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ОГОЛОШУЄ МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС 

 

на виробництво (часткове) радіопроєкту «Гомін Аут» для радіоканалу «Радіо 

«Промінь» дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» 

 

Мета мистецького конкурсу на виробництво (часткове) радіопроєкту «Гомін Аут» 

для радіоканалу «Радіо «Промінь» дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» – пошук 

найкращих творчих ідей для виробництва текстових та аудіоматеріалів для 100 (ста) випусків 

гумористичного радіошоу із загальним хронометражем одного випуску до 5 (п’яти) хвилин 

для виходу на радіоканалі «Радіо «Промінь» протягом 2020 року. 

«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. 

«Гомін Аут» – щоденне гумористичне гостросоціальне стендап-радіошоу. Політичні 

алюзії, перетини політичних подій, соціальні проблеми суспільства – простою мовою, з 

іронією і без неї. Програма лаконічно і водночас іронічно розповідатиме про події в Україні 

та світі (культурні та загальнополітичні новини). Це спроба перенести стендап-формат в 

радіоефір і зробити унікальне для платформ Суспільного мовника шоу для молоді, яка 

стежить за тим, що відбувається в їхній країні, реагує на зміни в політичному та культурному 

середовищі, здатна мислити критично й шукати вихід, а не скиглити. Навіть якщо політика 

не належить до сфери діяльності молодих людей, вони розуміють, що бути зараз поза нею 

неможливо. Спроба за допомогою іронії та гумору привернути увагу аудиторії радіо до 

серйозних речей.  

 

Умови участі у Мистецькому конкурсі. 

У Мистецькому конкурсі мають право брати участь юридичні особи будь-яких форм 

власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних 

власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а 

також фізичні особи – підприємці (далі – Учасники). 

Кожен Учасник має право подати лише один проект для участі у Мистецькому 

конкурсі. У разі подання Учасником декількох проєктів розглядатиметься проєкт, що 

надійшов першим, або другий проєкт, у разі офіційного відкликання Учасником проекту, що 

був поданий першим. 

Учасники Мистецького конкурсу гарантують, що ідеї та пропозиції, які вони подають 

для участі у Мистецькому конкурсі, є оригінальними та не порушують права та інтереси 

третіх осіб. 

У Мистецькому конкурсі не можуть брати участь працівники ПАТ «НСТУ», їхні 

близькі родичі та всі особи, які пов’язані з організацією та проведенням Мистецького 

конкурсу. 

 

Порядок організації і проведення Мистецького конкурсу 

Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання проєктів конкурсною комісією 

з метою визначення переможця Мистецького конкурсу, в порядку передбаченому 



Положенням про Мистецький конкурс на виробництво (часткове) радіопроєкту «Гомін Аут» 

для радіоканалу «Радіо «Промінь» дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» (Додаток № 3 

до цього оголошення). 

Мистецький конкурс проводиться у три етапи: 

1. попередній відбір проєктів; 

2. презентація проєктів; 

3.визначення переможця. 

Конкурсна комісія не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого та 

третього етапів Мистецького конкурсу повідомляє Учасників, проєкти яких допущені до 

участі в другому та третьому етапі, про дату, час, місце проведення відповідного етапу 

Мистецького конкурсу. 

Для участі у Мистецькому конкурсі Учасники мають подати по одному проекту, 

який відповідає Творчому завданню (Додаток № 1 до цього оголошення), та 

встановлений перелік документів (Додаток № 2 до цього оголошення). 

Учасники Мистецького конкурсу подають свої проєкти з усіма документами в 

електронному вигляді на електронну адресу: 

ideapromin@nrcu.gov.ua 

Телефони для довідок з питань умов та вимог Мистецького конкурсу: 

+380 67-596-02-16 

(044) 239-69-74 

Контактна особа: Роженко Вікторія 

Датою одержання заявки на участь у Мистецькому конкурсі вважається дата 

надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в цьому оголошенні. 

Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дати отримання заявки на участь 

проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідність вимогам, встановленим 

цим оголошенням. 

У разі подання Учасником документів у неповному обсязі або неналежно 

оформлених, Конкурсна комісія ухвалює відповідне рішення і протягом трьох робочих днів 

повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу. 

Учасник, щодо заявки якого надійшли зауваження від Конкурсної комісії, не пізніше 

трьох робочих днів з дня направлення Конкурсною комісією повідомлення (або у строк 

менший від зазначеного у разі подання Учасником проекту в останні дні для подання) має 

право подати виправлені з урахуванням зауважень документи. 

Документи, подані після завершення встановлених строків, не розглядаються 

Комісією. 

Строки проведення Мистецького конкурсу. 

Прийом проектів з 27 травня 2020 року по 09 червня 2020 року (14 календарних днів). 

Оголошення переможця Мистецького конкурсу 10 липня 2020 року. 

 

Додаток № 1 - ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 

Додаток № 2 - ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДЛЯ ПОДАННЯ 

Додаток № 3 - ПОЛОЖЕННЯ ПРО МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС 
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