
Технічне завдання на написання аналітичного матеріалу щодо 

реалізації планів поліпшення якості повітря в країнах Європи 

 

 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. 
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1.2 Мета роботи і короткий опис. 

Метою роботи є отримання інформації та її аналіз щодо того, як європейські 

країни ( наприклад Польща, Німеччина, Франція, Італія, Грузія та ін.)  

реалізовують Директиву 2008/50/ЄС Європейського парламенту та Ради від 

21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для 

Європи в частині розроблення та впровадження планів поліпшення якості 

повітря  в зонах та агломераціях. 

1.3 Основні завдання 

1) Знайти плани поліпшення якості повітря (далі - Плани), які 

реалізовувались в зонах та агломераціях мінімум 5 різних європейських 

країн (1 зона та 1 агломерація з однієї країни відповідно). 

2) Проаналізувати Плани  в частині того, що є спільного та різного для зон 

та агломерацій. 

3) Здійснити  аналіз  Планів  окремо для зон та агломерацій щодо  заходів, 

які суттєво вплинули на зменшення забруднення повітря. Зазначити 

показники якості повітря до реалізації цих заходів та після їх реалізації.   

4) Знайти мінімум 5 прикладів  з різних європейських країн 

короткострокових планів дій. Описати ситуацій (конкретні приклади), коли 

такі плани розроблялись, що спільне містять плани всіх країн. Як 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_950#Text


налагоджена система оперативного інформування населення про високу 

забрудненість повітря. 

5) На основі здійсненого аналізу досвіду європейських країн підготувати 

рекомендації для агломерацій та зон України щодо розроблення Планів та 

короткострокових планів. 

1.4 Очікувані результати 

Аналіз реалізації планів поліпшення якості повітря та короткострокових 

планів в Європі, а також рекомендації для України щодо розроблення таких 

планів. 

2. Інформація для виконавців технічного завдання 

 2.1 Вимоги до виконання  

•  Досвід роботи у екологічній, юридичній сфері або суміжній сферах; 

• Розуміння проблеми забруднення повітря та міжнародних 

зобов’язань щодо вирішення цієї проблеми; наявність бажання 

виявити проблему та знайти шляхи їх вирішення;  

• Досвід написання аналітичних документів щодо проблематики якості 

повітря або суміжних матеріалів.  

2.2. Завдання виконавця  

Основним завданням виконавця є: написання аналітичного документу 

доступною мовою до 15 сторінок за завданнями, які визначені у пункті 1.3;  

У разі потреби надання графічних матеріалів аналізу у вигляді ексель-

таблиць, графіків, інфографік тощо. 

Найменування робіт Термін виконання 
 

 

Початок роботи 23 серпня 2021 року 

Перший драфт для коментування До 6 вересня 2021 року 

Коментування замовником До  10 вересня  2021 року 

Другий драфт для коментування  До 20  вересня 2021 року 

Коментування замовником До 24 вересня 2021 року 

Фіналізація   До 30  вересня 2021 року 

 

 


