
Додаток 1
до оголошення про проведення мистецького

конкурсу на виробництво (повне) іміджевих 

відеосюжетів для радіоканалу «Радіо 
«Промінь» дирекції «Українське радіо» 
АТ «НСТУ 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

Мистецького конкурсу на виробництво (повне) 
іміджевих відеосюжетів для радіоканалу «Радіо «Промінь» 

дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»

Замовлення:

Виробництво  (повне)  186 іміджевих відеосюжетів  –  промороликів  для  радіоканалу
«Радіо  «Промінь»  у  відеоформаті,  які  транслюватимуться  в  телеефірі  та  на  цифрових
платформах, з коротким хронометражем.

Кількість (обсяг замовлення):

Виробництво (повне) у 2021 році 186 відеосюжетів (6 типів відеосюжетів у 31 версії
кожен) тривалістю до 15 секунд для виходу на цифрових платформах (офіційні сторінки в
соціальних мережах, відеохостинги, офіційні сайти тощо) та телеканалах АТ «НСТУ».

Виробництво (повне) передбачає:

створення відеоматеріалів з дотриманням вимог Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»,  Закону  України  «Про  рекламу»  та  з  урахуванням  концепції  мовлення
радіоканалу «Радіо «Промінь».

Концепція радіоканалу «Радіо «Промінь»:

«Радіо «Промінь»  – перше музичне радіо в Україні (в ефірі з 1955 року), мовить 24
години на добу. Це музично-інформаційний канал – 60% музики (музика українська), 40%
розмов.  Програми  присвячені  актуальним  темам  політики,  економіки,  культурно-
мистецького життя. Частина радіоконтенту має інформаційно-розважальне спрямування.

Аудиторія  радіоканалу:  56%  –  чоловіки,  44%  –  жінки  (у  Києві  за  результатами
першого кварталу 2020 року відповідно до дослідження Kantar TNS). Загалом протягом дня
радіоканал  «Радіо  «Промінь»  в  Україні  слухає  160  тисяч  слухачів,  при  цьому  середня
тривалість прослуховування становить годину.

Мета та реалізація:

Мета  проєкту  –  розширення  аудиторії  радіоканалу  «Радіо  «Промінь»  через  його
популяризацію  шляхом інформування  аудиторії  телебачення  та  цифрових  платформ про
наявність у їхньому регіоні у ФМ-діапазоні радіоканалу «Радіо «Промінь». 

Реалізація творчого завдання передбачає протягом 2021 року створення на власному



обладнанні учасника 186 відеороликів,  що відповідають законодавчим нормам про мовні
квоти, про рекламу, цінностям Суспільного мовника і враховують концепцію та особливості
аудиторії  радіоканалу  «Радіо  «Промінь».  Кожен  із  6  типів  186  відеороликів  має
виготовлятися  в  31 версії:  30 версій  із  зазначенням  ФМ-частоти  трансляції  «Радіо
«Промінь» у відповідному регіоні, і 1 (загальнонаціональний) – без зазначення відповідної
частоти, з наявністю музичного слогана радіоканалу «Радіо «Промінь».

Зі списком міст та відповідних ФМ-частот можна ознайомитися тут  .  

З елементами фірмового музичного стилю «Радіо «Промінь» можна ознайомитися тут. 

З  логотипами  радіоканалу  «Радіо  «Промінь»  та  Суспільного  мовника  можна
ознайомитися тут. 

Вимоги до проєктів, що подаються учасниками для участі в цьому Мистецькому
конкурсі:

Учасники мають подати:

• концепцію  всього  циклу  відеосюжетів,  які  відповідають  концепції  радіоканалу
«Радіо  «Промінь»  та  адаптовані  для  поширення  через  телебачення  і  цифрові
платформи;

• референсну  розкадровку  двох  відеосюжетів,  яка  відповідає  хронометражу
відеоматеріалу – до 15 секунд;

• 2 відеоматеріали учасника короткого формату (до 1 хв), які транслювалися на інших
телевізійних  чи  мультимедійних  платформах  (з  коротким  описом про  місце  і  час
трансляції);

• документи,  що  перелічені  в  додатку  до  Положення  про  Мистецький  конкурс  на

виробництво  (повне)  іміджевих  відеосюжетів  для  радіоканалу  «Радіо  «Промінь»

дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ».

Технічні вимоги до проєктів:

Вимоги до відео:

Container / контейнер *.mp4

Codec / Кодек - MPEG-4 part 10/H.264 high profile

Resolution  and  Field  rate  /  Роздільна
здатність і частота кадрів

1920x1080 @ 30fps

Bitrate / Бітрейт 8 Mb/s

Screen dimensions / Розміри екрана 1920×1080 (max 4K)

Aspect Ratio / Форматне співвідношення Вертикальна зйомка

Interlacing / Чергування полів Upper/Bottom field first I frame

Gop structure / Структура GOP I frame

https://drive.google.com/drive/folders/1pvlC7owQM0a0WAQLwq5rUY1s5vC2agSM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pvlC7owQM0a0WAQLwq5rUY1s5vC2agSM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pvlC7owQM0a0WAQLwq5rUY1s5vC2agSM?usp=sharing


Кодування звуку:

Codec / Кодек AAC

Bitrate /Бітрейт 320 Kbps

Sample Rate /частота квантування 44,1 kHz 

Channel Configuration / Конфігурація каналів Stereo / Стерео

Audio  reference  level  /  Орієнтовний  рівень
звуку – 15dBf

-18dBfs

Peak audio level / Піковий рівень звуку Рівень (-e15dBfs)

Audio pre-emphasis / Попереднє звучання None / Ні

Учасники  цього  Мистецького  конкурсу  подають  свої  проєкти  з  усіма
документами  в  електронному  вигляді  на  електронну  адресу  радіоканалу  «Радіо
«Промінь»:

ideapromin@nrcu.gov.ua  ,  

зазначивши в темі листа «Пропозиція для участі в Мистецькому конкурсі іміджевих
відеосюжетів».

Телефони для довідок щодо умов та вимог цього Мистецького конкурсу:

+380 50-330-83-34. 

Контактна особа: Яковенко Максим.

Період подання проєктів учасниками:

З 24 вересня 2021 року по 07 жовтня 2021 року (14 календарних днів).

mailto:ideapromin@nrcu.gov.ua

