
Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість) 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Придбання витратних матеріалів для виготовлення 

постановочної частини вистави (реквізиту і декорацій: 

придбання ДВП ( 10 шт.* 180 грн.); придбання 

дерев’яних брусів 50*50*3000 мм ( 10шт. *200 грн.); 

МДФ шліфована ( 5 шт.* 276 грн.); екструдований 

пінополестерол 50мм 1200*600*50мм ( 10 шт *130 грн); 

цвяхи неоцінковані 75мм ( 5 кг * 60 грн.); саморіз по 

дереву 70мм (2 упаковки * 160 грн.); клей ПВА 5 л (1 

*270 грн.); клей момент універсальний 15мл ( 5шт.*90 

грн.); фарба аерозольна 0,4л ( 10*80 грн.); фарба 

вододіспесійна 10л ( 1*700 грн.); фарба 0,75 мл (5*150 

грн.); тканина двунитка 1,5 м ( 20м*120 грн); грим 

театральний( 2*700грн.) ; повітряні кульки 

різнокольорові ( 5 упаковок *148 грн.);  пластикові 

утримувачі для повітряних кульок ( 5 упаковок*70 грн.). 

13960 грн 

2. Пошив сценічних костюмів 5 *2300 грн 11 500 грн. 

3. Виготовлення рекламної продукції: розробка дизайну 

макетів ( 2000 грн.), друк листівок формату А5 (3000 

шт.*0,50 коп.), друк плакатів 420*524мм ( 30 

шт.*45грн.), друк банерів 1350*1850мм ( 8*450грн.), 

 

8450 грн. 

4. Інформаційна підтримка (оплата послуг ЗМІ, сіті-

лайтах, виготовлення рекламного відео-контенту 
10 000грн. 

5. Оренда транспорту для перевезення декорацій і 

обладнання ( 18*600 грн.) 
10 800 грн. 

6. Оренда звукопідсилюючого обладнання з міні-

електростанцією (генератор), (18*2100 грн.) 
37 800 грн. 

7. Придбання деззасобів 1л (10 шт. *250 грн.), маска 

медична ( 500 шт.*3 грн.) 
4 000 грн. 

8. Оплата фотопослуг ( 18*300 грн.) 5 400 грн 

9.Виготовлення теле-версії вистави  25 000 грн. 

10.Компенсаційні виплати за відміну вистав на 

стаціонарі (  в приміщенні молодіжного театру)  ( 18 

вистав * 2500 грн.) 

45000 грн. 



11. Придбання: моноколесо ( 1 шт.*9000 грн.); гіроскутер 

, міні-сігвей(1 шт. *8200 грн.), гіроборд (2 шт.* 3500 

грн.); сігвей ( 1 шт.* 7500 грн.). 

22709 грн. 

РАЗОМ: 194 619 грн. 

 


