
 

 

 

 

 

 

Проект реконстукції міні футбольного поля 
поблизу головного корпусу Української 

Академії друкарства 

  



Аналіз теперішньої ситуації 

Міні футбольне поле знаходиться поблизу головного корпусу 

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА по вулиці Підголоско. 

Міні футбольне поле розміром: ширина 18 метрів; довжина 30 метрів. 

Поверхня вкрита сумішю піску, землі і дрібного каменю (центральна частина) 

глибиною (5-15 см), густими осередками кущової трави (навколо центральної 

частини). Центральна частина витоптана, що формує певну яму, в якій збираються 

опади. Під верхніми шарами суміші піску, землі з дрібними каменями і кущової 

трави знаходиться твердий шар глини. На полі присутні ворота розмірами: ширина 

3 метри; висота 1,95 метри. Ворота – це зварені між собою труби, вкопані в землю, 

без зачіпок на сітку. Периметр поля обмежений вкопаними бордюами, які місцеми 

заглубляються у шар землі, піску, трави, а місцями піднімаються над рівнем поля на 

висоту 5-7 см. Також навколо поля встановлена огорожувальна стіка, розміри якої 

становлять: ширина 23 метри; довжина 35 метрів; висота 6 метрів. В сітці 

встановлені двоє дверей які замикаються на ключ.  

Фото міні футбольного поля а також схема з розмірами приведені нижче 

(вставити фото поля і схему розмірів) 

 

Фото 1   Трава на полі   



 

 

Фото 2 Ворота 

 

 

 

Фото 3 Загальний вигляд поля 

 

 



 

Фото 4 Бордюри 

 

   



Схема теперішніх розмірів міні футбольного поля 
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Процес реконструкції 

Враховуючи те що навколо поля уже втсановленна огорожувальна стіка, 
планування розмірів поля буде проводитись саме від її розмірів. 

Огорожувальна стіка має розміри 23 метри ширина і 35 довжина. 
Пропонується підготовлювати основу, покриття (штучний газон) під 
максимальні розміри огорожувальної сітки, тобто 23 метри ширина і 35 метрів 
довжина, притому що розміри самої ігрової зони складатимуть 21 метр 
ширина на 34 метри довжина. Схема з розмірами показана нижче. 

 

Схема розмірів готового футбольного поля (всі розміри вказані в метрах) 
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Чому обрані саме такі розміри футбольної розмітки? Тому щоб розміри міні 
футбольного поля були найбільш наближені до стандартних з збереженям 
допустимої пропорції відношення довжини до ширини. В сумі ігрова 
територія становитиме 21х34 = 714 м2. Додатково відведені зони за воротами 
по всій ширині поля розмірами по 0,5 метра кожна, і за боковими лініями 
розміром 1 метр по всій довжині поля кожна – задля зручного введення міяча 
з аутів, подачі кутовиу ударів, фіксації голів тощо. Но і відповідно ці зони 
також мають бути підготовлені і покриті штучною травою як і ігрова зона. 

 

  



Варіанти реконструкції 

Першим варіантом реконструкції є замовлення спеціальної компанії, яка 
виконає всі необхідні процедури, будівельні і оздоблюючі роботи. Вартість 
такого будівництва починається від 900 грн/м2. Оскільки загальна площа міні 
футбольного поля має становити (35х23=805 м2) значить мінімальна вартість 
становитиме 805х900 = 724 500 грн. (26 833$ по курсу на 5.12.17). Варто 
відзначити що навколо поля уже стоїть огорожувальна стіка і це може знижити 
вартість приблизно до 650 000 грн. (24 074$ по курсу на 5.12.17). 

 

Другим варіантом є поетаптна реконструкція міні футбольного поля з 
залученням будівельної техніки, будівльників, студентів, добровольців, з 
метою зменшення витрат. 

  



Етапи реконструкції 
 

Етап перший 
Знімання верхнього шару грунту, утрамбовка котловану. 
 
Етап другий 
Монтування борюдів по периметру поля. Засипання шаром щебіню фракції 5-20 
мм. (товщина 10 мм). Вирівнювання поливання водою і трамбування шару 
щебіню. Засипання шаром щебіню фракції 0-5 мм (товщина 5 мм). Вирівнювання 
поливання водою і трамбування шару щебіню.Вирівнювання поверхні за 
допомогою лазерного планувальника. Паралельно встановлюються ворота. 
 
Етап третій 
Розкатування, розкроювання, укладання, склеювання рулонів штучної трави. 
Врізання розміткових ліній. 
 
Етап четвертий 
Нанесення шару засипки. Засипання гумовою крихтою. Розчісування гумової 
крихти. 
  



Розрахунок вартості процесів і матеріалів 
 
Етап перший 
На даному етапі необхідно провести зняття верхнього шару і трамбування 
котловану. Пропонується зняти верхній шар грунту на глубину 15 см. Для цього 
використати екскаватор. 
Для трамбування котловану необхідно використати каток. 
 
Оренда екскаватора = 400 грн/год. Планується використання на протязі не більше 
16 год (дві зміни). Тобто 400х16=6400 грн. 
Оренда катку становить 400 грн/год. На доному етапі каток справиться протягом 
1 години. = 400 грн. 
 
В сумі витрати на етап складають 6400 = 350 = 6800 грн. 
 
 
Етап другий 
На даному етапі планується монтування бордюрів, укладанння основи. Оскільки 
на полі уже укладені бордюри тому можна використати саме їх, не купуючи нові. 
Укладання шарів основи – ще два шари щебіню різної фракції. 
Перша фракція розміром 5-20 мм.  має бути засипанна товщиною 10 см. Тобто 
потрібно 805 м2 х 0,10м = 80,5 м3. 
Ціна 1 м3 = 750 грн. (з доставкою) Відповідно 750х80,5=60375 грн. 
 
Друга фракція розміром 0-5 мм. має бути засипана товщиною 5 см. Тобто 
потрібно 805 м2 х 0,05 м = 40,25 м3. 
Ціна 1 м3 = 740 грн (з доставкою) Відповідно 740 х 40,25 = 29785 грн. 
 
Кожен шар необхіно добре полити водою і втрамбувати. Для трамбування 
потрібно використати каток як на минулому етапі. Орієнтовно використання 
катка на 16 год (з усіма перервами на 2 зміни). 
Оскільки 1 год = 400 грн. тоді 16 х 400 = 6400 грн. 
 
Ще на даному етапі необхідно вирівняти поверхню за допомогою лазерного 
планувальника. 
Оренда лазерного планувальника разом з робочими = 1000 грн. 
 
В сумі витрати на етапі складають = 60375 + 29785 + 6400 + 1000 = 97560 грн. 
 
  



Етап третій 
На даному етапі необхідно придбати покриття з штучної трави. Розкатати, 
розкроїти, укласти і склеїти на місті швів рулони штучного газону. І опісля 
зробити врізки для розміткових ліній і також їх склеїти. 
 
Варість 1 м2 штучної трави коштує 400 грн. Потрібно 805 м2.  
Відповідно 400 х 805 = 322 000 грн. 
 
Вартість 1 уупаковки поліуретанового клею для склеювання швів стиків рулонів 
штучної трави = 2000 грн.  
Потрібно 7 таких упаковок. Відповідно 2000 х 7 = 14 000 грн. 
 
Також необхіна спеціальна стрічка на яку буде поміщатись клей. 
 Вартість необхідної кількості складає = 3300 грн. 
 
В сумі витрати на етапі складають = 322 000 + 14 000 + 3 300 = 339 300 грн. 
 
 
Етап четвертий 
На даному етапі необхіно внести між ворсинки штучної трави шар гумової 
крихти і опісля розчесати покриття щоб крихта рівномірно розподіилась мід 
ворсинками. Товщина такого шару має бути приблизно 15-20 мм. 
 
Ціна за 1 кг = 15 грн. Приблизна потреба в 150 кг. Відповідно 15 х 150 = 2250 
грн. 
 
В сумі витрати на надому етапі становлять = 2 250 грн. 
 
 
 
Закладаємо ще 15 000 на непердбачувані витрати чи зміни розцінок. 
 
 
 
Загальний підрахунок витрат складає: 6 800 (перший етап) + 97 560   (другий 
етап) + 339 300 (третій етап) + 2 250 (третій етап) + 15 000 (непередбачені і 
додаткові витрати)  = 460 910 грн. (17 070$ По курсу на 5.12.2017 р.) 
  



Модель вигляду міні футбольного поля 
 
 

 
 
 


