
№п/п од.вим вартість, грн
1 3 4

1 шт 450

2 км 12

3 шт 400

4 шт 1500

3200
4200
5000

договірна

1 м.кв 1,5

2 м.кв 3

6 м.кв 8

7 м.кв 8

8 м.кв 15

9 м.кв 2

10 м.кв 2

11 м.кв 13

12 м.кв від 50

13 м.кв 18

14 м.кв 3

15 м.кв 4

16 1 год 90

17 м.кв 30

1 м.п. 45

м.п. 30

м.п. 85

м.п  від 100

39

шт 35

шт 85

шт 100

шт 180

шт від 260

39

шт 52

шт 95

шт 160

шт 285

шт від 585

5 м.кв 45

шт 160

шт 240

шт 590

шт

1000

1700

2500

шт 150

шт 250

шт 400

стрижка проводилась менше року назад

Аерація газонна

Вертикуляція газону (вичісування) 

Внесення мінеральних добрив по газону (без вартості матеріалу)

Обробіток від шкідників, хвороб на газоні та знищення бур'яну (без вартості препарату)

Піскування

Ручне зрошення з шлангу

Стрижка бордюру висотою до 0,5 м

Обрізка структурна та формування крони у декоративних листяних дерев

h = до 3-х м (обрізка проводилась 1 рік назад)

h = от 3 - 4 м (обрізка проводилась 1 рік назад)

h = от 4-х м (обрізка проводилась 1 рік назад)

Підсів газону насінням (без вартості матеріалів)

Вигрібання (прибирання листя та сміття з газону) 

СТРИЖКА (ОБРІЗКА) ДЕКОРАТИВНИХ ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

8

Стрижка живого живоплоту

висота 0,5 - 1,0 м

висота  1,0-1,5 м

висота 1,5 і більше м

Знищення бур'янів на газоні вручну

Ремонт рулонного газонна (без вартості матеріалів)

Стрижка дерев формованих у стилі "Нівакі"

щорічне формування рослини (весна)

висота 0,5 - 1,0 м

висота  1,0-1,5 м

2

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

Скошування трав'яного покриву газонокосаркою

5

Послуга садівника (внесення стимуляторів, добрив, хімічний обробіток від шкідників та хвороб, позакоренева внесення добрив, 

обрізка, стрижка, сезонні роботи) без вартості матеріалів та транспортних послуг

день

http://vilshanka.com

тел./viber: 050 85 22 111

Назва

           тел:096 85 22 111

ПРАЙС- ЛИСТ НА ДОГЛЯД ЗА ДЕКОРАТИВНИМИ РОСЛИНАМИ ТА ГАЗОНОМ

САДОВИЙ ЦЕНТР САДОВИЙ ЦЕНТР Полтавська обл. Лубенський р-н

”VERT” с.Вільшанка вул.Центральна, 1

працює 9:00 - 18:00 без вихідних E-mail: vert@vert.ua

10 соток

КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виїзд спеціаліста на ділянку, з первинною консультацією

Виїзд бригади на ділянку для виконання робіт

Разова консультація спеціаліста по певній проблемі (без врахування транспортних послуг)

Виїзд спеціаліста з комплексною консультацією: розробка технологічної карти по догляду, опис, 

визначення рослин (без врахування транспортних послуг)

20 соток
50 соток

50 і більше соток

2

висота 4 і більше

4

Стрижка колючих дерев та кущів

Скошування високорослої трави

Встановлення бордюрної стрічки (без вартості матеріалів)

висота 1,5 - 2,0 м

Скошування трав'яного покриву газонокосаркою на схилах

формування 2 року назад

формування проводилась 3 і більше року

стрижка проводилась більше року назад

3
висота 1,5 - 2,0 м

висота 2 - 3 м

висота 2 - 3 м

висота 4 і більше

7

6

Стрижка дерев та кущів

висота 0,5 - 1,0 м

висота  1,0-1,5 м

стрижка проводилась 2 і більше року і висотою 2 і більше м

Стрижка куртин з хвойних чагарникових рослин

Стрижка топіарних форм

http://vilshanka.com/


1 шт 35

2 шт 15

3 кущ 15

4 шт 25

5 шт 12

6 шт 30

7 шт 10

8 м.кв 25

1 м.кв
30 % від вартості 

рослин

2 м.кв 10

3 м.кв 15

4 м.кв 12

5 шт 25

6 м.кв 8

7 шт 2,5

8 м.кв 3

1 шт 50

2 бак 390

3 бак 250

4 шт 12

5 шурф 20

6
10 л/1 м 

висоти
10

7 шурф 45

8 скл.м 130

9 шт 25

10 закладка 35

11 шт 22

12 шт 39

13 шт від 400 - 1000

14 шт від 150 

15 м.кв 18

16 шт 20

1 зона 100

1 м.кв 1,5

2 м.кв 1

3 м.кв 40

4 шт від 2000

5 кбм 500

Підкормка дерев и кущів (без вартості добрив)

Посадка цибулькових квітів (без вартості рослин)

Відкриття квітників після зимівлі

Підкормка дерев и кущів (без вартості добрив)

Консервування кущів троянд на зиму (без вартості вкривного матеріалу, ґрунту)

Підв'язка на опору плетистих троянд Підв'язка на опору плетистих троянд 

Винос гілок за межі території (відстань від 30 м, +20% більше 30м)

Викопування цибулькових на зиму, розсаджування

Внесення добрив у шурфи до 25 см, в прикореневу зону (без вартості добрив)

Ручна прополка з трав'янистими багаторічних рослин

Санітарна обрізка трав'янистих багаторічних рослин

Внесення мінеральних добрив (без вартості матеріалу)

Розсаджування трав'янистих багаторічних рослин

Видалення сухих квітів цибулькових

ДОГЛЯД ЗА ДЕКОРАТИВНИМИ ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ

Побілка саду (штамба и скелетних гілок) висотою до 1,5 м (без врахування матеріалів)

Зачистка дорожнього покриття із піщанника, граніту, асфальту в т.ч. бордюру

ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Поновлення кори в пристовбурному колі (без вартості матеріалів)

Внесення інсектициду, фунгіциду, водорозчинних добрив в кореневу систему (без вартості 

препаратів)

Покращення водного балансу ґрунту в зоні кореневої системи (шурфи діаметром 8 - 10 см, 

глибиною 70 см з заповненням піском)

Лікувальний обробіток пошкоджених і дефектів стовбура (механічні пошкодження, сухобочинни, 

морозобійні тріщини, дупла, тріщини, наслідки неправильної обрізки)

Боротьба з кротами (без вартості препаратів з разі їх використання)

Прополка розарію

Догляд за озером (одноразовий комплекс заходів)

СИСТЕМА ЗРОШЕННЯ

Консервування на зиму поливу

Ув'язка колоновидних і шаровидних хвойних на зиму (без вартості вкривного матеріалу)

Мульчування

Лікувально-профілактичний обробіток дерев від зимуючої стадії личинок і хвороб 

ДОГЛЯД ЗА РОЗАРІЄМ

ДОГЛЯД ЗА БАГАТОРІЧНИМИ ТРАВ'ЯНИСТИМИ РОСЛИНАМИ (КВІТНИКИ)

Обробіток кущів від шкідників і грибкових хвороб (без вартості матеріалів)

Прополка пристовбурних кругів

Звалювання сильно пошкоджених и мертвих дерев, видалення дерев любої складності, в тому 

числі і по частинам з розкряжуванням ( в залежності від діаметра дерева)

Корчування пнів (в залежності від діаметра дерева)

Розконсервування кущів троянд після зими

Санітарна обрізка кущів троянд (літня)

Обрізка кущів троянд (весна,осінь)

Завантаження та вивезення сміття (бус)

Видалення бур'янів з доріжок і площадок у ручну

Прибирання павутини

Обробіток кущів від шкідників і грибкових хвороб (без вартості матеріалів)


