
БЮДЖЕТ УЧАСТІ ЖИТОМИР 

ЦІННИК ТИПОВИХ РОБІТ 

Інфраструктура та благоустрій 
Назва послуг/робіт/товарів Одиниця виміру Орієнтована вартість, 

грн. 

Влаштування дорожнього покриття (асфальтобетон) м. кв. до 500 

Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 

елементів 

(бруківка, плитка) 

м. кв. 

 

750 

Послуги з влаштування хідників м. кв. 700 

Встановлення урни для сміття шт. 560 

Встановлення чавунної урни для сміття шт. 3500 

Встановлення металевих декоративних стовпчиків 

(висота 130 см або 170 см) 

шт. 800 

 

Послуги з фарбування елементів благоустрою шт/м2/послуга 85 за м
2
 

Послуги із встановлення та ремонту (поточного) 

дорожніх знаків 

шт. 800 

Встановлення металевої огорожі (сітка) 10 м. погон 1450 

Встановлення бетонного паркану 10 м. погон 2100 

Встановлення паркану з профнастилу 10 м. погон 2700 

 

Озеленення 

Назва послуг/робіт/товарів Одиниця виміру Орієнтована 

вартість, грн. 

Посадка саджанця без посад.матер. 

 

шт. 160 

Послуги зрізки дерева (діаметром до 50 см) з вивозом 

 

шт. 3100 

Корчування пнів вручну з підрізанням коріння 

бензомоторною пилкою дерев твердолистяних порід 

діаметром до 70 см. 

шт. 1000 

Послуги з влаштування газонів 

(підготовка ґрунту, посів газону вручну) 

100 м2 

 

1200 

 

Мала архітектура 

Назва послуг/робіт/товарів Одиниця виміру Орієнтована вартість, 

грн. 

Встановлення лавки (зі спинкою / без спинки) шт. 250-300 

Встановлення гойдалки подвійної шт. 600-700 

Встановлення пісочниці з кришкою шт. 50 

Встановлення каруселі шт. 1500-2000 

Встановлення качалки на пружині шт. 500-700 

Встановлення тенісного столу (вуличного) шт. 300 

Встановлення вуличного турніка з брусами 

(комплекс) 

шт. 1500-2000 

Резинова плита (покриття спортивного майданчика) м. кв. 350-400 

 

 

Вартість об’єктів (обладнання) без встановлення 
Назва послуг/робіт/товарів Одиниця виміру Орієнтована 

вартість, грн. 

Лавка для пресу УТ 1304 шт. від  3000 

Орбітрек УТ 1310 шт. від 4200 



Гребний тренажер УТ1308 шт. від 3800 

Тяга зверху УТ 1329 шт. від 9600 

Жим ногами горизонтальний УТ1316 шт. від 4550 

Ворота футбольні шт. від 3000 

Волейбольна сітка шт. від 300 

 

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. 

 

 

 

 


