
 
 

 
ТОВ «Будівельна компанія «Екопарковка та інфраструктура» 

Код ЄДРПОУ 36691177,  Р/р 2600483255,  в АТ «ПУМБ»,  Код банку 334851 
(067) 84-243-84, (095) 84-643-84,  info@ttestudio.com.ua , www.ttestudio.com.ua 

 
 

ПОРІВНЯННЯ ВАРТОСТІ ОБЛАШТУВАННЯ ПАРКОВКИ  
З БЕТОННОЇ РЕШІТКИ ТА ГАЗОННОЇ РЕШІТКИ ТТЕ 

 
Пропонуємо порівняння, наскільки дешевше покласти бетонну решітку, ніж газонну 

решітку ТТЕ, та який буде результат через рік користування парковкою. 
 

1. Технічні характеристики. 
 

Назва (або бренд) Газонна решітка ТТЕ Бетонна решітка 
 

 
 

 

Країна-виробник Німеччина Україна 
Матеріал Вторинний пластик Вібропресований бетон 
Розміри, см  80 х 40 х 6 60 х 40 х 10 
Товщина стінок, см 1,5-2,0 6-10 
Решіток в 1 кв.м., шт 3,125 4,2 
Вага решітки / вага 1 кв.м., кг 8,7 / 27 35 / 143 
Система з’єднання Шип-паз Відсутня 
Максимальне навантаження, т Більше 50 тон До 5 тон  

 
ВИСНОВКИ:  

1) Через відсутність системи з’єднання бетонні решітки можна укладати лише на 
тверду основу, якою є бетон або щебінь та щебеневий відсів. Трава рости на такій 
основі в бетонній решітці не буде. 

2) Максимальне навантаження для бетонної решітки – авто до 5 тон. Для автомобілів 
більшої маси під решітку потрібно заливати бетон. 

3) Розмір чарунок для ґрунту й трави лише 5 х 5 см. Цього не достатньо для розвитку 
кореневої системи – трава рости не буде. 

4) Щебеневий відсів закорковує ґрунт, тому при зливі вся дощова вода буде у дворі. 

 
2. Габаритні розміри (упаковка та доставка) 

 
Назва (або бренд) Газонна решітка ТТЕ Бетонна решітка 
Упаковка, кв.м. на піддоні 28,8 10,8 
Вага піддону, кг 750 1 552 
Норма завантаження для авто 
вантажопідйомністю 22 тони, 
піддонів 

27 піддонів 12-14 піддонів 

Кількість кв.м. в авто 
вантажопідйомністю 22 тони 

777,6 151,2 

Кількість авто для перевезення 
1000 кв.м. решітки 

2 7 

Витрати на перевезення 1000 
кв.м. решітки авто з 
маніпулятором 

2 х 3000 = 6 000 грн 7 х 3000 = 21 000 грн 
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ВИСНОВКИ:  

1) Для доставки бетонної решітки потрібно майже в 4 рази більше автомобілів та 
доставка вийде в 4 рази дорожче, ніж для газонної решітки ТТЕ. 

2) У випадку відсутності навантажувача на об’єкті розвантаження газонної решітки ТТЕ 
можливе вручну. Це займе в 5-7 разів менше часу, ніж для такої ж кількості бетонної 
решітки. 

 
3. Конструкційна схема («пиріг») під різний тип решіток. 

 

 
 
Всі розміри наведено в сантиметрах.
 

ГАЗОННА РЕШІТКА ТТЕ Виїмка 
Висота решітки - 6 
Вирівнюючий шар: 
ґрунтосуміш (ґрунт, пісок, 
щебінь фракції 5-10 мм, 
пропорції 60/20/20) або 
звичайний чорнозем (не 
глинистий) 

- 5 

 
БЕТОННА РЕШІТКА Виїмка 
Висота решітки - 10 
вирівнюючий шар зі  
щебеневого відсіву 

- 5 

щебінь фракції 5-20 см - 10 

щебінь фракції 10-40 см - 15 

 

 
ВСЬОГО ВИЇМКА ГРУНТУ: 11 см (110 куб.м)                ВСЬОГО ВИЇМКА ГРУНТУ: 40 см (400 куб.м.) 
 
 

 

ВИСНОВКИ:  

1) Для укладання газонної решітки ТТЕ необхідно вийняти до 150 куб.м. ґрунту (4 
машини по 40 куб.м.), для бетонної решітки майже в 4 рази більше – 400 куб.м. 
ґрунту (10 машин). 

2) Також майже в 4 рази більше необхідно вантажівок, щоб привезти щебінь на 
основу під бетонну решітку. 

 
 

4. Вартість будівництва 
 

Для розрахунку вартості будівництва парковки ми взяли умовну площу 1000 кв.м. 
Ціни, наведені для матеріалів та робіт (роботи з укладання бетонної решітки), ми брали від 
наших постачальників та контрагентів для Києва та області. Для інших регіонів можливі 
інші ціни. В цьому порівнянні наведено орієнтовну вартість будівництва екопарковки з 
газонною решіткою ТТЕ, і це порівняння не є комерційною пропозицією. Для кожного 



об’єкта вартість розраховується окремо. Вартість може бути змінена в залежності від 
обсягу робіт, стану ділянки, додаткових робіт, місцезнаходження та інших факторів. 

 
ОСНОВНІ МАТЕРІАЛИ 

 ГАЗОННА РЕШІТКА ТТЕ БЕТОННА РЕШІТКА 
Решітка 795 000 300 000 

 
ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 

Геотекстиль - 52 500 
Щебінь фракції 5-10мм 11 400 (30 тон) - 
Щебінь фракції 5-20мм 13 300 (35 тон) 57 000 (150 тон) 
Щебінь фракції 20-40мм - 125 800 (300 тон) 
Відсів щебеневий - 26 250 (75 тон) 
Грунт в решітку 21 000 13 500 
Анкери 1 000 - 
Бордюр - 28 800 
Цемент - 9 000  
Насіння та добрива 19 900 8 000 
Доставка решітки 6 000 21 000 
Доставки інших матеріалів 500 6 000 

ВСЬОГО 73 100 347 850 
 

РОБОТИ 
Виїмка та вивіз ґрунту  26 000 60 000 
Підготовка основи під решітку 170 000 205 000 
Встановлення бортового 
каменю 

- 18 000 

Укладання решітки 120 000 140 000 
Інші роботи 30 500 25 000 
Накладні витрати 36 100 32 800 
ВСЬОГО 382 100 480 800 

 
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА 

 ГАЗОННА РЕШІТКА ТТЕ БЕТОННА РЕШІТКА 
Загальна вартість  1 250 200 1 128 650 
Вартість 1 кв.м. 1 250 1 129 

 
 

 



 

ВИСНОВКИ: 
1) Вартість будівництва парковки з газонною решіткою ТТЕ лише на 10-12% вища, ніж 

з бетонною решіткою. Це зумовлено тим, що для парковки з бетонної решітки 
потрібно більше додаткових матеріалів, більше часу для облаштування та 
більший обсяг робіт. 

2) В бетонній решітці не буде рости трава, тому що: 
  - бетонна решітка укладається на щебеневий відсів; 
  - має маленькі чарунки для ґрунту й трави; 
  - має товсті стінки та завжди нагрівається; 

3) Бетонна решітка не має системи з’єднання або замків, через що поверхня 
парковки з часом стане нерівною – просяде. При цьому для проїзду вантажних 
автомобілів основою під бетонну решітку повинен бути бетон.  

4) А головне – що ви отримуєте в результаті. Якщо використовуєте бетонну решітку 
– то матимете бетонний пустир вже через півроку. Якщо газонну решітку ТТЕ – то 
й через 10 років у вас буде зелена екопарковка. Приклади – на фото нижче. 

 
 
 
Парковка з бетонної решітки через 3 місяці використання (ліворуч) та екопарковка з газонної 

решітки ТТЕ через 2 роки використання (праворуч): 
 

 
 
 

      
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

- МИ БУДУЄМО НАДІЙНІ ЕКОПАРКОВКИ – 
з газонною решіткою ТТЕ 

 
 

www.TTEstudio.com.ua  
 

(067) 84-243-84 
(095) 84-643-84  

 
 

Офіційний та ексклюзивний представник в Україні німецького виробника 
(Huebner-Lee) – ТОВ «Будівельна компанія «Екопарковка і інфраструктура» – відкрита 
до взаємовигідної співпраці і гарантує своєчасну поставку газонних решіток ТТЕ, а 
також пропонує кваліфіковані послуги з їх монтажу та сервісу. 

 
 
 
 
 

                       


