
 

Примірний цінник типових робіт  

для підготовки проектів Громадського бюджету  
 

№ 

п/п 

Найменування  

 

Одиниця 

виміру 

Орієнтовна вартість, грн 

Інфраструктура та благоустрій 
1 Ремонт дорожнього покриття та 

тротуарів (асфальтобетон) 
м

2 

Поточний ремонт 

643,00 

Капітальний ремонт 

____-__ 

2 Встановлення бордюр бетонних 

(бортовий камінь) 
м 

575,00 

3 Встановлення бордюр тротуарних м 408,60 

4 Улаштування покриттів з 

дрібнорозмірних фігурних 

елементів ( плитка тротуарна) 

м
2 

67,00* 

5 Встановлення лави паркової зі 

спинкою 
од. 

216,00* 

6 Встановлення лави паркової без 

спинки 
од. 

208,00* 

7 Послуги з влаштування хідників м
2
 - 

8 Встановлення урни для сміття шт 357,00* 

9 Встановлення чавунної урни для 

сміття 
шт 

450,00* 

10 Встановлення металевих 

декоративних стовпчиків  (висота 

130 см або 170 см) 

т 

- 

11 Встановлення металевої огорожі 

(висота 1,3м) 
м 

130см – 52,00* 

12 Складання проектно-кошторисної 

документації 
послуга 

- 

13 Встановлення секційного паркану 

(висота 1м) 
м 

63,00* 

14 Послуги з фарбування елементів 

благоустрою (огорожі) 
м

2
 

38,00* 

15 Майданчик під контейнерів для 

сміття 
од. 

згідно ПКД 

16 Орієнтована вартість заміни 1-го 

світлофору (опора та табло) 
од. 

16500,00-24000,00 

Озеленення 
1 Викошування газонів 100 м2 120,00 

2 Звалювання (зрізування) дерев з 

використанням автовишки 

од. 1700,00 

3 Корчування пнів  од. 1083,00 

4 Вартість  садіння 1-го куща  од. від 150,00*-420,00* 

5 Вартість садіння 1-го дерева од. від 300,00*-780,00* 



6 Вартість саджанця дерева 

листяного 

од. Згідно Наказу Міністерства 

будівництва, архітектури та 

житлово-комунального 

господарства України від 

10.04.20106 № 105, 

Галузевих комунальних 

норм України (норми часу 

виробітку на роботи з 

озеленення), ДСТУ БД 

2.4.18-2014 (Благоустрій. 

Озеленення) 

7 Посадка кущів із заготовкою 

саджанця вручну (без вартості  

саджанця) 

од. 

8 Посадка квітів (без вартості 

розсади) 

100од. 

9 Вартість квіткової розсади од. 

10 Звалювання (зрізування) дерев 

вручну 

од. 

11 Посадка дерев із заготовкою 

саджанця вручну (без вартості  

саджанця) 

од. 

12 Влаштування газонів (із завезенням 

грунту) 

100 м2 

13 Влаштування газонів (без 

завезенням грунту) 

100 м2 

14 Складання проектно-кошторисної 

документації 

послуга 

Мала архітектура 
1 Влаштування прибудинкового 

дитячого майданчика  

од. від 62000,00-100000,00 

2 Влаштування  дитячого ігрового 

комплексу (мікрорайон, сквер)  

од. 280000,00 

3 Зупиночний комплекс зупинки 

громадського транспорту  

од. 48800,00 

4 Складання проектно-кошторисної 

документації 

послуга 11000,00 

Освітлення 

1 Влаштування 1-ї точки вуличного 

освітлення 

 24035,11** 

    

 

*- без урахування вартості витратних матеріалів 

** - з урахуванням витрат від проектування до введення в експлуатацію 

 

С П И С О К 

відповідальних осіб, які будуть надавати консультації авторам проектів 

 

ПІБ Посада Контактний телефон 

Тьор Світлана Олексіївна Начальник ПТО КРБП 

«Зеленбуд» 

(061)764-38-41 

Сліпченко Ольга 

Костянтинівна 

Інженер КП «Титан» (061)228-34-04 

Кочергін Олексій 

Григорович 

Головний інженер КП 

«Запоріжміськсвітло» 

(061)717-18-50 

 


