
 

 

 

Технічне Завдання 

Проект 
 
 

Support to Nature Protected Areas in Ukraine”, BMZ No.:2011.6612.3 and 
2013.6588.1 

Тип 
 

 
Першочерговий захід (ПЗ) 

 
 

Назва 
 
 
 
 

Науково-популярна конференція та урочистості з нагоди 30-річчя 
Національного природного парку «Синевир» 
 

Скорочена 
назва 
 

СинНПП конференція до 30-річчя   
 

Посилання 
 

QSM-2019-21-PA-SYN-30th anniversary   

1. Тип закупівлі 

Заходи Контрагента (ЗК) 

2.   Передумова 

Проект «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» сприяє збереженню виняткової 

природної спадщини Карпатських гір, яка охоплює великі осередки природних ландшафтів, 

включаючи праліси, що робить їх осередком поширення багатьох рідкісних європейських 

видів рослин і тварин. 

Проект реалізується в рамках Німецького Фінансового Співробітництва (FC) і фінансується 

Банком Розвитку KfW. Міністерство екології та природних ресурсів України (МЕПР) бере на 

себе повну відповідальність за впровадження та функціонування проекту. Компанія АГТ 

ГРУП АГ (АГТ) у співпраці з WWF Дунайсько-Карпатською Програмою, Франкфуртським 

зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством охорони птахів (USPB) виграли 

тендер та  уклали контракт з банком KfW від імені МЕПР для виконання цього проекту в 

якості консультанта реалізації проекту.  

Реалізація проекту сприятиме збереженню біорізноманіття в Україні. Його мета спрямована 

на вдосконалення управлінської та природоохоронної роботи в межах обраних природно-

заповідних територій в Україні. Проект буде надавати технічну підтримку, а також допомогу з 

метою покращення інфраструктури природно-заповідних територій (наприклад, транспорт 

для інспекторів з охорони природно-заповідного фонду, будівництво гостьових будинків, 

інфо-центрів і т.д.). Проект зосереджує свою діяльність в Українських Карпатах: сім з восьми 

проектних територій розташовані в Карпатському регіоні України. Термін реалізації проекту 

становить шість років. 

У проекті використана методика першочергових заходів (ПЗ) як швидкий і гнучкий інструмент 

з метою забезпечення оперативної та необхідної підтримки для цільових територій проекту. 

Основною метою першочергових заходів є надання термінових та необхідних інвестицій на 

основі оперативної оцінки потреб. Більші інвестиції та інтервенції, як це передбачено в 



 

2 

 
                                         Підтримка природно-заповідних територій в Україні                                                                          

Технічне завдання / СинНПП конференція до 30-річчя 

 

загальному плані проекту, вимагають розробки місцевих планів реалізації та детальнішого 

планування діяльності. Тому ПЗ були розроблені задля того, щоб прискорити підтримку 

природно-заповідних територій і надати їм швидку допомогу, яка забезпечить виконання 

природоохоронних завдань. 

Визначення Першочергових заходів (ПЗ) керувалося такими принципами: 

• Терміновість інвестицій: ПЗ повинні забезпечити негайне вирішення, щоб 

забезпечити ефективну діяльність із збереження та управління. Також умовою є, що 

жодне інше джерело не є доступним  для фінансування виявлених і терміново 

необхідних речей; 

• Стратегічність інвестицій: ПЗ повинні бути стратегічними інвестиціями в пріоритетні 

ключові сектори управління природно-заповідними територіями. Вони повинні 

підтримувати діяльність центральних офісів, роботу інспекторів з охорони парків, а 

також можуть бути орієнтовані на потреби місцевих громад. ПЗ можуть також 

підтримати стратегічні пріоритети на регіональному рівні. Вони не повинні бути 

використані для фінансування витратних матеріалів (наприклад, витрат на паливо, 

офісних витрат і т.п.), але можуть включати в себе так звані «основні операційні 

інвестиції», такі як комунікації та офісне обладнання; 

• Ефективність інвестицій: повинні бути придбані якісні товари, які не вимагають 

недоступних поточних витрат. Деталі та запасні частини повинні бути доступні на 

місцевих ринках. Перед тим, як буде відбуватися велика закупівля 

товарів/обладнання, повинні проводитися пробні та тестові покупки, щоб перевірити 

їх ефективність в польових умовах; 

• Зв’язок  з природоохоронними заходами: ПЗ здійснять внесок у природоохоронні 

потреби та потреби менеджменту природно-заповідних територій. Ці потреби 

підтверджуються наявними управлінськими планами чи іншими планувальними 

документами (наприклад, літописами природи). 

3. Мета інтервенції 

Національний природний парк «Синевир», що розташований у Синевирський Поляні, в 

вересні 2019 року відзначає своє 30-річчя. З цією метою парк планує провести науково-

практичну конференцію як подію та підготовку різних презентацій і промо-матеріалів в 

рамках заходів, присвячених цьому ювілею. 

4. Очікувані результати 

4.1. Кількісні результати 

Комунікаційні елементи: 

Тип товару Специфікації Кількість 

Книга «Синевир» Ф-т 60Х84/8, 700 сторінок, обкладинка – 
тверда палітурка, папір на текст – крейд. 
115, папір на обкладинку – крейд. 115 

300 копій 

Фотоальбом «Історія 

створення, становлення та 

діяльності НПП «Синевир»» 

А4, папір крейдов 150 г кольор. друк, 16 ст. 

тверда обкл. 

200 копій 
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Ручка з логотипом НПП 

«Синевир» 

Біла ручка з логотипом парку 
100 шт. 

Блокнот з логотипом НПП 

«Синевир» 

А5, 50 аркушів, обкл крейда 300г. Друк 4х0. 

Ламін гл, Блок папір оф 80 г друк 1х0, 

скріплення пружина по короткій стороні 

100 шт. 

Сумка з логотипом НПП 

«Синевир» 

Сумка з надрукованим логотипом парку 
100 шт. 

Збірник матеріалів 

конференції, присвяченої 30-

річчю створення НПП 

«Синевир» 

Ф-т А5, палітурка — м’яка, кр300г друк 

4х0кр300г друк 4х0 ламін. глянц, блок 

папір оф 70г, друк 1х1 фарба чорна й друк 

300 ст., кольор. Вк12стор папір крейдов 

130г, Скріплення клейове (3Б)2 ст.) 

100 копій 

 

Бейджі Оптимальна якість для дводенного 

використання 
100 шт. 

Буклет  Формат А4 500 шт. 

 

Інші елементи: 

Тип товару Специфікації Кількість 

Проживання Дві ночі 80 людей 

Харчування Вечеря заїзду; 1-й день конференції: 

сніданок, кава, обід, кава, вечеря святкова; 

2-ий день конференції: сніданок, обід 

 

80 людей 

Транспортні витрати (оренда 

мікроавтобусу) 

Заїзд учасників – 2 мікроавтобуси вранці і 

2 мікроавтобуси ввечері (Воловець-

Синевирська Поляна), 

Від’їзд учасників - 2 мікроавтобуси вранці і 

2 мікроавтобуси ввечері (Синевирська 

Поляна - Воловець) 

Екскурсія для бажаючих по території Парку 

До 40 

людей 

 

4.2. Якісні результати 

• Підготовка та друк матеріалів конференції (як зазначено вище) - тісно 

співпрацюючи з експертом з комунікацій Проекту; 

• Підготовка місця проведення конференції (підготовка дизайну та підготовка 

екоторб/бейджиків/блокнотів для всіх учасників й доповідачів; підтримувати 

підготовку, виробництво і ефективний розподіл матеріалів конференції) - тісно 

співпрацюючи з експертом з комунікацій Проекту. 

• Інші загальні заходи проведення конференції (підтримка підготовки усіх 

комунікаційних та організаційних елементів для проведення конференції; вести 

підготовку та друк матеріалів конференції) - тісно співпрацюючи з експертом з 

комунікацій Проекту. 
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5. Календар виконання 

Час проведення конференції:  18-20 вересня 2019 року 

Кінцевий термін звітування за результатами роботи: не пізніше 30 вересня 2019 року 

Завдання місяці 

 С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г 

1. Підготовка та друк матеріалів 
конференції 

            

2. Управління конференц-заходами 
            

3. Підготовка комунікаційних 
елементів 

            

4. Кінцеве звітування 
            

 

6. Мінімальна кваліфікація постачальника послуг 

 

Мінімальна кваліфікація постачальника послуг повинна бути подана (професійна освіта, роки 

і тип відповідного загального і конкретного досвіду, мови та інші компетенції/здібності). У 

випадках робіт детальні плани проектування повинні бути включені в додаток. Ці плани 

повинні подавати досить детальну інформацію для того, щоб підрядник міг виконати 

необхідні будівельно-монтажні роботи. 

Захід проводитиметься як Заходи Контрагента (ЗК) управлінням НПП «Синевир». 

 


