
Оголошення про проведення мистецького конкурсу  

для обрання пісні для національного відбору на участь  

у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 

 

Мистецький конкурс для обрання пісні для національного відбору на 

участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 (далі – мистецький 

конкурс) проводиться з метою обрання музичного твору з текстом (далі – 

пісня) для забезпечення рівних умов для учасників національного відбору на 
участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020. 

 

Строки проведення мистецького конкурсу 

Мистецький конкурс відбувається в три етапи: 

І. Приймання та попередній відбір заявок – з 05.08.2020 до 11.08.2020 

включно; 

ІІ. Пітчинги пісень – з 12.08.2020 до 13.08.2020 включно.  

ІІІ. Визначення та оголошення переможця мистецького конкурсу – 

не пізніше ніж 14.08.2020. 

 

Вимоги до учасників мистецького конкурсу 

 Брати участь у мистецькому конкурсі можуть повнолітні дієздатні 

фізичні особи, а також фізичні особи – підприємці (далі – учасники). Умовою 

участі в мистецькому конкурсі є наявність в учасника виданих раніше 
альбомів/записів (у власному виконанні або виконанні інших артистів), які 

доступні на платформах Apple Music та/або Google Music. 

Критерії та вимоги до пісні, яка подається учасником: 

- текст та музика є оригінальними (без використання інших творів), не 

порушують права та інтереси третіх осіб, є повною власністю 
учасника; 

- пісня комерційно не видавалася, не була доступною для 

громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн-

відеоплатформах, у соціальних мережах або в (напів-)відкритих для 

загального доступу базах даних, та/або не виконувалася публічно, 

повністю або частково (у тому числі текст окремо від музики чи 
навпаки), і не була використана в жодних комерційних цілях до 

01 травня 2020 року;  

- тривалість пісні не повинна перевищувати 3 (трьох) хвилин та 

не повинна бути менша ніж 2 (дві) хвилини 30 (тридцять) секунд.  



- слова пісні повинні бути переважно українською мовою, при цьому 

до 40% від повного тексту пісні може бути написано іноземною 

(англійською) мовою. 

Умови проведення мистецького конкурсу 

 Для участі в мистецькому конкурсі учасники повинні в строк до 

11.08.2020 включно надіслати на електронну адресу 

eurovision.song@suspilne.media такі документи та файли (за необхідності з 

використанням посилань на файлообмінники): 

- заповнена заявка про участь в мистецькому конкурсі;  

- розгорнутий опис пропозиції учасника з додержанням умов творчого 

та/або технічного завдання мистецького конкурсу; 

- авторське бачення; 

- інформація про досвід учасника; 

- копії паспорта та/або реєстраційних документів учасника; 

- копії документів, що підтверджують виконання подібних послуг в 

минулому (договори, контракти); при тому конфіденційна 

інформація в таких документах може бути прикрита; 

- текст пісні;  

- нотна партитура пісні з окремим проведенням мелодії та 

акомпанементу; 

- аудіоверсія вокального виконання. 

У випадку перемоги у мистецькому конкурсі учасник власними силами 

створює аранжування пісні і надає ПАТ «НСТУ» фонограму «мінус» у 

форматах «мікс» та «мультитрек». Технічні вимоги до аранжування 
обговорюються з учасником окремо. 

 ПАТ «НСТУ» приймає документи і файли та протягом 1 (одного) 

календарного дня з дати їх отримання на електронну адресу проводить 
перевірку повноти поданих документів та файлів, їхньої відповідності 

вимогам мистецького конкурсу. Датою одержання заявки вважається дата 

надходження всіх документів та файлів на електронну адресу 

 Не пізніше 1 (одного) календарного дня з дати отримання заявки 

учасник отримує на електронну адресу підтвердження про її одержання. У разі 

подання документів та/або файлів у неповному обсязі або неналежно 
оформлених протягом 1 (одного) календарного дня ПАТ «НСТУ» повідомляє 

про це учасника шляхом направлення листа на електронну адресу. Учасник не 

пізніше 1 (одного) календарного дня з дня отримання повідомлення має право 
подати виправлені з урахуванням зауважень документи та файли. Документи 

та/або файли, подані після завершення строків приймання, не 

розглядаються. 
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 Після опрацювання отриманих заявок ухвалюється перелік допущених 

заявок до другого етапу мистецького конкурсу. Коментарі та пояснення 

учасникам, заявки  яких не були допущені до другого етапу конкурсу, не 
надаються. 

 Учасники мистецького конкурсу, заявки яких допущені до участі в 

другому етапі, не пізніше ніж за добу до дня проведення пітчингу отримують 

повідомлення про дату і час проведення пітчингу, шляхом надсилання на 

зазначену електронну адресу посилання на онлайн-конференцію. 

 На другому етапі мистецького конкурсу учасники, заявки яких включені 

до переліку, презентують свої заявки.  

 Презентація проводиться учасниками особисто або їх уповноваженими  

представниками, в режимі засідання або дистанційного зв’язку. Регламент 

кожної презентації – до 10 хвилин, коментарі, відповіді на запитання – до 5 

хвилин. 

 ПАТ «НСТУ» до дати проведення обговорення заявок може надсилати 

в розумний строк запити учаснику щодо надання документів, які 
підтверджують відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів до 

бюджету та заборгованості з виплати заробітної плати, інших документів для 

проведення внутрішніх експертиз відповідними департаментами ПАТ 

«НСТУ». 

 За результатами пітчингу ПАТ «НСТУ» приймає рішення шляхом 

голосування про визначення переможця Мистецького конкурсу та публікує 
результат Мистецького конкурсу на сайті ПАТ «НСТУ». 

 З учасником, визначеним переможцем мистецького конкурсу, 

укладається договір за процедурою публічних закупівель (переговорною 

процедурою) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» про 

передачу ПАТ «НСТУ» виключних майнових прав на пісню. 
 


