
 



 

Висловлюємо повагу і дякуємо Вам за 

проявлений інтерес до нашої компанії! 

Компанія «ГРАССЕР» пропонує партнерство з будівництва та реконструкції футбольних полів, 

комерційних об’єктів з натуральним та штучним покриттям. З Вами будуть співпрацювати 

досвідчені фахівці, які знайдуть ефективні та раціональні рішення для кожного окремого випадку. 

ТОВ «ГРАССЕР» пропонує комплексні рішення з проектування, будівництва та подальшого 

сервісного обслуговування штучних та натуральних футбольних полів. Станьте нашим партнером 

та оцініть високу якість монтажу в найкоротші терміни і повний сервісний супровід в гарантійний 

та післягарантійний періоди. 

Пропонуємо Вашій увазі попередній розрахунок на будівництво міні-футбольного поля розміром 

42х22 м (стандарт міні-футбольного поля 40х20 по розмітці). В кошторисі розраховані прокладання 

дренажних труб, підготовка корита для основи поля, монтаж штучного покриття та влаштування 

секційної огорожі. 

№ 
п/п 

Найменування 
Од. 
вим. 

К-ть Вартість 

1 Підготовка компл. 1 505 820,58 

1.1 

Підготовка "корита": зняття існуючого ґрунту, 
завантаженням на самоскиди, вивезення сміття за 
територію, пошарова засипка щебню, робота катка, 
планування ділянки, інше 

м3 385 - 

1.2 Геотекстильна мембрана м2 1050 - 

1.3 Встановлення бетонного поребрику м.п. 128 - 

1.4 Щебінь фр. 20х40 з доставкою (шар ≈15см) тонн 275,00 - 

1.5 Щебінь фр. 5х20 з доставкою (шар ≈15см) тонн 275,00 - 

1.6 Гранвідсів 0х5 з доставкою (шар ≈7см) тонн 175,00 - 

2 
Влаштування штучного покриття на футбольному полі 
розміром 42х22 (мононитка) 

компл. 1 674 263,87 

2.1 
Влаштування штучного покриття з лініями розмітки, 
мононитка 40мм  

м2 924 - 

2.3 Гумова крихта тонн 4 - 

2.4 Пісок кварцовий тонн 18 - 

2.5 Ворота для міні-футболу (пара) шт. 1 - 

2.6 Роботи по монтажу штучного покриття м2 924 - 

3 
Встановлення секційної огорожі висотою 4м в зоні воріт та 
3м по довжині поля 

раз 1 307 754,34 

3.1 Секційна огорожа, секції Дуос, висота огорожі 3м м.п. 84 - 

3.2 
Секційна огорожа, секції Дуос, висота огорожі 4м + 
кріплення для гасильної сітки 

м.п. 44 - 

3.3 Хвіртка Дуос Н=2.03 L=1,0 шт. 1 - 

3.4 Ворота Дуос Н=2.03 L=2.5 шт. 2 - 

3.5 Захисна сітка м2 176 - 

3.6 Роботи з монтажу захисної сітки послуга 1 - 

4 Система освітлення компл. 1 
прораховується 
індивідуально 

     

 
Загальна вартість робіт та матеріалів   1 487 838,78 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Дана пропозиція не є остаточним варіантом та може бути змінена, відповідно до ваших 

побажань та реальної ситуації на об’єкті. Ціни вказані з врахуванням ПДВ та дійсні станом на 22.02.2019р. 

Вартість може бути відкоригована в залежності від ситуації на ринку на час заключення договору. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У кошторисі можуть не враховані будівельні та інші підготовчі роботи.  
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Підсвічування



 

Неповний перелік клієнтів нашої компанії: 
1. НСК «Олімпійський» (Київ); 

2. ФК «Шахтар» (Харків); 

3. ФК «Чорноморець» (Одеса); 

4. ФК «Сталь» (Кам’янське, Дніпровська обл.); 

5. ФК «Зірка» (Кропивницький); 

6. ФК «Олександрія» (Олександрія, Кіровоградська обл.); 

7. ФК «Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька обл.); 

8. Стадіон «Ювілейний» (Суми); 

9. Стадіон ім. Баннікова (Київ); 

10. Стадіон «Спартак» (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.); 

11. Стадіон «Ювілейний» (Буча, Київська обл.); 

12. ФК «Вікторія» (Миколаївка, Сумська обл.); 

13. ФК «Ковель-Волинь» (Ковель, Волинська обл.) 

14. МФК «Первомайськ» (Первомайськ, Миколаївська обл.); 

15. ФК «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкаська обл.); 

16. ФК «Обухів» (Обухів, Київська обл.); 

17. ФК «Сокіл» (Михайлівка-Рубежівка, Київська обл.); 

18. ФК «Діназ» (Вишгород, Київська обл.); 

19. ФК «Бородянка» (Бородянка, Київська обл.); 

20. ФК «Долинська» (Долинська, Кіровоградська обл.); 

21. Гольф-клуб «Козин» (Козин, Київська обл.); 

22. Миронівський Хлібопродукт (Київ); 

23. ПП «Палтех» (Київ); 

24. Національний університет державної податкової служби України (Ірпінь, Київська обл.); 

25. ФК «Асканія-Флора» (Калинівка, Броварський р-н, Київська обл.); 

26. ПСП «Зарiчне» (Новий Стародуб, Кіровоградська обл.). 

 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВЗАЄМОВИГІДНУ І 
ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ! 

 

Україна, м.Київ, вул.Заболотного, 150-а, оф.64 
+38 (044) 200-09-98 

 

grasser.com.ua  info@grasser.com.ua  
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