
Додаток 2
до оголошення про проведення 
мистецького 
конкурсу на виробництво (часткове) 
радіопроєкту «Радіоесеїстика» (робоча 
назва) для радіоканалу «Радіо «Культура»
дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

№ з/п Назва документа Пояснення

I. Загальні дані

1
Заявка на участь у Мистецькому 
конкурсі

Готується в довільній формі із зазначенням
контактних даних у формі окремого 
документа (1 стор.) або у формі 
електронного листа

ІI. Презентація проєкту

1
Розгорнутий опис пропозиції з 
додержанням умов творчого 
завдання Мистецького конкурсу 

Окремий лист у довільній формі, що 
допоможе максимально донести ідею та 
перелік запропонованого / запропонованої 
(запропонованих) Учасником автора / 
авторки-наратора, зрозуміти його / її (їх) 
образ / образи, досвід, а також перелік 
можливих тем сценаріїв

2 Авторське бачення
Окремий лист у довільній формі з описом 
стилю, структури та творчої концепції

3 Досвід Учасника (за наявності)

Окремий лист у довільній формі з 
наведенням загального досвіду Учасника 
за напрямом тематики Мистецького 
конкурсу

ІII. Додаткові документи

1
Копії реєстраційних документів 
Учасника

Копії реєстраційних документів Учасника 
(скан-копії у форматі .pdf та/або фото у 
відповідному форматі та/або документи у 
форматі, що надаються в електронному 
вигляді відповідними органами)



2

Копії документів, що 
підтверджують відповідність 
Учасника кваліфікаційним 
критеріям, передбаченим 
частиною другою статті 16 
Закону України «Про публічні 
закупівлі»

Учасник має подати довідку в довільній 
формі за власним підписом з інформацією 
щодо наявності обладнання, матеріально-
технічної бази та технологій, необхідних 
для реалізації творчого завдання, із 
зазначенням виду, опису, кількості, 
власне / орендоване

3

Документ, що підтверджує згоду 
особи / осіб, запропонованої(-
них) Учасником як 
автора / авторку-наратора на 
співпрацю з Учасником та 
документи, які підтверджують, 
що така(-і) особа / особи мають 
відповідний досвід

Учасник має подати лист-згоду від 
особи / осіб, запропонованої(-них) 
Учасником як автора / авторку-наратора 
радіопроєкту «Радіоесеїстика» (робоча 
назва) для радіоканалу «Радіо «Культура», 
на співпрацю з Учасником протягом 2021 
року в разі перемоги Учасника в 
Мистецькому конкурсі, а також 
документи, що підтверджують 
відповідність такої / таких особи / осіб 
наступному критерію: мають досвід 
створення художніх текстів або творів 
есеїстики, які були 
опубліковані / поставлені / екранізовані 
протягом останніх 7 років, мають / мали 
високу популярність / цитованість / 
відзначені нагородами, мають переклади 
іноземними мовами тощо.
Документи подаються у форматах: скан-
копія у форматі .pdf та/або фото у 
відповідному форматі.

Подаючи заявку на участь у Мистецькому конкурсі, кожен учасник підтверджує, що
ознайомився(-лась)  з  Положенням  про  Мистецький  конкурс  на  виробництво
(часткове)  радіопроєкту  «Радіоесеїстика»  (робоча  назва)  для  радіоканалу  «Радіо
«Культура»  дирекції  «Українське  радіо»  АТ  «НСТУ»,  зрозумів(-ла)  його  умови,  а
також  підтверджує  відсутність  підстав  та/чи  обставин,  які  суперечать  умовам
Положення  про  Мистецький  конкурс  на  виробництво  (часткове)  радіопроєкту
«Радіоесеїстика»  (робоча  назва)  для  радіоканалу  «Радіо  «Культура»  дирекції
«Українське  радіо» АТ «НСТУ»,  та  погоджується  виконувати всі  вимоги  та  умови
участі  у  Мистецькому  конкурсі.  Кожен  учасник  підтверджує,  що  усі  відомості,
викладені  в  документах,  що  подаються  на  Мистецький  конкурс,  є  точними,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n286


достовірними, повними, відповідають дійсності та не порушують права третіх осіб.
Кожен учасник підтверджує, що повною мірою ознайомлений(-а) зі своїми правами,
передбаченими  Законом  України  «Про  захист  персональних  даних»,  та  надає  АТ
«НСТУ»  дозвіл  на  збір  та  обробку  його  персональних  даних.  У  разі  виявлення
неточності, хибності, неповноти, невідповідності дійсності всієї або будь-якої частини
інформації,  яка  надана  або  буде  надана  учасником АТ «НСТУ»,  така  обставина  є
підставою  для  відмови  в  подальшому  розгляді  заявки  на  участь  у  Мистецькому
конкурсі, відсторонення учасника від участі у Мистецькому конкурсі або недопуску
до такої участі. Учасник гарантує, що має достатні повноваження для подання заявки
на участь у Мистецькому конкурсі та участі у ньому.


