
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення правління 

ПАТ «НСТУ»                                                                  

від 01.07.2019  № 130 
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про національний відбір на участь  

у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2019 

 
1. Загальні положення 

 

1.1. Міжнародний Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2019 

(далі – Міжнародний конкурс) проводиться з метою підтримки молодих 

талантів у галузі популярної музики, заохочення розвитку духу 

міжнародного змагання серед молодих виконавців.  

Міжнародний конкурс – це сучасна високоякісна телевізійна передача, 

створена під егідою Європейської мовної спілки (далі – ЄМС) спільно з 

дійсними членами ЄМС як частина телевізійного обміну програмами мережі 

«Євробачення». 

1.2. Національний відбір на участь у Міжнародному конкурсі (далі – 

Відбір) організовується та проводиться публічним акціонерним товариством 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – ПАТ «НСТУ») 

як членом ЄМС з метою обрання організаційним комітетом ПАТ «НСТУ» 

(далі – Оргкомітет) пісні та представника від України на Міжнародному 

конкурсі, фінал якого відбудеться 24 листопада 2019 року в місті Глівіце, 

Польща. 

 

2. Організатор Відбору 

 

2.1. ПАТ «НСТУ» діє як організатор Відбору і визначає пісню та 

представника від України, який представлятиме Україну на Міжнародному 

конкурсі.  

2.2. ПАТ «НСТУ» формує та затверджує склад Оргкомітету Відбору в 

складі 4 представників ПАТ «НСТУ» та 3 визначених ПАТ «НСТУ» 

експертів – авторитетних фахівців у сферах музики та музичної індустрії, – 

який розглядає заявки від учасників Відбору, визначає 10 кращих учасників 

Відбору (далі – Шорт-лист) та ухвалює рішення про обрання з учасників, які 

потрапили до Шорт-листа Відбору, пісні та учасника, який представлятиме 

Україну на Міжнародному конкурсі. 

2.3. Строки та етапи проведення Відбору визначаються цим 

положенням про Відбір.  



2.4. ПАТ «НСТУ» має право здійснювати заміни у складі Оргкомітету 

та експертів.  

 

3. Учасники Відбору 

 

3.1. До участі у Відборі допускаються учасники (сольний виконавець/ 

гурт), які є громадянами України або постійно проживають в Україні та яким 

на день проведення фіналу Міжнародного конкурсу (24 листопада 2019 року) 

повинно бути не менше 9 і не більше 14 років. Ця вимога поширюється також 

на танцювальний колектив, музикантів, бек-вокалістів (співвиконавців).  

3.2. Обов’язковою умовою для участі у Відборі є взяття на себе 

учасниками та співвиконавцями (їхніми батьками або опікунами) 

відповідальності за виконання таких зобов’язань: 

– дотримуватися вимог цього Положення та правил (умов) 

Міжнародного конкурсу, вказівок ПАТ «НСТУ» під час проведення Відбору; 

– у разі включення Оргкомітетом учасника Відбору до Шорт-листа 

Відбору укласти (забезпечити укладання) з ПАТ «НСТУ» договору про 

надання на строк 1 рік майнових прав на пісню та на фонограму, які 

відповідний учасник подає для участі у Відборі (незалежно від надання 

майнових прав на пісню для Міжнародного конкурсу), договору про 

конфіденційність щодо ознайомлення з проектом договору на участь у 

Міжнародному конкурсі, а також ознайомитись з відповідним проектом 

договору на участь у Міжнародному конкурсі; 

– у разі перемоги учасника у Відборі укласти (забезпечити укладання) 

з переможцем і співвиконавцями пісні договори з ПАТ «НСТУ» про участь 

переможця та співвиконавців у Міжнародному конкурсі та про надання 

відповідних майнових прав;  

–  у разі перемоги учасника у Відборі забезпечити його участь в 

офіційних заходах, зокрема протягом тижня «Євробачення», та виконання 

пісні під час Міжнародного конкурсу.  

3.3. Оргкомітет відмовляє в участі у Відборі, припиняє участь у Відборі 

учасника на будь-якому етапі Відбору або скасовує результати Відбору, якщо 

учасник (сольний виконавець/гурт) здійснював концертну діяльність після 

01.01.2014, планує чи здійснює в цей час виступи на території країни-

агресора та/або на окупованій території, брав участь у заходах, організованих 

державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо 

країни-агресора. 

 3.4. У разі невідповідності або порушення учасником цього Положення, 

правил (умов) Міжнародного конкурсу, вказівок ПАТ «НСТУ» під час 

проведення Відбору Оргкомітет має право відмовити в участі у Відборі або 

припинити участь у Відборі учасника в будь-який час. 

 

 



4. Етичні правила 

 

4.1. Усі сторони, залучені до Відбору, повинні докласти всіх можливих 

зусиль для створення атмосфери єдиної команди серед дітей-виконавців, 

розвинути їхній досвід і відчуття єднання. 

4.2. З метою забезпечення належних умов участі у Відборі та 

дотримання принципів об’єктивності, неупередженості та забезпечення 

змагальності сторін усі учасники Відбору, їхні представники мають 

дотримуватися загальноприйнятих правил пристойності та етики, не 

допускати будь-яких висловлювань, коментарів образливого характеру, 

оцінювання виконання (вокальних даних), зовнішнього вигляду тощо щодо 

інших учасників, включаючи та не обмежуючись розміщенням відповідних 

публікацій у будь-яких ЗМІ та/чи дописів у соціальних мережах тощо. 

4.3. Будь-які контакти учасників Відбору зі ЗМІ повинні 

здійснюватися за погодженням із призначеним представником ПАТ «НСТУ».  

 

5. Вимоги до пісень та їх виконання 

 

5.1. Запропонована учасником до участі у Відборі пісня складається з 

віршів і музики та не повинна бути комерційно виданою, опублікованою або 

виконаною публічно (як слова, так і музика окремо) до 01 травня 2019 року: 

зокрема пісня як об’єкт авторського права не повинна бути розповсюдженою 

(оприлюдненою) за допомогою інтернету, а також на будь-яких носіях 

(аудіокасети, CD, DVD тощо) продажем або іншим засобом передачі прав, 

розповсюджена публічним сповіщенням у теле- чи радіоефірі або виконана 

публічно. Для уникнення сумнівів у межах цього Положення визначено, що 

будь-яка збірка пісень Відбору чи видання пісні учасника Відбору у вигляді 

синглу після Відбору не повинні вважатися попереднім виданням. 

Учасник заохочується та може брати участь у процесі написання слів і 

музики пісні та отримувати при цьому допомогу від дорослих (професіоналів 

чи інших осіб).  

Дитина-виконавець, яка брала участь у написанні/складанні пісні, має 

брати участь у виконанні пісні на сцені/наживо як співак, танцівник або 

музикант під час Відбору та Міжнародного конкурсу. 

5.2. Обов’язковою умовою участі у Відборі є надання ПАТ «НСТУ» 

учасниками (їхніми батьками або опікунами) письмового підтвердження про 

те, що пісня, яка виконуватиметься учасником Відбору, є оригінальною і до 

01 травня 2019 року не видавалася комерційно, не публікувалася та не 

виконувалася публічно. 

5.3. Тривалість пісні не повинна перевищувати 3 (трьох) хвилин та не 

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

відповідає цій вимозі щодо тривалості, може бути дискваліфікована 



Оргкомітетом, та участь відповідного учасника у Відборі або Міжнародному 

конкурсі може бути припинено. 

5.4. Слова пісні учасника Відбору повинні бути написані та виконані 

переважно українською мовою, при цьому до 40 % від повного тексту пісні 

може бути написано та виконано іноземною мовою. 

5.5. Відеозапис виконання учасником Відбору пісні має бути у 

супроводі записаної інструментальної фонограми (мінус вокал), без бек-

вокалу. 

5.6. Слова (текст) пісні та/чи виконання пісні учасником не повинні 

шкодити репутації Відбору. Не допускаються грубі або нецензурні слова 

політичного (аналогічного) характеру в текстах під час виконання пісні 

учасником. Не допускається використання в пісні чи у виступі учасника 

будь-якої комерційної інформації. 

5.7. Зовнішній вигляд та одяг учасника (виконавця) і учасників 

танцювального, вокального або музичного супроводу учасника у Відборі та 

на Міжнародному конкурсі не повинні мати відвертий та/або зухвалий 

вигляд та мають відповідати віку учасника. 

5.8. Пісню під час Відбору можуть представляти не більше ніж шість 

дітей. 

5.9. У Міжнародному конкурсі бере участь дитина-виконавець(-вці), 

тільки та(ті), яка(які) визначені Оргкомітетом переможцем(-ями) Відбору. 

Пісня, що подана на Відбір, має бути такою самою і на Міжнародному 

конкурсі. 

 

6. Строки та етапи проведення Відбору 

 

6.1. Відбір складається з чотирьох етапів: 

І. Прийом Оргкомітетом заявок на участь у Відборі – з 08.07.2019 до 

08.08.2019 включно. 

ІІ. Опрацювання Оргкомітетом заявок на участь у Відборі, визначення 

учасників для Шорт-листа Відбору – з 09.08.2019 до 11.08.2019 включно. 

ІІІ. Оприлюднення Оргкомітетом Шорт-листа Відбору – з 12.08.2019 до 

14.08.2019 включно. 

IV. Визначення Оргкомітетом пісні-переможниці Відбору та учасника 

від України в Міжнародному конкурсі – не пізніше ніж 10 календарних днів 

після оприлюднення Шорт-листа Відбору. 

Оголошення про Відбір, положення про Відбір та строки Відбору 

розміщуються в засобах масової інформації та/або на сайті ПАТ «НСТУ». 

6.2. З моменту оголошення Відбору всі охочі взяти в ньому участь 

заповнюють та подають заявку про участь у Відборі на сайті 

junior.eurovision.ua за формою, розміщеною на вказаному сайті. Заявка 

повинна бути заповнена із зазначенням повної інформації, передбаченої 

розділами 3 та 5 цього положення про Відбір.  



6.2.1. Заявка на участь у Відборі складається з: 

‒ анкети учасника (додаток 1 до цього положення про Відбір), яка має 

бути заповнена одним із батьків (опікунів/законних представників) дитини-

учасника; 

‒ фото учасника (відповідно до вимог, викладених у додатку 3); 

‒ скан-копії свідоцтва про народження учасника; 

‒ відеозапису виконання учасником пісні, яка подається на участь у 

Відборі;  

‒ відеозапису самопредставлення учасника (відеовізитка). 

6.2.2. Відеозаписи повинні відповідати усім вимогам, зазначеним у 

додатку 3 до цього Положення. 

6.3. Подання заявки на участь у Відборі є також згодою учасника та 

його батьків (законних представників/опікунів) на використання 

ПАТ «НСТУ» поданих фото- та відеоматеріалів учасника, зокрема їх 

розміщення на цифрових платформах ПАТ «НСТУ» (включаючи та не 

обмежуючись на визначеному сайті, ютуб-каналі, сторінках у соціальних 

мережах тощо). 

6.4. Після завершення строків приймання та опрацювання заявок 

Оргкомітет ухвалює рішення та оприлюднює Шорт-лист Відбору, про що 

кожного відповідного учасника з Шорт-листа Відбору буде повідомлено за 

контактними даними, вказаними в заявках. Протягом 2 днів з дати 

оприлюднення Оргкомітетом Шорт-листа Відбору включені до Шорт-листа 

учасники Відбору та їх співвиконавці для продовження участі у Відборі 

повинні укласти з ПАТ «НСТУ» договір про надання майнових прав на строк 

1 рік на пісню та фонограму, подані для участі у Відборі, договір про 

конфіденційність щодо ознайомлення з проектом договору на участь у 

Міжнародному конкурсі, а також ознайомитись з відповідним проектом 

договору на участь у Міжнародному конкурсі.  

6.5. Переможець Відбору визначається Оргкомітетом.  

6.6. Відбір вважається завершеним після укладання договору про 

участь у Міжнародному конкурсі між ПАТ «НСТУ» та визначеним 

Оргкомітетом переможцем (та співвиконавцями) Відбору (в особі батьків, 

законних представників, опікунів відповідно), який є підставою для 

подальшої підготовки та участі учасника Відбору в Міжнародному конкурсі з 

поданою на Відбір піснею. Відмова учасника, який визначений Оргкомітетом 

як переможець Відбору, укласти з ПАТ «НСТУ» договір на участь у 

Міжнародному конкурсі є підставою для рішення Оргкомітету про 

скасування результату Відбору та визначення іншого переможця Відбору.  

6.7. Оргкомітет керується у своїй роботі принципами неупередженості, 

об’єктивності та справедливості. 

6.8. Учасник, який уклав з ПАТ «НСТУ» договір про участь у 

Міжнародному конкурсі, має право на доопрацювання пісні-переможниці за 

погодженням з ПАТ «НСТУ» у строки, вказані ПАТ «НСТУ». 



 

7. Заключні положення 

 

7.1.  Уся необхідна інформація щодо заходів, етапів проведення 

Відбору, результатів тощо розміщується в засобах масової інформації, а 

також на сайті ПАТ «НСТУ».  

7.2.  У разі будь-яких змін, які можуть бути внесені ЄМС стосовно 

правил участі у Міжнародному конкурсі, зазначені зміни будуть внесені в це 

положення про Відбір і будуть обов’язковими для виконання усіма 

учасниками Відбору і ПАТ «НСТУ» як організатора та розпорядника 

Відбору. 

7.3.  ПАТ «НСТУ» має право змінити умови Відбору до дати початку 

прийому Оргкомітетом заявок на участь у Відборі. 

7.4.  ПАТ «НСТУ» має право відмовитися від проведення Відбору, 

якщо проведення стало неможливим унаслідок обставин, які не залежать від 

ПАТ «НСТУ». 

 

Адреса: 

ПАТ «НСТУ» 

вул. Мельникова (Юрія Іллєнка), 42, м. Київ, 04119 

Ел. адреса: jesc.2019@suspilne.media 

jesc.tech@suspilne.media 

mailto:jesc.2018@suspilne.media
mailto:jesc.tech@suspilne.media


Додаток 1 

до Положення про 

національний відбір  

на участь у Дитячому 

пісенному конкурсі 

Євробачення-2019 
 

Анкета учасника національного відбору на  

міжнародний Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2019 

Учасник (сольний виконавець, гурт) 

 
ПІБ_________________________________________________________________________________ 
 

Сценічне ім’я (за наявності)____________________________________________________________ 
 
Дата народження: число ________ місяць __________рік_________ 
 
Музична освіта (за наявності) ___________________________________________________ 
 

Контактні дані батьків 

 
ПІБ (мати)___________________________________________________________________________ 
 
ПІБ (батько)__________________________________________________________________________ 
 
Адреса:  
поштовий індекс ___________область_____________________________________________ 

 
Місто/селище ____________________вул._________________№ будинку/квартири_______ 
 
Телефон одного з батьків _____________________________ 
 
Email __________________________ 
 
(у випадку гурту інформація надається про кожного учасника гурту) 

 

Пісня 

 
Назва ______________________________________________________________________________ 
 
Тривалість ________ 
 

Автор музики: 

 
ПІБ ________________________________________________________________________________ 
 
Співавтор музики (за наявності): 
 
ПІБ ________________________________________________________________________________ 

 

Автор слів: 

 
ПІБ ________________________________________________________________________________ 
 
Співавтор слів (за наявності): 
 
ПІБ ________________________________________________________________________________ 



 

Текст пісні:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

☐ Я, (батько/мати) або законний опікун учасника, підтверджую, що ознайомився(-лась), зрозумів(-ла) та 

погоджуюсь виконувати всі вимоги та умови участі моєї дитини у Відборі. Гарантую, що вирішення питання 

щодо отримання необхідного обсягу авторських прав на пісню є обов’язком учасника. Гарантую, що пісня є 

оригінальною та є творчим доробком учасника та/або у співавторстві. 



Додаток 2 

до Положення про 

національний відбір  

на участь у Дитячому 

пісенному конкурсі 

Євробачення-2019 
 

Згода та гарантії, що надаються батьками (опікунами, законними 

представниками) учасника для участі у національному відборі учасника 

на міжнародний Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2019 
 

Заповненням та підписанням Анкети, я підтверджую своє повне 

розуміння, що національний відбір на участь у міжнародному Дитячому 

пісенному конкурсі Євробачення-2019 (далі – Відбір) організовується та 

проводиться публічним акціонерним товариством «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (далі – ПАТ «НСТУ») як членом ЄМС із метою 

обрання за допомогою Відбору пісні та представника від України на 

міжнародному Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2019 (місто 

Глівіце, Польща), фінал якого відбудеться 24 листопада 2019 року, а також 

повністю згоден(-на) з викладеним нижче. 

Надаю свою згоду, а також підтверджую наявність беззаперечної згоди 

другого із законних представників на участь нашої дитини у Відборі у повній 

відповідності до умов, передбачених Положенням про національний відбір 

на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2019, з якими я 

ознайомлений(-а)/згоден(-на), та зобов’язуюсь їх дотримуватися і 

виконувати, а також надаю гарантію дотримання й виконання їх з боку моєї 

дитини. 

Повідомляю та підтверджую, що моя дитина, інтереси якої я 

представляю на законних підставах, виявила бажання взяти участь у Відборі 

добровільно, без будь-якого примусу. 

Якщо після завершення приймання заявок на Відбір моя дитина буде 

включена до Шорт-листа Відбору, зобов’язуюсь підписати договір про 

надання майнових прав на строк 1 рік на пісню та фонограму, подані для 

участі у Відборі, договір про конфіденційність щодо ознайомлення з 

проектом договору на участь у Міжнародному конкурсі, а також 

ознайомитись з відповідним проектом договору на участь у Міжнародному 

конкурсі, що є обов’язковою умовою для подальшої участі у Відборі та 

визначення Оргкомітетом пісні-переможниці Відбору і учасника від України 

в Міжнародному конкурсі. ПАТ «НСТУ» не зобов’язане і не може бути 

зобов’язане в майбутньому здійснювати будь-які виплати у зв’язку з участю 

моєї дитини у Відборі та/чи Міжнародному конкурсі.  

Усі відомості, викладені в Анкеті, є точними, достовірними, повними, 

відповідають дійсності, не є конфіденційними чи таємними; надання та 

подальше використання їх ПАТ «НСТУ» не може бути розцінене як 

порушення моїх прав та прав моєї дитини. Я надаю згоду і дозвіл на 



перевірку, збір із загальнодоступних джерел ПАТ «НСТУ» відомостей про 

мене, членів моєї сім’ї та моєї дитини та дозвіл на використання такої 

інформації будь-якими способами (у тому числі оприлюднення та публічне 

сповіщення/демонстрація/показ). 

У разі виявлення неточності, хибності, неповноти, невідповідності 

дійсності всієї або будь-якої частини інформації, яка надана або буде надана 

мною/моєю дитиною ПАТ «НСТУ», така обставина є підставою для відмови 

в подальшому розгляді Анкети, відсторонення моєї дитини від участі у 

Відборі або недопуску до такої участі. Крім того, я зобов’язуюся 

відшкодувати ПАТ «НСТУ» збитки, понесені у зв’язку з викладеними вище 

обставинами. 

Підтверджую, що в повній мірі ознайомлений(-а) зі своїми правами, 

правами членів моєї сім’ї/моєї дитини, передбаченими Законом України 

«Про захист персональних даних», та надаю ПАТ «НСТУ» дозвіл на збір та 

обробку моїх персональних даних та персональних даних про мене та мою 

дитину відповідно до положення про Відбір та правил ЄМС щодо 

Міжнародного конкурсу. 

Я надаю дозвіл на використання наданих ПАТ «НСТУ» фото-, 

відеозаписів за участі моєї дитини для Відбору, будь-яким способом (у будь-

якій формі, обсязі) без обмеження за строком та територією їх використання 

(з правом передавання третім особам). 

Гарантую, що є законним представником моєї дитини та маю достатні 

повноваження для заповнення, подання Анкети, надання прав і дозволів, 

угод, які вказані вище. 

У разі пред’явлення претензій до ПАТ «НСТУ» з приводу наданих 

мною гарантій та дозволів зобов’язуюся врегулювати такі претензії 

самостійно та відшкодувати збитки, завдані ПАТ «НСТУ». 

Цим гарантую та підтверджую наявність згоди другого з батьків на 

участь нашої дитини у Відборі. 

 

 

_________________________________(ПІБ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до Положення про 

національний відбір на 

участь у Дитячому 

пісенному конкурсі 

Євробачення-2019 

 

Вимоги до завантаження фото -, відеоматеріалів учасників, що 

подаються для національного відбору учасника на міжнародний 

Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2019 

 

1. Вимоги до відеозапису виконання пісні, що подається на Відбір. 

1.1. Відеозапис виконання пісні має бути без монтажу.  

1.2. Учасника має бути добре видно на відеозаписі.  

1.3. У відеозаписі повинні використовувати загальний, середній і 

крупний плани, як вказано на рис. Перехід на крупний план повинен 

здійснюватися лише приближенням камери («наїзд»).  

 
Рис. Плани для зйомки відеозапису 

 

1.4. На задньому фоні бажано уникати великого скупчення речей, 

яскравих кольорових акцентів. Також не рекомендується знімати учасника на 

фоні вікна. 

1.5. Одяг учасника в кадрі повинен бути без дрібної горизонтальної 

та/або вертикальної смужки, без цяток і складних абстракцій. 

1.6. Виконання пісні обов’язково має бути «наживо». Голос виконавця 

повинен бути гучнішим за фонограму. Записана інструментальна фонограма 

(мінус вокал) не повинна містити запис бек-вокалу. 

1.7. Тривалість пісні повинна бути не менше ніж 2 хвилини 30 секунд і 

не більше ніж 3 хвилини. 

 

2. Вимоги до відеовізитки учасника Відбору. 

2.1. У відеозаписі візитки учасник Відбору презентує себе у довільній 

формі. Рекомендується зазначати ім’я, прізвище, вік, захоплення і 

вподобання, коротку розповідь про родину та/або оточення, кілька слів про 

свій рідний край.  



2.2. У візитівці, окрім іншого, мають бути представлені відповіді на 

питання: «Що для тебе перемога?», «Що для тебе Україна?». 

2.3. Тривалість відеовізитки довільна. 
 

3. Технічні параметри для завантаження відеозаписів. 

3.1. Допустимі формати відеозаписів: MP4, AVI, MOV, MPEG. 

3.2. Співвідношення сторін: 16х9. 

3.3. Розмір відео повинен бути не менший ніж 480р (854х480). 

3.4. Розмір відеофайла повинен бути не менший ніж 50 Мб і не 

більший ніж 1 Гб. 

 

4. Вимоги до фото учасників Відбору. 

4.1. Учасник Відбору повинен завантажити 3 кольорових фото (одне 

портретне і два у повний зріст) формату JPG або PNG.  

4.2. Якість зображення повинна бути не менша ніж 1000 пікселів 

меншої сторони зображення (рекомендується надавати горизонтальні фото).  

4.3. На фото повинен бути зображений лише учасник, без сторонніх 

осіб. Композиція фото повинна відповідати вимогам, вказаним у п. 1.4-1.5 

цього додатка.  
 

 

 


