Обгрунтування витрат коштів для інформаційного обладнання, візуалізації та промоції
Криворізького екомузею «ОБЕРІГ» серед мешканців та в території в рамках плану заходів
Партнерства Відродження річки Саксагань на протязі жовтня – листопада 2013 року.

Виходячи з обмеження в часі та сезонними ускладненнями для проведення робіт в території,
пропоную для інформаційного обладнання, візуалізації та промоції Криворізького екомузею
«ОБЕРІГ» серед мешканців та в території в рамках плану заходів Партнерства Ві дродження річки
Саксагань основні фінансові витрати розрахувати за напрямками :
1. Роботи по візуалізації в території:
виготовлення інформаційних табличок різного формату, банерів, вказівників для
позначення основних сегментів, об’єктів, пунктів, цікавих місць на території
Криворізького екомузею.
Пропоную розглянути декілька типових варіантів таких інформаційних об’єктів для
території.
Варіант №1
Матеріал :
фанера ламінована водостійка за ціною гіпермаркету «Епіцентр» (далі всі ціни взяті з «Епіцентру» як
найбільш оптимальні для Кривого Рогу) один лист (2,5 Х 1,25 Х 0,021) коштує 379 гривень.
Розмір такого листа дозволяє виготовити щити для закріплення табличок розміром 0,62 Х 0,83 метра
у кількості 6 екземплярів.
На малюнку один з варіантів розпилу.
Ціна такого щитка буде складати 379:6=63,16 грн.

Щиток пропоную встановити на металеві оцинковані стійки (2,5 Х 0, 035 Х 0,056) одна коштує 158
гривень.
При необхідності для більшої стійкості щитка пропоную застосувати дерев’яний брусок (2 Х
0,04 Х 0,05) один коштує 17,45 гривень.

Виготовлення (друк) зображення на водостійку клейку плівку на ПВХ (пластик) 4 мм товщиною з
покриттям під прозорий ламінат коштує за 1 квадратний метр 250 гривень. Тобто одна табличка
розміром 0,6 Х 0,8 (60 на 80 сантиметрів це 0,48 квадратного метра, тобто 0,5 кв.м) коштує
приблизно 125 гривень.
Таким чином ,
Щиток 1 шт. Х 63,16=63,16
Стійка 2 шт. Х 158=316
Брусок 1шт. Х 17,49=17,49
Виготовлення таблички 1шт. Х 125=125
Сума = 521,65 гривень
До розрахунку ще треба додати кошти на цвяхи, шурупи, можливо на бетонування при встановленні
на місцевості.
Десь загалом 30-50 гривень.
У підсумку виготовлення та встановлення одного такого елементу в середньому обійдеться 550-570
гривень.
Загальний вигляд такого варіанту
може бути таким, як на малюнку.

При використанні щитка з обох
сторін (додається ще одна
табличка) він обійдеться на 120
гривень (виготовлення однієї
таблички) дорожче. Приблизно
670-690 гривень.

Пропоную розрахунки інших типових варіантів.
Варіант №2
Виготовляється з таких само матеріалів за такими само параметрами і цінами як і попередній, але
на три шитка (можна на два з обох сторін, - технологія розрахунку аналогічна).

Ціна такого варіанту буде складати
відповідно
Щиток 3 шт. Х 63,16=189,48
Стійка 3 шт. Х 158=474
Брусок 3шт. Х 17,49=52,47
Виготовлення таблички 3шт. Х 125=375
Сума =1090,95 грн
Додаємо ще 30-50 гривень на допоміжні
матеріали
всього придбання матеріалів для
обладнання щитка та виготовлення (друк)
таблички згаданого розміру обійдеться 11201140 гривень.

Варіант №3
Цей варіант для більш дрібних табличок, вказівників, попереджувальних та інших банерів…

Щиток 0,5 шт. Х 63,16=31,58
Стійка 1 шт. Х 158=158
Виготовлення таблички 0,5шт. Х 125=62,5
Сума =252,08грн
Додаємо ще на дрібниці під час встановлення..
Виходить 260 гривень.

Загалом для обладнання території планується виготовити в середніх цифрах:
Варіант №1 – по 3 на кожний сегмент (всього 12) 690Х9=6 210 грн.
Варіант №2 – по 2 на кожний сегмент (всього 6 шт.) 1140Х6=6 840 грн.
Варіант №3 – по 8 на кожний сегмент (всього 24 шт.) 260Х24=6 240 грн.
На суму 19 290 гривень.
На транспортне забезпечення цих робіт передбачити витрати в середньому по 1 000 гривень
на кожний сегмент. На загальну суму до 3 000 гривень.

Передбачити витрати на виготовлення легких інформаційних комплектів на пластику чи
плівці, легких банерів, наліпок, вимпелів інших аксесуарів для використання під час
пропагандистських екомузейних заходів, виставок, виступів, конференцій… обговорень з
мешканцями в території екомузею на загальну суму до 2 700 гривень.
У підсумку на роботи по візуалізації в території витратити до 25 000 гривень.

2. Виготовлення:
-

поліграфічної продукції:

плакати – на суму 1 000 грн.
мапи – на суму 1 000 грн.
схеми – на суму 1 000 грн.
буклети - на суму 1 000 грн.
візитівки (для активістів екомузейної групи) – на суму 3 000 грн
-

Інформаційних матеріалів :
Брошури – на суму 2 000 грн.
Проспекти – на суму 1 000 грн.
Газети - на суму 3 000 грн.
Довідники – на суму 2 000 грн.
У підсумку на виготовлення поліграфічної продукції та інформаційних матеріалів
витратити до 15 000 гривень.

Вцілому на проведення робіт з візуалізації території, виготовлення поліграфічної продукції
та інформаційних матеріалів з метою створення та розвитку Криворізького екомузею
«ОБЕРІГ» у рамках заходів Партнерства Відродження річки Саксагань у жовтні – листопаді
2013 року витрати кошти на суму 40 000 гривень.
Аніматор Криворізького екомузею «ОБЕРІГ»
Петро ЛИСЕНКО.

