
Технічні умови та розрахунки вартості 

виготовлення настінного родинного календаря «Наша Родина» 

№ 

п/п 

Найменування та 

позиція 
Показник 

Дані та/чи 

властивості 

показника 

Кількість 

аркушів/ 

сторінок 

Тираж 

(екзем.) 

Вартість 

виготовлення в 

гривнях з ПДВ 

Примітка 

1. Настінний календар*, 

вертикальний, 

перекидний, на 2014 рік 

формат – А3 300х420 мм  

6/12 

200 - Всього: 

аркушів - 8, 

сторінок - 14 
2. формат - В3 330х470 мм 1000** 16 449,00*** 

3. формат – А2 420х610 мм 1000** 29 407,00*** 

 

4. Настінний календар*, 

верт-ний, перекидний, 

на 2014-2015 роки 

формат – А3 300х420 мм  

12/24 

200 - Всього: 

аркушів - 14, 

сторінок - 26 
5. формат - В3 330х470 мм 200 - 

6. формат – А2 420х610 мм 200 - 

 

7. Основа календаря 

кольоровість 4+0 або 4+4  Одна велика фотографія Карпат, а на її фоні перелік 

усіх Ювілярів (18, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90) 

– членів Родини 
щільність односторон.  

картону 
250 г/м2 

 

8. 
Обкладинка  

(перша сторінка) 

кольоровість 4+0 + суцільний УФ-лак 1+0 Велика фотографія Карпат або «родинна ріка», або 

фото дітей Роду, та надпис: «Наша Родина - 2014», або 

«Наша Родина 2014-2015» 
щільність крейдованого 

матового паперу 
200 г/м2 

 

9. Блок (загалом)**** 

кольоровість 4+0 або 4+4  Кожна сторінка міститиме: 

- одне головне фото (бажано колективне); 

- не менше 5 фото особистостей та цікавих дій, одна з 

яких - чорно-біла, історична, з минулого; 

- назва «Наша Родина» та календар місяця. 

щільність крейдованого 

матового паперу 
200 г/м2 

 

рігель-плечико, євроспіраль по короткій стороні 

10. 
Розробка оригінал-

макету 
години    1 200 – 3 000 Готує Флоря Е.О. 

* календар можна виготовити на один, 2014 рік, або на два роки (2014-2015). При цьому буде потрібен тільки один дизайн; 

** вказана орієнтовна вартість 1000 екземплярів (при різних форматах). Однак нас цікавить тираж, максимум – 200 екземплярів та, відповідно – 

цифровий друк (якщо це можливо);  

*** вартість 200 екземплярів складатиметься з вартості паперу та вартості друку; 

****В верхній частині календаря зроблено напівкруглу вирубку під рігель. 

 

Для вирахування собівартості одного календаря (при 200 екземплярах тиражу), необхідно з’ясувати вартість: розробки оригінал-макету, 

паперу, рігель-плечиків, євроспіралі та роботи (друку). У разі, якщо оригінал-макет буде виготовлено власними силами, а папір чи друк буде 

проспонсоровано, то це суттєво знизить вартість одного календаря...  

 

Підготував Ю.Ключівський  


