
Технічне завдання на проведення дослідження щодо досвіду країн з питань відновлення 

земель, які були забруднені внаслідок військових дій 

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: +38 044 357-78-41 

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

Виконавча директорка: Гозак Наталія Олександрівна 

1.2 Мета роботи і короткий опис 

Метою дослідження є аналіз досвіду країн, що пережили військові дії на своїй території, з огляду 

на їхні практики і національні політики відновлення земель (зокрема земель 

сільськогосподарського призначення), які зазнали забруднення чи прямого фізичного 

пошкодження. На основі цього ми прагнемо відповісти на запитання: які уроки Україна може 

винести вже зараз, щоб по завершенню активних бойових дій мати змогу відновити ґрунти в 

екологічно сталий спосіб?  

1.3.Основні задачі: 

1. Провести оглядовий аналіз 4 країн, які мали на своїх територіях досвід бойових дій, 

внаслідок який відбулось забруднення ґрунту з огляду на їх національні та місцеві 

політики відновлення земель. В аналізі врахувати соціально-економічні виклики, ризики 

та можливості, з якими зіштовхнулись обрані країни, правові та законодавчі аспекти. 

Пропонується описувати як і позитивний, так і негативний досвід політики відновлення. 

До прикладу пропонується розглянути досвід Франції у Першій світовій війні, Німеччини, 

Лівану, країни колишньої Югославії (Хорватія, Сербія, Боснія і Герцоговина), а також 

досвід України по виведенню земель в зоні Відчуження та після Другої світової війни.  

2. На основі здійсненого аналізу досвіду країн підготувати рекомендації, які можуть бути 

релевантними для України для національного та регіонального (місцевого) рівнів, 

необхідних для здійснення екологічно сталого та соціально справедливого відновлення 

земель на територіях, що безпосередньо постраждали внаслідок війни.  

2. Інформація для виконавців технічного завдання  

2.1 Вимоги до виконання 

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

• Розуміння проблеми деградації ґрунтів на українських територіях та знання чинного 

земельного законодавства України; 

• Досвід написання аналітичних документів щодо землекористування 

2.2. Завдання виконавця  



Основним завданням виконавця є: 

• Написання огляду (описового документу) за завданнями, які визначені у пп. 1.2, 1.3; 

• Надання фінального аналітичного тексту відповідно до проведеного огляду та аналізу. 

• Надання графічних матеріалів аналізу у вигляді ексель-таблиць, графіків, інфографік 

тощо за наявності. 

2.2 Терміни виконання робіт  

Замовник і підрядник приймають наступний план-графік робіт: 

Найменування робіт Термін виконання 

Початок роботи над аналізом 10 жовтня 

Перший драфт для коментування 21 жовтня 

Коментування замовником 24-25 жовтня 
Другий драфт для коментування 7 листопада 

Коментування замовником 8-9 листопада 

Фіналізація дослідження 15 листопада 

 

Для оголошення: Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій: 5 жовтня 2022 року 

включно.  

Тендерні пропозиції приймаються за адресою: md@ecoaction.org.ua  

Тема листа: “Тендерна пропозиція на проведення дослідження щодо досвіду країн з питань 

відновлення земель” 


