
 

 
ВИМОГИ ДО МАКЕТІВ ДЛЯ ДРУКУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФАЙЛІВ 

 

• Для векторної графіки: 

* .eps, * .ai, * .cdr (Adobe Illustrator, Corel Draw) 

для векторних об’єктів обов’язковий перевід всіх використовуваних шрифтів в криві, в 

Corel Draw бітмапи з прозорістю раструвати, кількість вузлів в одній кривій не повинно 

перевищувати 20 000. 

 

• Для растрової графіки: 

* .tiff, * .eps, * .psd (Adobe Photoshop, рекомендована роздільна здатність 300dpi) 

 

• Для багатосторінкової продукції (буклети, каталоги, брошури і т.д.) макети повинні 

готуватися в програмі для верстки Adobe InDesign або надаються в форматі Adobe PDF 

(версія до 1.6). 

При цьому якщо спуск смуг робимо ми: 

• В файлі не повинно бути приводних хрестів і службової інформації (міток різу, номерів 

сторінок, назв фарб etc). 

 

• В тому випадку, якщо у виданні використовується виліт за обріз (bleed), то він повинен 

бути врахований у всіх файлах, з яких складається спуск. 

З приводу передачі файлів в інших форматах – обов’язково заздалегідь здзвониться з 

нами і уточніть, чи можливо це і яким чином. 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МАКЕТУ 
 

• Максимальний формат паперу – SRA3 – 320 мм х 450 мм (дизайнерський картон). 

Розмір друкованого поля – 308 мм х 438 для друку з одного боку, 308 мм х 438 для друку 

з двох сторін 

• Максимальний формат паперу – SRA3 – 320 мм х 450 мм (крейдований папір). 

Розмір друкованого поля – 308 мм х 438 мм для друку з одного боку, 308 мм x 438 мм 

для друку з двох сторін. 

• Колірна модель CMYK або Grayscale. (Друк пантонами і лайтами, а також RGB 

обговорюжться окремо) 

• Важливі елементи верстки (текст, елементи графічного оформлення) повинні відходити 

від лінії різу не менше, ніж на 5 мм. 

• Припуски під обріз не менше 2 мм. Наприклад, для візитної картки стандартний розмір 

90×50 мм. Значить, зображення повинно мати розмір 94×54 мм, важливі елементи 

зображення повинні вкладатися в розмір 84×44мм. 

• Масштаб макета 1: 1. Обов’язково вказуйте обрізний формат. 

• Якщо макет сідає на пружину то додатково залишаємо з боку пружини 10 мм. 

 



 

 

ВИМОГИ ДЛЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 
 

ФЛАЄРИ 

• Дозвіл растрових зображень 300 dpi; 

• Двосторонні роботи, обличчя і зворот повинні бути на окремих аркушах, або в окремих 

файлах. Текст необхідно перевести в “криві”; 

• Чорний текст повинен бути 100% К. Припуски під обріз 2 мм на кожну сторону. (Допуск 

при різанні складає 1 мм.); 

• DL- дообрізний формат 214х103 мм, готовий виріб 210х99 мм (6 шт на аркуші); 

• А6 – дообрізний формат 109х152 мм, готовий виріб 105х148 мм (8 шт на аркуші); 

• А5 – дообрізний формат 214х152 мм, готовий виріб 210х148 мм (4 шт на аркуші). 

 

ПЛАКАТИ 

• Колірна модель – CMYK; 

• Дозвіл растрових зображень 300 dpi; 

• Двосторонні роботи, обличчя і зворот повинні бути на окремих аркушах, або в окремих 

файлах. Текст необхідно перевести в “криві”; 

• Чорний текст повинен бути 100% К. Припуски під обріз 2 мм на кожну сторону. (Допуск 

при різанні складає 1 мм.); 

• А4 – дообрізний формат 214х301 мм, готовий виріб 210х297мм (2 шт на аркуші); 

• А3 – дообрізний формат 301х424 мм, готовий виріб 297х420мм (1 шт на аркуші). 

 

ВІЗИТКИ 

• Колірна модель – CMYK; 

• Дозвіл растрових зображень 300 dpi; 

• Двосторонні роботи, обличчя і зворот повинні бути на окремих аркушах, або в окремих 

файлах. Текст необхідно перевести в “криві”; 

• Чорний текст повинен бути 100% К. Припуски під обріз 2 мм на кожну сторону. (Допуск 

при різанні складає 1 мм.); 

• Візитки дообрізний формат 94х54мм, готовий виріб 90х50 мм. (24 шт на аркуші). 

 

ДОДАТКОВІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ: 

• Перевірка Ваших макетів на відповідність вимогам типографії (лист-відповідь дизайнера 

по E-mail) - 30 грн. 

• Конвертація Вашого макету в інший формат та відправка його по e-mail - 20 грн. 

• Інші доопрацювання макетів клієнта - від 50 грн. 

 

 

https://format-lv.com.ua/printing/druk-plakativ/
https://format-lv.com.ua/printing/vizitki/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми знаходимся за адресою: 
м. Львів, вул. Драгоманова 6 

Тел. (093) 800 81 01 
E-mail: kopibum@gmail.com 


