
Технічне завдання 

на надання послуг з відео матеріалів на тему якості повітря в місті Київ 

 

1. Загальна інформація 

1.1 Інформація про замовника 

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 

Телефон: +38 044 353-78-41 

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

Виконавчий директор: Гозак Наталія Олександрівна 

1.2 Назва завдання 

Розробка сценарію, зйомка та монтаж відео матеріалів на тему якості повітря в місті Києві, 

чинників забруднення повітря та доступної альтернативи у вигляді громадського транспорту 

чи легкого персонального. 

1.3. Мета 

Інформаційне висвітлення питання забруднення повітря для населення м. Київ через 

відеорепортажі у період серпень-вересень 2021 року.  

1.4. Загальні задачі  

• Розробка сценарію відеоматеріалу.  

Включає в себе: 1) загальний огляд матеріалів та досліджень зібраних з питання, 2) вибір 

локацій для зйомок; 3) вибір персонажів та акторів сценарію. 

• Зйомка відео матеріалу 

Включає в себе: 1) запис інтерв’ю та коментарів з героями сценарію 2) оглядовий запис локації 

з крупними планами, детальними та загальними 3) фіксацію додаткових деталей 

• Постпродукція відеоматеріалу 

Включає в себе: 1) монтаж матеріалу 2) корекція кольору 3) звукова корекція 

1.5. Фінансування 

Програма реалізується громадською організацією «Центр екологічних ініціатив «Екодія» та 

фінансується в рамках проекту EPAIU, що виконується Міжнародним фондом «Відродження» 

за фінансування і сприяння Посольства Швеції в Україні. 

1.6. Цільова аудиторія 

Мешканці та місцева влада м. Київ 

2. Інформація для виконавців технічного завдання 



2.1 Вимоги до виконавців: 

2.1.1 Досвід роботи у сфері надання медіа послуг не менше 1 року – наявний досвід з 

відеозйомок, прописування сценарію та розкадровок ; 

2.1.2. Мати у володінні чи користуванні обладнання, чиї технічні характеристики є достатніми 

для надання послуг в повному обсязі; 

2.1.3. Вчасне надання фінансових документів, звітів, кошторису. 

2.2 Вимоги до виконання 

2.2.1 Виконавець погоджує з Замовником кінцеві варіанти відеоматеріалів. 

2.3. Терміни виконання та найменування робіт  

Замовник і надавач послуг приймають наступний план-графік робіт. 

Найменування робіт Термін виконання 

 

Розробка сценарію, вибір локацій та 

розкадровка  

 До 20 серпня 2021 року 

 

Зйомки  До  30 серпня 2021 року 

Постпродукція відео матеріалу До 8 вересня  2021 року 

 

Представлення результатів Замовнику 10 вересня 2021 року 

Обробка зауважень Замовника До 12 вересня 2021 року 

Підготовка відеоматеріалів до презентації До14 вересня 2021 року 

 

2.4. Очікувані матеріали 

1. Подані звіт і кошторис виконаних робіт. 

2. Акт виконаних робіт 

3. Відео-ролики (5 шт.) на обрані теми в розмірі до 3хв кожен. у форматі .mp4/-.avi 


