
Технічне завдання 

на надання послуг для проведення виїзного засідання ГО “Екодія”  

20-23 липня 2021 року 

1. Загальна інформація 

1.1 Інформація про замовника 

ГО “Центр екологічних ініціатив “Екодія” – членська громадська організація, яка 

об’єднує експертів та волонтерів з метою боротьби із глобальною зміною клімату, 

екологізації енергетики, транспорту та сільського господарства, а також підтримує 

місцеві громади й активістів у прагненні захисту своїх прав на чисте довкілля. 

Поштова адреса: a/c 26, Київ, 01032,  

Контактні дані: Анна, ak@ecoact.org.ua  

ЄДПРОУ: 41210108 

Виконавчий директор: Гозак Наталія Олександрівна 

1.2 Мета роботи і короткий опис 

Надання послуг з організації розміщення та обслуговування учасників 4-денного 

виїзного семінару для 45 співробітників та членів ГО «Екодія» 

1.3 Основні завдання 

1. Пошук і підбір бази для розміщення 45 учасників протягом 20-23 липня (3 ночі) 

– не менше 5 варіантів з інформацією відповідно до вимог цього ТЗ 2.2.1 

2. Організація на обраній базі вегетаріанського харчування учасників відповідно 

до вимог цього ТЗ 2.2.2 

3. Проведення ПЛР-тестування за добу до виїзду  

 

2. Інформація для виконавців технічного завдання 

2.2.1 Вимоги до бази: 

a. Розміщення бази у пішій доступності до моря або води з можливістю купання 

(оптимально Скадовськ, але Миколаївська, Херсонська, Одеська області теж 

розглядаєм)  
b. Дво-місне поселення для 45 учасників (число може зменшитись), оптимально – 

у форматі будиночків. 

a. Наявність приміщення для роботи: 

i. з фліпчартом/дошками,  

ii. столами (для груп),  

iii. з можливістю розмістити проектор, наявність екрану 

iv. Наявність електричних розеток і можливості підключення ноутбуків 

c. Наявність можливості працювати під відкритим небом (на своїх карематах, 

виносячи на вулицю фліпчарти) 

d. Рівень “стандарт” чи «економ» 

e. Wi-fi нормальний 

f. Безготівковий розрахунок, НЕ працюємо з цими банками: Альфа банк, 

"Сбербанк", "Промінвестбанк", ВТБ Банк, ВіЕс Банк та БМ Банк   

g. Наявність місця для багаття/грилю для вечірнього відпочинку 
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2.2.2. Вимоги до харчування учасників  

a. Вегетаріанське харчування (без м’ясних та рибних продуктів, але з яйцями та 

молочними продуктами), бажано великі порції   

b. У форматі швецького столу АБО можливість забезпечити декілька порцій 

веганського харчування (без молочного і яєць) 

c. Харчування за таким графіком: 
▪ Кава-паузи по 2 шт. 20.07, 21.07, 22.07 та 23.07 (всього 8) 

▪ Сніданок 21.07, 22.07 та 23.07 (всього 3) 

▪ Обід 20.07, 21.07, 22.07 та 23.07 (всього 4) 

▪ Вечеря 20.07, 21.07 та 22.07 (всього 3) 

2.2.3 Вимоги до організації ПЛР-тестування на ковід 

a. Провести не раніше ніж за 72 години до виїзду – 16.07 

b. Більшість учасників зможе бути 16.07 в офісі (Саксаганського 52А) і для них 

запросити лаборанта в офіс, але частині (5-10 людей) необхідна буде 

можливість протестуватися у найближчій лабораторії  

 

2.3. Терміни надання послуг 

Тестування 16 липня в офісі 

Виїзд учасників з Києва 19 липня ввечері 

Заїзд учасників – зранку 20 липня 2020. 

Виїзд учасників – ввечері 23 липня 2020 

 

Потрібно визначитися з місцем до 14 червня 2021 року. 

 

Дякуємо і сподіваємося на співпрацю! 


