
Технічне завдання 

на проведення медіа робіт у м. Кривий Ріг 

1. Загальна інформація 

1.1 Інформація про замовника 

Центр екологічних ініціатив “Екодія” - членська громадська організація, яка об’єднує 

експертів і волонтерів із метою боротьби із глобальною зміною клімату, екологізації 

енергетики, транспорту та сільського господарства, а також підтримує місцеві громади 

й активістів у прагненні захисту їх прав на чисте довкілля. 

Поштова адреса: a/c 26, Київ, 01032 

Телефон: +38 044 353 78 41 

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 52А 

Виконавча директорка: Гозак Наталія Олександрівна 

1.2. Назва завдання 

Організація медіа супроводу екологічного проекту, що буде проходити з 21.03.2021 до 

01.06.2021 у м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область). 

1.3. Мета 

Інформаційне висвітлення питання забруднення повітря для населення м. Кривий Ріг 

через відеорепортажі та публікацію освітніх матеріалів на місцевих платформах у 

період березень - вересень 2021. 

1.4. Загальні задачі 

● Зйомка, монтаж та поширення  5 інформаційних відеороликів  тривалістю до 3 
хв. щодо проблеми забруднення повітря у м. Кривий Ріг та супроводжуючий 
текст 

● Створення та наповнення спецпроєкту “Еко-місто” та його медіа просування на 
цільову аудиторію м.Кривий Ріг. 

● Написання 3 тематичних статей до 10 тис. знаків  для спецпроекту “Еко-місто”. 
● Подані звіт, кошторис виконаних робіт і акт виконаних робіт. 

1.5. Фінансування 

Організація медіасупроводу проводиться у рамках кампанії чистого повітря ГО “Екодія”  

за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. 



 

1.6. Цільова аудиторія 

Мешканці та місцева влада м.Кривий ріг. 

2. Інформація для виконавців технічного завдання 

2.1 Вимоги до виконавців: 

2.1.1 Досвід роботи у сфері надання медіа послуг не менше 3 років. Наявність досвіду 

подібної роботи (додати портфоліо до тендерної документації); 

2.1.2 Розуміння проблематики забруднення повітря в м.Кривий Ріг; 

2.1.3 Вчасне надання фінансових документів, звітів, кошторису. 

2.2 Вимоги до виконання 

2.2.1 Виконавець погоджує з Замовником кінцеві варіанти відеоматеріалі, матеріалів 

медіа колонки та спецпроєкту. 

2.2.5. Виконавець забезпечує вчасне розміщення матеріалів на медіа платформі. 

2.3 Терміни виконання робіт 

Всі задачі мають бути виконанні до кінця І півріччя 2021 року. 

 

Назва Тема Тривалість Формат Строк виконання 

1 Матеріал Що робити 

криворіжцям, 

якщо 

відчувають 

неприродній 

запах у повітрі 

Загальна 

тривалість  до 3 

хвилин. 

відео + 

супроводжуючий 

текст до 5 

тисяч знаків 

квітень 2021 

2 матеріал Лайфхак: Як 

перевірити 

якість повітря у 

квартирі та 

покращити її 

кожному та 

кожній 

1. Загальна 

тривалість  до 3 

хвилин. 

відео + 

супроводжуючий 

текст до 5 

тисяч знаків 

квітень 2021 



3 матеріал Висадка дерев - 

чи покращить 

громада стан 

навколишнього 

середовища і 

якість повітря, 

висаджуючи 

дерева 

1. Загальна 

тривалість  до 3 

хвилин. 

відео + 

супроводжуючий 

текст до 5 

тисяч знаків 

квітень 2021 

4 матеріал Як захистити 

себе від впливу 

рослин на 

прикладі 

боротьби 

місцевих 

мешканців та 

чиновників із 

амброзією  

1. Загальна 

тривалість  до 3 

хвилин. 

відео + 

супроводжуючий 

текст до 5 

тисяч знаків 

травень 2021 

5 матеріал Відстоювання 

прав людей, у 

яких 

погіршилось 

здоров’я через 

роботу на 

виробництві - 

на прикладі 

шахтаря, який 

заробив 

бронхіт і 

звернувся до 

юристів ПЦ 

“Гарант”  

1. Загальна 

тривалість  до 3 

хвилин. 

відео + 

супроводжуючий 

текст до 5 

тисяч знаків 

червень 2021 

6 матеріал 

Інтерв’ю із 

Софією Шутяк 

до 10 тисяч 

знаків 

текстове 

інтерв’ю 

квітень 2021 

7 матеріал 

Інтерв’ю із 

Павлом 

Хазаном 

до 10 тисяч 

знаків 

текстове 

інтерв’ю 

травень 2021 



8 матеріал 

Вплив повітря 

на жіноче 

здоров’я - із 

залученням 

медиків 

до 10 тисяч 

знаків 

текстове 

інтерв’ю 

серпень 2021 

9 матеріал 

Створення спец 

проекту на 

екологічну 

тематику 

  

квітень 2021 

2.4. Найменування робіт 

2.4.1 Зйомка, монтаж, публікація та просування  5 відеороликів; 

2.4.2. Ведення інформаційної колонки “Міфи та правда про криворізьке повітря” в 
контексті спростування міфів про місцевий стан повітря та його вплив на здоров’я. 
 
2.4.3. Створення та медіа просування спецпроєкту “Еко-місто” на якій платформі?. 

2.5. Очікувані матеріали 

1. Подані звіт і кошторис виконаних робіт. 

2. Акт виконаних робіт 

3. Відео ролики 5 шт. 

4. Статті 3 шт. 

5. Спецпроєкт на сайт. 

 

 


