
Розрахунок бюджету 

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.  Оплата праці:  

 художній керівник проєкту 12 міс по 7000 грн – 

84000 грн 

 адміністратор театру 12 міс по 7000 грн – 84000 

грн 

168000 грн 

2. Матеріально-технічне забезпечення 

 технічні засоби: 

ноутбук  

Lenovo IdeaPad S145-15API (81UT00HLRA) 

Platinum Grey – 15000 грн 
світлове обладнання:  

Світлодіодний прожектор BIG SLIM PAR 

54*3W 60 degree– 2 од по 1300 – 2600 грн 

DMX пульт BIG 192CH controller– 1200 грн 

Передатчик сигналу BIG RADIO DMX – 3 од по 

1000 грн – 3000 грн 

звукове обладнання:  

HL Audio USK12A BT/USB с акумулятором 

– 8000 грн 

             відео обладнання: 

                    Проєктор ViewSonic PA503S – 9880 грн 

флеш пам’ять  

Transcend JetFlash 790 64 GB -500 грн 

картка пам’яті  

Kingston microSDHC 32GB Canvas Select Plus 

Class 10 UHS-I U1 V10 A1 + SD-адаптер – 180 грн 

мережевий фільтр-подовжувач  

Real-El RS-Protect 10 м – 2 од по 300 грн – 600 грн 

студійна стійка для прожектору  

Arsenal ARS-2000 – 2 од по 400 грн – 800 грн 

клейовий пістолет 

     Intertool 90 Вт (RT-1105) – 200 грн 

степлер будівельний  

Intertool - 11,3 х 0,7 х 6-14 мм, 3-в-1(RT-0104) – 

470 грн 

пресвол 1,5 х 2 м – 6 од по 750 – 4500 грн  

намет для переодягання - 1од.- 2500 грн 

вішалка стійка для одягу підлогова подвійна 

телескопічна Double-Pole Clothes-Black horse – 

2 од по 335 грн – 670 грн 

78350 грн 

 



стіл розкладний 120х70х60 см  – 850 грн 

 костюми: 

Свитка чоловіча 2 од по 2600 грн – 5200 грн 

Вишиванки жіночі 6 од по 600 грн – 3600 грн 

Вишиванки чоловічі 6 од по 600 грн – 3600 

грн 

Чоботи чоловічі 5 од по 1500 грн – 7500 грн 

Черевички жіночі 5 од по 1500 грн – 7500 грн 

3. Витратні матеріали 

 витратний матеріал 
Поролон EL3542. Розмір 100х1200х2000 мм – 1700 

грн 

Клейові стрижні прозорі Intertool 11.2 x 300 мм, 

упаковка 1 кг (RT-1026) – 3 од по 145 грн – 435 грн 

Скоби для степлера – 5 упаковок різних розмірів по 

40 грн – 200 грн 

Тканина біла для декорацій ш.150 см, 10 м по 140 

грн/м – 1400 грн 

Стрічка атласна   по 5 грн/м 

Червона 10м – 50 грн 

Блакитна 10 м – 50 грн 

Жовта 10 м – 50 грн 

Зелена 10 м – 50 грн 

Рожева 10 м – 50 грн 

Тасьма з українським візерунком  

ш. 2 см – 10 м по 6 грн/м – 60 грн 

ш. 4 см – 10 м по 15 грн/м – 150 грн 

ш. 5 см – 10 м по 20 грн/м – 200 грн 

Тканина двунитка ш.150 см, 15 м по 120 грн/м – 

1800 грн 

Грим для обличчя – 10 кольорів – 3 од по 150 грн.-

450 грн.  

Фарба для гриму біла 1 од – 150 грн. 

 реквізит та бутафорія 
Квіти штучні 5 букетів по 200грн - 1000грн. 

 канцелярське приладдя 

Фарба акрилова Kompozit – 430 мл.- 10 од 

різних кольорів по 228 грн. - 2280 грн.  

Фарба акрилова ProCristal ІР-230 мат білий 10 л 

– 2 од по 605 грн – 1210 грн 

Папір офісний А4 500 аркушів – 5 пачок  по 90 

грн.  - 450грн.  

Папір офісний Buromax А4 80 г/м2 Intensiv  

кольоровий двосторонній 50 аркушів – 4 пачки 

14825 грн 



по 50 грн. – 200 грн.  

Картридж Canon PG-40 Black 2 од по 525 грн – 

1050 грн 

Картридж Canon CL-41 Color 2 од по 635 грн – 

1270 грн 

Маркери по текстилю – 2 набора 10 од. по 150 

грн - 300грн.  

Клей ПВА – 1 літр – 70 грн 

Набір клейкої стрічки Buromax 48 мм х 66 м х 

45 мкм Прозора 6 од. – 200 грн 

4. Транспортні послуги перевезення осіб з інвалідністю 

до місць репетицій та виступів та в зворотному 

напрямку  

15 000 грн 

5. Інформаційна кампанія: 

 створення брендбуку – 15000 грн 

 друк: 

Буклети зі смисловим навантаженням 

(формат А5,200 од) -550 грн 

Банер з логотипом проекту та інформацією 

про джерело фінансування – 700 грн 

Афіши (формат А3, 100 од) – 550 грн 

Програмки з описом вистави та акторського 

складу, проекту та джерела фінансування 

(формат А5, 300 од) – 600 грн 

17400 

РАЗОМ: 293575 грн 

 

 


