

од. 

450000,00-907000,00 

(в залежності від розміру 

майданчика та складу 

комплектації) 

Влаштування спортивного комплексу (включає 

вартість обладнання++вартість гумового 

покриття витрати на встановлення+витрати 

на благоустрій території) 

од. 

450000,00-907000,00 

(в залежності від розміру 

майданчика та складу 

комплектації) 

Гумова плита (покриття спортивного або 

дитячого майданчика) 
м2 

750,00 

(без вартості робіт з 

улаштування) 

Гумова крихта (покриття спортивного або 

дитячого майданчика) 
м2 

650,00-830,00 

(без вартості робіт з 

улаштування) 

Озеленення 
Посадка дерев з додаванням рослинного грунту 

(не включає вартість саджанця) 
од. 700,00 

Вартість саджанця дерева листяного од. 1049,00-6860,00 

Вартість саджанця дерева хвойного од. 700,00-10000,00 

Посадка кущів з додаванням рослинного грунту  

(не включає вартість саджанця куща) 
од. 464,00 

Вартість саджанця куща листяного од. 120,00-2577,00 

Вартість саджанця куща хвойного од. 180,00-1350,00 

Посадка квітів (не включає вартості розсади) 100 од. 1600,00 

Вартість квіткової розсади од. 50,00-300,00 

Звалювання (зрізування) дерев вручну  од. 1680,00 

Звалювання (зрізування) дерев  з використанням 

автовишки 
од. 4500,00 

Корчування пнів од. 450,00 

Влаштування газонів (із завезенням грунту) 100 кв.м. 17300,00 

Влаштування газонів (без завезення грунту) 100 кв.м. 12000,00 

Викошування газонів 100 кв.м. 150,00 

 
 

 


