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Комплексна комерційна пропозиція 
Влаштування спортивного покриття 200 м2 

Спортивне покриття ALSATAN 1S 
Компанія ТОВ «Мархо-Груп» пропонує Вашій 
увазі сучасне поліуретанове покриття з 
гумової крихти для баскетбольного 
майданчика – ALSATAN 1S. Одношарове 
безшовне синтетичне покриття, товщиною 10 
мм використовується на відкритих 
майданчиках для ігрових видів спорту. Гумове 
покриття не ламається, не рветься, володіє 
еластичними властивостями. Поліуретан 
забезпечує покриттю дуже високу адгезію, 
тому покриття з гумової крихти укладається 
практично на будь-яку тверду поверхню - 
бетон, асфальт, метал, дерево. При цьому 
відокремити покриття від основи вкрай 
складно. Матеріал не містить органічні 
розчинники. 

Поліуретанові спортивні покриття - чорна або кольорова крихта великої фракції, яка в ході робіт 

змішується зі спеціальним сполучною речовиною. Укладається спеціальним укладальником на 

спеціально підготовлену основу (бетон або асфальт). 

Виробник: «Stockmeier», Франція. 

№ 
Найменування робіт та 
матеріалів 

Од. 
виміру 

Ціна за 
одиницю 

Кільк. 
всього 

Вартість, 
грн. 

1 

Поліуретанове спортивне 
покриття  
ALSATAN 1S 
(сукупність усіх матеріалів, 
монтажні роботи, розмітка, 
доставка) 

м² 600,00 200 120 000,00 

Всього     120 000,00 
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Розрахунок вартості будівництва спортивного майданчика 200 м2 

Етап 1. Підготовка бетонної основи під спортивне покриття: 

№ 
Найменування робіт та 
матеріалів 

Од. 
виміру 

Ціна за 
одиницю 

Кільк. 
всього 

Вартість, 
грн. 

1 

Підготовка основи (бетон): 
• Влаштування 

шебневої подушки 
• Армування, сварна 

сітка Ø5мм 
• Бетон М250 з 

доставкою, товщина 
80-120 мм 

• Комплекс робіт по 
заливці бетону 

м² 720,00 200 144 000,00 

Всього     144 000,00 

 

Етап 2. Влаштування огорожі (60 м.пог) 

Для огородження спортивного майданчика пропонуємо використати сучасну систему 

оцинкованої панельної огорожі з полімерним покриттям. Панелі зварні з прямокутними 

чарунками та горизонтальним гарантують високу міцність. Розмір полотна 2035 х 2500 мм. 

Розмір чарунки 200х50мм, діаметр оцинкованого проводу 4 та 5 мм. Стовпи виконані з 

оцинкованої сталі, вкриті полімером та мають отвори або різьбові втулки для кріплення. Стовпи 

виконані з профілю, товщина профілю 2,0 мм., розмір 80х60 мм., висота стовпів –5000 мм. Також 

в комплекті пропонуються хвіртки висотою 2030 мм, шириною 1000 мм. Монтаж огорожі не 

потребує зварювальних робіт. 
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Ескізи конструктиву огорожі спортивного майданчика
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Вартість влаштування огорожі 60 м.пог 

№ 
Найменування робіт та 
матеріалів 

Од. 
виміру 

Ціна за 
одиницю 

Кільк. 
всього 

Вартість, 
грн. 

1 

Модульна огорожа «Кольчуга», 
розміром 10х20 метрів висотою 
4 м, діаметр прута 4 та 5 мм з 
стовпами, двома хвіртками 
2030х1000мм. та системою 
кріплення 

М.пог 1760,00 60 105 600,00 

Всього за 
огорожу: 

    105 600,00 

Доставка 
і монтаж: 

    29 000,00 

Разом:     134 600,00 

 

Етап 3. Монтаж спортивного обладнання 

№ 
Найменування робіт та 
матеріалів 

Од. виміру 
Ціна за 
одиницю 

Кільк. 
всього 

Вартість, 
грн. 

1 Баскетбольний стенд  Комплект 13 200,00 1 13 200,00 
2 Ворота Футбольні  Комплект 4900,00 2 9 800,00 
3 Сітка футбольна Комплект -- 1 2 750 
Всього за 
обладнання : 

    25 750,00 

Доставка і 
монтаж: 

    6 000,00 

Разом:     31 750,00 

Загальна вартість будівництва баскетбольного майданчика:  

SBR – 430350 грн 

Графік виконання робіт 
1. Перший етап виконання робіт (влаштування основи з заливкою бетонної плити): 7 

календарних днів ; 

2. Другий етап виконання робіт (Влаштування огорожі): 5 календарних днів; 

3. Третій етап виконання робіт (Влаштування спортивного обладнання): 2 календарних днів. 

4. Четвертий етап (Влаштування спортивного покриття з розмітками): 5 календарних днів 

5. Технологічний розрив між влаштуванням бетонної плити та влаштуванням спортивного 

покриття – 20 календарних днів. 

Загальна кількість днів для виконання всіх робіт складає – 40 календарних днів. 
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