
Творче завдання мистецького конкурсу на виробництво аудіо-,
аудіовізуального твору — проєкту «Добрі справи» для АТ «НСТУ»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНЦЕПТ 
Короткометражний документальний проєкт (з ігровими
сценами) про три історії про добрі справи, які роблять
представники національних спільнот не тільки на благо
свого ком’юніті, а й для всіх українців. Мета проєкту —
розвінчати міф, що нацменшини групуються своїми
спільнотами та досить закриті до комунікацій з іншими.

РОБОЧА НАЗВА «Добрі справи»
ФОРМАТ та ЖАНР Короткометражний документальний проєкт (з ігровими

сценами)
ХРОНОМЕТРАЖ ТБ — 13 хвилин.

ФБ — 1 хв 30 сек
Інстаграм — 30 сек. (сторі) чи IGTV — 1 хв 30 сек.
YouTube — 13 хв.

КІЛЬКІСТЬ
ВИПУСКІВ

ТБ — 1 випуск
ФБ — 3 коротких відео у форматі captionvideo
Інстаграм — 3 сторіз
YouTube — 1  випуск

МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ

ЗЙОМОК

Одеса, Київ, Житомир

Термін надання послуг: до 10 грудня 2021 року

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
1. Підбір локацій для зйомки героїв у зазначених містах зйомок та з урахуванням роду
діяльності героїв.
2. Самостійний пошук героїв та узгодження з представником Координаційного центру
мовлення національних меншин АТ «НСТУ» (далі — «Замовник»), у разі відмови вже
попередньо знайдених Замовником героїв під час зйомок.
3. Виконавець залучає фізичних чи юридичних осіб для надання послуг, при цьому
відповідальність перед Замовником за кінцевий результат, а також щодо оплати послуг
таким особам несе самостійно.
4. Складання календарно плану зйомок і узгодження з Замовником.
5. Складання та узгодження локацій з Замовником згідно з календарним планом
зйомок.
6. Технічне забезпечення знімального періоду.
7. Підбір дрібного реквізиту та одягу героїв.



8. Забезпечення присутності редактора та літературного редактора на зйомках випусків
та їх участь у написанні сценаріїв та вичитці субтитрів.
9. Розробка та затвердження з Замовником сценарію кожного випуску окремо.
10. Завчасне планування відряджень: узгодження місця та часу зйомки з героями.
11. Розробка та погодження з представником Замовника запитань для інтерв'ю.
12. Творча команда має інформувати Замовника про всі зміни, що відбуваються в
історіях героїв під час зйомок та разом узгоджувати подальший план дій.
13. Узгодження драфтів (риби) випусків та додаткового відео для інших платформ,
врахування зауважень Замовника та внесення правок у відеоматеріал.
14. Виготовлення пакету графіки (із врахуванням айдентики Суспільного мовника):
анонсна графіка, шапка та фінальні заставки, відбивки, плашки, титри, графічне
оформлення випуску.
15. Підбір або розробка музичного оформлення для кожного випуску, узгодження його
з Замовником та надання ліцензійних угод (за потреби).
16. Субтитрування українською кожного випуску для всіх платформ та овервойс
російськомовних героїв для ТБ-платформи.
17. Зведенням звуку та кольорокорекція усіх випусків для усіх платформ з урахуванням
технічних вимог.
18. Попередження Замовника (у листуванні) в разі змін періоду етапів виробництва.
19. На виході Замовник має отримати:

● для ТБ-платформи готові до трансляції 1 випуск хронометражем від 13 до 16 хв;
● для FB-платформи — 3  caption-video орієнтовним хронометраж від 1 хв до 2 хв;
● для YouTube-платформи — 1 випуск хронометражем від 13 хв до 16 хв, без

початкових і кінцевих шапок, без тизера та анонсу з плашкою АТ «НСТУ» та 1
кавер (обкладинка) в jpg форматі;

● для інстаграму — 3 відеосторіз хронометражем 30 сек. або 1,5 хв (для IGTV);
● текстові файли (розшифровок випусків).

Технічні вимоги до готової програми та обладнання:

HD (high definition)

Формат кадру: 1920х1080 PAL
interlaced
Кодек: XDCAM HD (50 mbit/s 4:2:2)
Контейнер: mxf
Звук: рівень –18 дБ дві доріжки (mono) **
Перше поле верхнє (Upper Field First)



* Формат зображення лише 16х9 для ТБ-платформи та YouTube, та 1х1 (квадрат)
для ФБ-платформи, вертикалка для інстаграму; інші — не приймаються.
** Технічним браком вважаються: рівень –15 дБ та вище, –22 дБ та нижче,
а також різниця між 1-ю та 2-ю доріжками понад 3 дБ.
Формат файлу (контейнер): для ТБ-платформи — mfx, для інших платформ — mpg4.

Кожен виконаний процес, послуга, у тому числі відзнятий виконавцем матеріал,
узгоджується із Замовником. Кількість правок — необмежена.


