
 
Вих. № 09-08/18 
Від 09.08.18 р.  

Комерційна пропозиція від 09.08.2018року. 

ТОВ «Вірні рішення» надає комерційну пропозицію до проекту «Гостьова парковка 
будинку, проспект Петра Калнишевського 29, 29А, 29Б» 

Завдяки будівництву екопарковок місто отримає: 
• Комплексне вирішення нехваткі паркувальних міст; 
• Збереження та примноження зелених зон; 
• Зниження витрат на водовідведеня; 
• Рішення  проблем  підтоплень, паводків та їх наслідків; 
• Щорічну економію коштів на благоустрій та озеленення; 
• Збільшення пропускної спроможності  проїжджих частин вулиц; 
• Доступність для проїзду  машин  екстрених служб, як наслідок - зменшення соціальної напруги; 
• Поліпшення  культури паркування; 
• Гармоніїний облік міста, підвищення якісті життя, комфорту та настрою містян; 
• Покращення екології міста, виховання у громадян відповідальністі за навколишнє середовище; 
• Довіру та повагу до влади зі сторони  мешканців! 

Більш детальну інформацію про використання, технічні характеристики, монтаж та 
потенційні можливості газонних решіток ТТЕ® Ви можете отримати у зручний для Вас 
спосіб: 

✓ e-mail: mdpua@me.com  
✓ моб. +38 097 079 10 10  
✓ на сайті www.ecoparkovka.com.ua або під час зустрічі. 

03187, м. Київ, а/с №25 
моб. (095) 846-4384, (097) 079-1010 

E-mail: office@ecoparkovka.com.ua 
www.ecoparkovka.com.ua

ТОВ «ВІРНІ РІШЕННЯ» 
Код ЄДРПОУ 36350858 
Р/р 26002052752945 
в ПАТ КБ "ПриватБанк" 
Код банку 300711

Запропоноване автором проекту Пропозиція експертної групи
№  
п/
п

Вид матеріалу / послуги Необхідна  
кількість

Ціна за 
одиницю, 
грн

Вартість, 
грн.

Необхідна  
кількість

Ціна за 
одиницю, 
грн.

Вартість, 
грн.

1 Газонна решітка 400х800х60мм 136 м² 783 106488
2 Сітка армуюча лужнозавзята 146 м² 55 8030
3 Пісок 2 м³ 750 1500
4 Щебень фракція 5-20мм 2 м³ 750 1500
5 Цемент 25 кг. М-400 8 мішок 58 464
6 Уголок 50х50 20 м/пог 98 1960
7 Брусчатка сіра 74х74х48мм 28 м² 240 6720

8

Підготовчі роботи (демонтаж 
бордюрного каменю, 
планування грунту, 
трамбування)

140 м² 100 14000

9 Укладання системи 136 м² 70 9520
10 Армування 50 70 3500
11 Укладання бруківки 28 м² 35 980
12 Вантажні роботи 3000
13 Транспортні витрати 9000

Всього: 166662
Непередбачені  

витрати: 20 %

Взагалом: 199994,4
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Зі свого боку, ТОВ «Вірні рішення» готове до: 
− участі в розробці проектів рішень, розпоряджень та цільових програм міської влади у сфері 

благоустрою міста; 
− реалізації екологічних проектів з будівництва екопарковок та благоустрою територій; 
− інших форм взаємовигідної співпраці, 
та гарантує вчасне постачання газонної решітки ТТЕ® , пропонує фахові послуги з її монтажу 

та сервісу. 

Сподіваємось на плідну співпрацю на благо міста! 

З повагою, 
Керуючий партнер ТОВ «Вірні рішення» в місті Дніпро                                  М. Є. Алексєєв 


