
 
                                                                 ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення І –Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

«ЩЕДРИК-МАЛЬОВНИЧИЙ» 

 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення І Всеукраїнського конкурсу дитячого 
малюнку «ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ» (надалі - Конкурс). 

1.2. Організатори Конкурсу: Громадське об’єднання «Ти не один» м. Покровськ, 
Відділ культури, туризму та охороникултурної спадщин Покровської міської ради, при 
підтримці  Народного депутата Верховної Ради України Требушкіна Руслана Валерійовича.  

1.3. Мета конкурсу: знайомство дітей та юнацтва з традиціями та обрядами, 
пов’язаними зі святкуванням новорічних та різдвяних свят та популяризація культурно-
мистецької спадщини автора славнозвісного «Щедрика» Миколи Леонтовича. 

1.4. На Конкурс приймаються художні роботи, що відображають тему: «ЩЕДРИК 
МАЛЬОВНИЧИЙ». 

1.5. До участі в Конкурсі запрошуються діти та підлітки віком від 5 до 17 років з усіх 
регіонів України та інших країн світу (надалі - Учасники). 

1.6. На Конкурс приймаються твори дитячого образотворчого мистецтва (надалі - 
Конкурсні роботи), а саме: малюнки виконані в різних техніках. 

1.7. Термін та етапи проведення Конкурсу: 
-10.01.2020 - 13.01.2020- анонсування Конкурсу; 
-13.01.2020 - 15.03.2020- збір Конкурсних робіт; 
-16.03.2020 - 23.03.2020- робота членів Журі; 
-28 березня 2020–підведення підсумків та урочисте нагородження переможців. 

2.ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Основні цілі конкурсу: 

- привернення уваги молодого покоління до культурно-мистецького надбання нашого  

народу; 

- популяризація творчого доробку видатного українського композитора та етнографа  

Миколи Леонтовича, автора всесвітньо відомого «ЩЕДРИКА»; 

- залучення дітей та підлітків до творчості; 

- виявлення і підтримка молодих художників, допомога у творчому рості та розвитку; 

- підтримка і виявлення юних обдарувань; 

- залучення до участі в конкурсі якомога більшої кількості дітей та підлітків із різних  

регіонівУкраїни. 

2.2. Основні етапи проведення конкурсу: 

-формування та організація діяльності організаційного комітету конкурсу; 

-організація інформаційного забезпечення проведення конкурсу; 

-організація отримання, облік конкурсних робіт та проведення попередньої оцінки їх 

на 

відповідність умовам конкурсу; 

-організація діяльності кваліфікованого журі для оцінки конкурсних робіт учасників; 

-організація і проведення виставки кращих конкурсних робіт; 

-забезпечення призової мотивації переможців конкурсу. 

3.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ 

            3.1.До складу організаційного комітету конкурсу входять: 
-  Олехнович Олена Олександрівна, голова організаційного комітету конкурсу (заступник  

міського голови) 

- Дорошенко Лілія Анатоліївна, співголова організаційного комітету конкурсу (голова 

ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ТИ НЕ ОДИН») 

- Воробйов Костянтин Петрович, член організаційного комітету конкурсу (помічник 



народного депутата України) 

- Дорошенко Лілія Леонідівна, член організаційного комітету конкурсу (студентка 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури) 

-   Чорний Володимир Пантелійович,  член організаційного комітету конкурсу (художник) 

-   Жадан Валерій Володимирович, член організаційного комітету конкурсу (художник). 

 

3.2.На організаційний комітет конкурсу покладаються функції щодо організації,  

координації та забезпечення проведення конкурсу  

3.3. Організаційний комітет конкурсу забезпечує: 

-визначення умов та порядку проведення конкурсу; 

-затвердження вимог до конкурсних робіт; 

-формування критеріїв оцінки конкурсних робіт; 

-затвердження термінів і форми оцінювання конкурсних робіт; 

-оприлюднення інформації про проведення конкурсу; 

-недопущення розголошення відомостей про результати конкурсу раніше дати їх офіційного 

оголошення; 

-організацію надання призів переможцям конкурсу; 

-формування і затвердження складу членів журі (за формою, наведеною в Додатку № 4 

даного Положення); 

3.4.Рішення організаційного комітету приймаються на засіданнях організаційного  

комітету, шляхом голосування та простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів 

організаційного комітету. Засідання організаційного комітету вважається правомочним у разі 

присутності на ньому не менш ніж 2/3 загальної кількості членів організаційного комітету. 

Кожен член організаційного комітету має один голос. За рівної кількості голосів, голос 

Голови організаційного комітету є переважним. 

 
4.УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

4.1. До участі у конкурсі запрошуються малолітні та неповнолітні особи (діти та 
підлітки)  

у віці від 5 до 17 років. Усі учасники конкурсу розподіляються на такі вікові групи: 
-І - від 5 до 7 років; 
-II - від 8 до 12 років; 
-III - від 13 до 17 років. 
4.2. Надсилаючи роботу на конкурс Учасник (або законний представник* Учасника, 

який не досягнув 14 років) тим самим погоджується з умовами конкурсу, що зазначені в 
даному Положенні. 

4.3. Авторські права: 
- Учасники конкурсу гарантують наявність у них повного обсягу особистих 

немайнових і виключних майнових авторських прав на роботи, надіслані на конкурс; 
- надаючи роботу на конкурс, Учасник тим самим підтверджує своє авторство на 

роботу і згоду з умовами проведення конкурсу. 
- Організаційний комітет гарантує Учасникам дотримання їх авторських прав згідно 

умов авторського договору. 

* Законний представник: 
1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх 

дітей. 
2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної 

недієздатною. 
3. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа. 

       5. ПОРЯДОК, ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ НАДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ НА 
КОНКУРС 

5.1. Прийом Заявок на участь у конкурсі та самих конкурсних робіт здійснюється в 
термін з 10 січня 2020 року до 15  березня 2020 року. 

5.2. Для участі у конкурсі Учасники направляють єдиним відправленням в 
організаційний комітет наступні матеріали: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8


-Заявку на участь у конкурсі (за формами до 14 років та з 14 років, наведеними в 
Додатку 1 даного Положення); 

-Конкурсну роботу; 
-Авторський договір та угоду до авторського договору (за формами до 14 років та з 14 

років, наведеними в Додатку  2 даного Положення). 
5.3.Заявка повинна містити наступні дані: 

-прізвище, ім’я, по батькові Учасника; 
-дата народження і вік Учасника (повних років) на момент відправлення роботи на 

Конкурс; 
-адреса місця реєстрації і проживання; 

-контактна інформація (телефон, електронна адреса); -повне найменування навчального 
закладу (спеціалізований навчальний заклад - художня школа, студія тощо. У випадку якщо 
Учасник навчається індивідуально з викладачем, то вказується загальноосвітня школа); 

-прізвище, ім’я по батькові керівника навчального закладу; 
-прізвище, ім’я по батькові класного керівника (викладача); 
-контактні дані класного керівника (викладача); 
-назва конкурсної роботи та рік створення; 
- техніка виконання конкурсної роботи; 
-каталожні розміри конкурсної роботи; 
-опис конкурсної роботи (історія створення роботи, розповідь, вірш тощо. Дана 

інформація вказується за бажанням); 
-коротка інформація про автора роботи (захоплення, хобі тощо); 

-фотокартка автора роботи (за можливістю). 

5.4. Якщо Учасник на момент направлення Заявки на участь у конкурсі досягнув 14 

років, він може заповнити та підписати заявку і авторський договір самостійно. 

5.5. Якщо Учасник на момент направлення заявки на участь у конкурсі не досягнув 14 

років, Заявку і Авторський договір заповнює та підписує його законний представник. 

5.6. На конкурс приймаються конкурсні роботи  формату А3. 

5.7. Конкурсна робота, зі зворотної сторони, має обов’язково містити паспорт 

конкурсної роботи, в якому повинна відображатися наступна інформація: ПІБ автора, вік 

автора, назва роботи, назва навчального закладу, контакти викладача або законного 

представника (за формою, наведеною в Додатку 3 даного Положення). 

5.8. Без наданих та коректно заповнених заявки, авторського договору та паспорту зі 

зворотної сторони конкурсні роботи не розглядаються і не приймаються до участі в Конкурсі. 

Не допускаються до участі в конкурсі і не розглядаються колективні й анонімні конкурсні 

роботи. 

5.9.Конкурсні роботи та пакет документів (п. 5.2.) подаються в організаційний комітет 

конкурсу наступними шляхами: 
- надсилаються на адресу: індекс 85300, Україна, Донецька область, м.Пкровськ, 

вул. Європейська, 22, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 
Покровської міської ради. 

- надсилаються Новою поштою (за кошти учасника) за адресою: індекс 85300, 
Україна, Донецька область, м.Покровськ, вул. Європейська, 22, відділ культури, 
туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради 

- доставляються самостійно за адресою: Україна, Донецька область, м.Покровськ,  
вул. Європейська, 22, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 
Покровської міської ради. 

5.10 .Конкурсні роботи, які за результатами попереднього оцінювання не пройшли до 
числа переможців, за окремим запитом можуть бути отримані авторами (їх законними 
представниками) за адресою: Україна, Донецька область, м.Покровськ вул. Європейська, 
22, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської 
ради,   
дату та час, узгоджені за телефонним номером: співголови оргкомітету 050 909 45 75 

(Дорошенко Лілія Анатоліївна). 



Самостійне повернення робіт організатором не здійснюється.  
 

6. ЖУРІ КОНКУРСУ 
 

6.1.Склад журі формується і затверджується організаційним комітетом (Додаток  4 до 

даного Положення). Журі формується з числа авторитетних і досвідчених спеціалістів у 

галузі образотворчого мистецтва і художньої освіти. 

6.2. Функції журі: 
-оцінювання конкурсних робіт за 100 бальною шкалою; 
-визначення переможців конкурсу у вікових групах; 

-визначення переможців у додаткових номінаціях.  

 
7.ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ 

РОБІТ 

7.1. Розгляд та оцінювання робіт членами журі, здійснюється в наступних номінаціях: 
-І вікова група - від 5 до 7 років; 
-II вікова група - від 8 до 12 років; 
-III вікова група - від 13 до 17 років 

7.2. Для оцінювання застосовується 100-бальна шкала. 

7.3. Критерії оцінювання: 
- відповідність конкурсної роботи встановленій темі; 
- глибина розкриття теми; 
- емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне 

забарвлення); 
- композиційне і кольорове рішення; 
- оригінальність (нестандартний підхід і виконання); 
- художність (вміння естетично і зі смаком представити матеріал, колористика, 

композиція); 
- рівень самостійності мислення автора при створенні конкурсної роботи. 
7.4. Організаційний комітет конкурсу, за поданням журі, має право вводити 

додаткові 
 критерії оцінювання конкурсних робіт. 

7.5. Організаційний комітет конкурсу, за поданням журі, має право  
вводити додаткові номінації. 

7.6. Підрахунок балів і визначення переможців проводиться на закритій нараді 
журі.  

 
                                         8. ПІДСУМКИ КОНКУРСУ 

8.1. Підбиття підсумків конкурсу та оголошення переможців здійснюється  
організаційним комітетом не пізніше 23 березня 2020 року. 

8.2. Присвоюються І місця в наступних номінаціях: 
- «І місце» у І віковій групі (від 5 до 7 років) (диплом + подарунок); 
- «І місце» у II віковій групі (від 8 до 12 років) (диплом + подарунок); 
- «І місце» у III віковій групі (від 13 до 17 років) (диплом + подарунок); 

- учасники конкурсу нагороджуються дипломами за участь; 

- переможці в додаткових номінаціях отримують заохочувальні призи. 

8.3. Підсумки конкурсу і конкурсні роботи переможців будуть розміщенні у ЗМІ та на 

сайті Покровскої міської ради pokrovsk –rada.gov.ua 

 

9. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ  

 
9.1. Дане Положення про конкурс опубліковане  на сайті Покровскої міської Ради  

pokrovsk –rada.gov.ua організаційний комітет зберігає за собою право вносити зміни до 
даного Положення без попереднього та/або наступного повідомлення учасників про внесення 
змін. 

9.2. Інформація про проведення Конкурсу буде поширюватись (публікуватись) від 

імені організаторів: 
-на Інтернет ресурсах (сайті, на сторінці в соціальних мережах FАСЕВООК); 



-в художніх навчальних закладах (школах, студіях, майстернях тощо) України; 
-в загальноосвітніх середніх школах України. 

9.3. Роз’яснення і консультування з питань проведення Конкурсу здійснюється 

організаційним комітетом конкурсу за електронною адресою: 

 pokrovskultura @ukr.net і телефоном співголови оргкомітету 050 909 45 75 

(Дорошенко Лілія Анатоліївна).  

 

 

 Керуючий справами виконкому ради              А. Жук 

 

Положення  про  проведення  І Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

«ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ» підготовлено відділом культури, туризму та охорони 

культурної спадщини. 

 

Начальник відділу        К.Тумасова 
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                                                                                                              Додаток  1 
до Положення про проведення I 
Всеукраїнського конкурсу дитячого 
малюнку «ЩЕДРИК 
МАЛЬОВНИЧИЙ» 

              ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВІКОМ ДО 14 РОКІВ. 

ЗАПОВНЮЄ І ПІДПИСУЄ ЗАКОННІЙ ПРЕДСТАВНИК! 

З А Я В К А  
на участь у I Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку 

«ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ» 

* - поля обов’язкові до заповнення   Підписанням цієї Заявки я, 
(учасник) від імені якого діє  

(законний представник:мати/батько/опікун), надаю свою згодуОрганізаторам I Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнку «ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ» на обробку, використання протягом 75 

років та включення до баз персональних даних усіх наданих персональних даних (надалі - «ПД»): 

ідентифікаційних, паспортних, особистих і контактних даних, податкового номеру та інших ПД, з 

метою забезпечення реалізації відносин у сфері організації та проведення I Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнку «ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ!». 

Погоджуюсь з тим, що ПД без надання мною окремої на це згоди та надання мені 

подальшого повідомлення можуть змінюватись, знищуватись, обмежуватись у доступі, 

поширюватись та передаватись іншим особам, яких організатори визначатимуть самостійно. 

                                     2020 р. 
ПІБ і підпис законного представника(мати/батько/опікун)

1. ПІБ учасника*  

2. Дата народження і вік учасника 

(повних років)* 
 

3. Адреса місця реєстрації і 

проживання*  

4. Контактний телефон*  

5. Адреса електронної пошти*  

6. 

Повне найменування навчального 

закладу (спеціалізований навчальний 

заклад - художня школа, студія тощо. 

У випадку якщо учасник навчається 

індивідуально з викладачем, то 

вказується загальноосвітня школа)* 

 

7. ПІБ керівника навчального закладу*  

8. 
ПІБ класного керівника (викладача) 

навчального закладу* 
 

9. Контактні дані (класного керівника) 

викладача* 
 

10. Назва роботи та рік створення*  

11. Техніка виконання*  

12. Каталожні розмірі (ширина см., 

висота см.) 
Ширина 30 см висота 40 см. 

13. 

Опис роботи (історія створення 

роботи, розповідь, вірш тощо. Дана 

інформація вказується за бажанням) 
 

14. Інформація про учасника 

(захоплення, хобі тощо)  

15. Фотокартка автора роботи (за 

можливістю) 
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                                                                                                     Додаток  1 
до Положення про проведення I 
Всеукраїнського конкурсу дитячого 
малюнку «ЩЕДРИК 
МАЛЬОВНИЧИЙ» 

ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВІКОМ 3 14 РОКІВ.                                              

ЗАПОВНЮЄ І ПІДПИСУЄ УЧАСНИК! 
З А Я В К А  

н а  у ч а с т ь  у  I  В с е у к р а ї н с ь к о м у  к о н к у р с і  д и т я ч о г о  
м а л ю н к у « Щ Е Д Р И К  М А Л Ь О В Н И Ч И Й »  

* - поля обов’язкові до заповнення 

Підписанням цієї Заявки я,  
_______________________________________________(учасник), надаю свою згоду 

організаторам I Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ» на 

обробку, використання протягом 75 років та включення до баз персональних даних усіх наданих 

персональних даних (надалі - «ПД»): ідентифікаційних, паспортних, особистих і контактних даних, 

податкового номеру та інших ПД, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері організації та 

проведення I Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ». 
Погоджуюсь з тим, що ПД без надання мною окремої на це згоди та надання мені 

подальшого повідомлення можуть змінюватись, знищуватись, обмежуватись у доступі, 

поширюватись та передаватись іншим особам, яких організатори визначатимуть самостійн 

                                           2020 р.    

ПІБ і підпис учасника 

1. ПІБ учасника*  

2. Дата народження і вік учасника 

(повних років)* 
 

3. 
Адреса місця реєстрації і 

проживання*  

4. Контактний телефон*  
5. Адреса електронної пошти*  

6. 

Повне найменування 

навчального закладу 

(спеціалізований навчальний 

заклад - художня школа, студія 

тощо. У випадку якщо учасник 

навчається індивідуально з 

викладачем, то вказується 

загальноосвітня школа)* 

 

7. 
ПІБ керівника навчального 

закладу* 
 

8. 
ПІБ класного керівника 

(викладача) навчального 

закладу* 

 

9. Контакті дані викладача*  

10. Назва роботи та рік створення*  

11. Техніка виконання*  

12. Каталожні розмірі (ширина см., 

висота см.) 
 Ширина 30 см висота 40 см. 

13. 
Опис роботи (розповідь, вірш, 

казка тощо. Дана інформація 

вказується за бажанням) 

 

14. 
Інформація про учасника 

(захоплення, хобі)  

15. Фотокартка автора роботи (за 

можливістю) 
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Додаток 2 
до Положення про проведення I 
Всеукраїнського конкурсу 
дитячого малюнку «ЩЕДРИК 
МАЛЬОВНИЧИЙ» 

ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВІКОМ ДО 14 РОКІВ 

ЗАПОВНЮЄ І ПІДПИСУЄ ЗАКОННІЙ ПРЕДСТАВНИК! 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 
про передачу виключних майнових прав 

на твір образотворчого мистецтва 
 

м.  «     »                           
2020 р. 

Я, _______________________________________________(законний представник: 
мати/батько/опікун), як законний представник 
_____________________________________(надалі - Автор), з однієї сторони, 
та___________________________________________________________ 

 (надалі - Правонабувач), в особі президента, що діє на підставі Статуту, з другої 
сторони, 
разом надалі за текстом - Сторони, а кожен окремо - Сторона, керуючись нормами чинного 
цивільного законодавства, законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації 
та законодавства про авторське право і суміжні права, уклали цей авторський договір (надалі 
- Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Відповідно до цього Договору, Автор передає, а Правонабувач набуває виключні 

майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва (надалі - Твір), 
що передається Автором Правонабувачу у зв’язку з участю Автора у I Всеукраїнському 
конкурсі дитячого малюнку «ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ». 

1.2. Твір, зазначений в пункті 1.1 цього Договору, має наступні характеристики: 
- вид Твору: малюнок. 
- назва: ________________________________________________________________ . 
- рік створення: 2020 _______________________________________________ . 
- розміри:  ____________________________________________________________ . 
- техніка виконання: ________________________________________________ . 
1.3. Виключні майнові права інтелектуальної власності, які є предметом даного 

Договору, передаються Автором Правонабувачеві на повний строк чинності (дії) майнових 
прав інтелектуальної власності на Твір, встановлений на момент укладання даного Договору 
чинним законодавством про авторське право і суміжні права. 

1.4. Автор передає Правонабувачеві, зокрема, такі виключні майнові права 
інтелектуальної власності на Твір, як: 

і) виключне право на використання Твору (в тому числі його оприлюднення (випуску у 
світ); відтворення (в тому числі репродукування) будь-яким способом та у будь-якій формі; 
переробки, адаптації та/або внесення інших подібних змін; використання зображення Твору 
в друкованих та/або електронних виданнях та засобах масової інформації (буклети, каталоги, 
монографії тощо); включення Твору складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, 
енциклопедій тощо; супроводження Твору, при його використанні, ілюстраціями, 
передмовами, післямовами, коментарями тощо; публічного показу Твору; продажу, 
передання в найм (оренду), на тимчасове зберігання (в тому числі з метою публічного показу 
як в Україні так і за її межами) оригіналу та/або примірників Твору тощо; імпорту 
примірників Твору, примірників його переробок тощо); 

і і) виключне право дозволяти використання Твору; 
ііі) виключне право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі 

забороняти таке використання. 
1.5. Зазначений в п. 1.4 цього Договору перелік виключних майнових прав 

інтелектуальної власності на Твір, що передаються Автором Правонабувачеві, не є 
вичерпним. Сторони під виключними майновими правами інтелектуальної власності на Твір, 
що передаються Автором Правонабувачеві згідно цього Договору, також розуміють усі та 
будь-які інші виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір, передбачені чинним 
законодавством України. Реалізація виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
Твір, набутих Правонабувачем на підставі цього Договору, може 
здійснюватисьПравонабувачем як на території України, так і за її межами. 

1.6. Сторони діють у рамках цього Договору на безоплатній основі. Майнові права 
інтелектуальної власності на Твір передаються (відчужуються) Автором Правонабувачеві в 
якості безоплатної нецільової благодійної допомоги, відповідно до положень Договору та 
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чинного законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. 
 
 
                                                 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

1.7. Автор зобов'язується: 
1.7.1. Передати у власність Правонабувачеві оригінал Твору в задовільному стані 

збереження, на умовах, визначених цим Договором. Передання оригіналу Твору 
здійснюється в момент підписання Сторонами даного Договору. Підписанням цього 
Договору Сторони підтверджують, що оригінал Твору передано Автором Правонабувачеві. 

1.7.2. Протягом строку дії даного Договору не вчиняти будь-яких дій щодо передання 
будь-яким третім особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір, 
отриманих Правонабувачем на підставі цього Договору. 

2.2. Правонабувач зобов'язаний: 

2.2.1. Прийняти оригінал Твору на умовах, визначених цим Договором. 

2.2.2. Не порушувати особистих немайнових прав інтелектуальної власності Автора 

на 

 Твір. 

2.3. Правонабувач та Автор беруть один перед одним зобов'язання не вступати з будь-

якими  

третіми особами в будь-які домовленості або угоди, які б порушували умови даного 

Договору та/або інтереси кожної із Сторін, що випливають з предмету та умов даного 

Договору.  

2.4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір, передбачені Розділом 

1 цьогоДоговору, переходять від Автора до Правонабувача з моменту підписання Сторонами 

цього Договору. З моменту переходу до Правонабувача виключних майнових прав 

інтелектуальної власності на Твір, Правонабувач отримує, в тому числі, право 

розпоряджатися виключними майновими правами інтелектуальної власності на Твір на 

власний розсуд, зокрема, протягом строку дії цього Договору, - укладати від свого імені 

будь-які договори з третіми особами про передачу (відчуження) усіх або окремих виключних 

майнових прав інтелектуальної власності на Твір без письмової згоди Автора.   

3. ГАРАНТІЇ 
3.1. Автор гарантує, що Твір створено особисто Автором, що це оригінальний Твір і 

саме Автору, на дату укладення цього Договору, належать усі особисті немайнові права 

інтелектуальної власності на Твір, а також усі виключні майнові права інтелектуальної 

власності на Твір. 

3.2. Автор гарантує, що він має право передавати виключні майнові права 

інтелектуальної власності на Твір, що зазначені в Розділі 1 цього Договору. 

3.3. Автор гарантує, що передання Правонабувачу виключних майнових прав 

інтелектуальної власності на Твір в обсязі, визначеному Договором, жодним чином не 

порушує прав третіх осіб. 

3.4. Автор гарантує, що не буде оскаржувати сам та/або сприяти іншим особам в 

оскарженні порядку та форм реалізації Правонабувачем набутих на підставі цього Договору 

виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір, якщо це не завдає шкоди честі 

та репутації Автора. 

3.5. Автор несе відповідальність за порушення гарантій, зазначених в пунктах 3.1 - 3.4 

цього Договору, згідно положень чинного законодавства України. 

3.6. Правонабувач та Автор погоджують, що ім'я Автора Твору зазначатиметься у 

зв'язку з використанням Твору, якщо це практично можливо. 

4. УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
4.1. Внесення змін і доповнень до цього Договору можливе тільки за взаємною згодою 

Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору. Розірвання 

цього Договору (відмова від Договору) в односторонньому порядку допускається виключно 

у випадках, встановлених цим Договором. 

4.2. Правонабувач має право відмовитись від цього Договору (розірвати Договір) в 
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Б.П. 

односторонньому порядку у випадку, якщо будь-яка з гарантій, зазначених у пунктах 3.1 - 

3.4 цього Договору, повністю або частково виявиться невірною, хибною або помилковою. 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1 Цей Договір є змішаним договором у понятті цивільного законодавства, набирає 
чинності з дня його підписання Сторонами і діє до спливу строку, встановленого пунктом 1.3 
цього Договору. 

 

 

5.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час його дії. 

5.3. Усі спори Сторін за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а в разі 

недосягнення згоди, передаються на вирішення до суду відповідно до чинного законодавства 

України. 

5.4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір у разі 

реорганізації/ліквідації Правонабувача переходять у повному обсязі до його 

правонаступників. 

5.5. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
АВТОР                                                                  ПРАВОНАБУВАЧ 

 

 
від імені якого діє 
 

 
(законний представник: мати/батько/опікун) 

Паспорт громадянина України:  

Серія                      № 
Виданий (дата) 
 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

 

 

Зареєстрований за адресою  

Місце фактичного проживання: Телефон: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

Код ЄДР  

Юридична адреса:  

п/р  

МФО 

М.П. 
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Б.П. 

                                                                                                                Додаток 2 
                                                                                                                до Положення про проведення I 
                                                                                                                Всеукраїнського конкурсу дитячого   

малюнку «ЩЕДРИК 
МАЛЬОВНИЧИЙ 

 
УГОДА 

до Авторського договору про передачу виключних 
майнових прав на твір образотворчого мистецтва  
                                                  

 м.Покровськ                                                            від« ____» ____________ 

2020 
                                                 

Я ,                                                      (законний представник: 

мати/батько/опікун), як законний представник (надалі - Автор), з однієї сторони, 

та (надалі - Правонабувач),  в 

особі президента Косенко Інни Василівни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, 
разом надалі за текстом — Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цю угоду 

(надалі - Угода) до Авторського договору про передачу виключних майнових прав на твір 
образотворчого мистецтва від «       »                   2020 р. (надалі - Договір) про наступне: 

1. Сторони, підписанням цієї Угоди, підтверджують та погоджуються з тим, що: 
1.1. Автором, на виконання та відповідно до умов Договору, було передано, а 

Правонабувачем - прийнято, оригінал Твору, визначеного п. 1.2 Договору, а саме: 
- вид Твору: малюнок 
- назва: «                                            » ______________________________________ . 
- рік створення:  _______________________________________________________ . 
- розміри:  ____________________________________________________________ . 
- техніка виконання:  ___________________________________________________ . 
1.2. Оригінал Твору було передано Автором Правонабувачеві у якості безоплатної 

нецільової благодійної допомоги, відповідно до положень п. 1.6 Договору та норм 
законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. 

1.3. Вартість оригіналу Твору, переданого Автором Правонабувачеві, визначена за 
згодою Сторін та складає 10,00 грн. (десять грн. 00 коп.). 

1.4. Право власності на оригінал Твору перейшло від Автора до Правонабувача в 
момент фактичного отримання оригіналу Твору Правонабувачем. 

1.5. Правонабувачеві, з моменту переходу до нього права власності на оригінал 
Твору, належить повне та беззаперечне право реалізувати щодо оригіналу Твору усі та 
будь-які права, що надані власнику речі (майна) чинним законодавством, та, зокрема, але 
не виключно, - право, без будь-яких додаткових погоджень зі сторони Автора та/або 
повідомлень Автора, відчужити оригінал Твору шляхом, у тому числі, його публічного 
продажу від свого імені та/або на свою користь (зокрема, але не виключно, - на публічних 
торгах, конкурсах, аукціонах тощо). 

2. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 
усього строку дії Договору. 

3. Ця Угода укладена в 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, по 
одному для кожної зі Сторін, та є невід’ємною частиною Авторського договору про 
передачу виключних майнових прав на твір образотворчого мистецтва від «
 ____________________________________________ »___________  ___ 2020 р. 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
АВТОР                                                                  ПРАВОНАБУВАЧ 

 
від імені якого діє 
 
(законний представник: мати/батько/опікун) 

Паспорт громадянина України:  

Серія                      № 
Виданий (дата) 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 
Зареєстрований за адресою  

Місце фактичного проживання:  

Телефон  

 

Код ЄДР  

Юридична адреса:  

п/р  

МФО 

М.П. 
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Додаток 2 
Всеукраїнського конкурсу дитячого   
малюнку«ЩЕДРИКМАЛЬОВНИЧИЙ» 

 

 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВІКОМ 3 14 
РОКІВ ЗАПОВНЮЄ І 
ПІДПИСУЄ УЧАСНИК! 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 
про передачу виключних майнових прав 

на твір образотворчого мистецтва 
м. Покровськ « ___ »  ________ 2020 

р. 
Я ,                                                                 (надалі - Автор), з однієї 

сторони, та 
(надалі - Правонабувач), в особі голови                                                             , що діє на 

підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі за текстом - Сторони, а кожен окремо - 
Сторона, керуючись нормами чинного цивільного законодавства, законодавства про 
благодійну діяльність та благодійні організації та законодавства про авторське право і 
суміжні права, уклали цей авторський договір (надалі - Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Відповідно до цього Договору, Автор передає, а Правонабувач набуває виключні 

майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва (надалі - Твір), 
що передається Автором Правонабувачу у зв’язку з участю Автора у I Всеукраїнському 
конкурсі дитячого малюнку «ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ». 

1.2. Твір, зазначений в пункті 1.1 цього Договору, має наступні характеристики: 
- вид Твору: малюнок ______________________________________________ . 
- назва: «                                        » _________________________________________ . 
- рік створення:  __________________________________________________ . 
- розміри: _297х420 ___________________________________________________ . 
- техніка виконання: _  _______________________________________________ . 
1.3. Виключні майнові права інтелектуальної власності, які є предметом даного 

Договору, передаються Автором Правонабувачеві на повний строк чинності (дії) майнових 
прав інтелектуальної власності на Твір, встановлений на момент укладання даного Договору 
чинним законодавством про авторське право і суміжні права. 

1.4. Автор передає Правонабувачеві, зокрема, такі виключні майнові права 
інтелектуальної власності на Твір, як: 

i) виключне право на використання Твору (в тому числі його оприлюднення (випуску у 
світ); відтворення (в тому числі репродукування) будь-яким способом та у будь-якій формі; 
переробки, адаптації та/або внесення інших подібних змін; використання зображення Твору 
в друкованих та/або електронних виданнях та засобах масової інформації (буклети, каталоги, 
монографії тощо); включення Твору складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, 
енциклопедій тощо; супроводження Твору, при його використанні, ілюстраціями, 
передмовами, післямовами, коментарями тощо; публічного показу Твору; продажу, 
передання в найм (оренду), на тимчасове зберігання (в тому числі з метою публічного показу 
як в Україні так і за її межами) оригіналу та/або примірників Твору тощо; імпорту 
примірників Твору, примірників його переробок тощо); 

ii) виключне право дозволяти використання Твору; 
iii) виключне право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі 

забороняти таке використання. 
1.5. Зазначений в п. 1.4 цього Договору перелік виключних майнових прав 

інтелектуальної власності на Твір, що передаються Автором Правонабувачеві, не є 
вичерпним. Сторони під виключними майновими правами інтелектуальної власності на Твір, 
що передаються Автором Правонабувачеві згідно цього Договору, також розуміють усі та 
будь-які інші виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір, передбачені чинним 
законодавством України. Реалізація виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
Твір, набутих Правонабувачем на підставі цього Договору, може 
здійснюватисьПравонабувачем як на території України, так і за її межами. 

1.6. Сторони діють у рамках цього Договору на безоплатній основі. Майнові права 
інтелектуальної власності на Твір передаються (відчужуються) Автором Правонабувачеві в 
якості безоплатної нецільової благодійної допомоги, відповідно до положень Договору та 
чинного законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. 
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                                         2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
1.7. Автор зобов'язується: 
1.7.1. Передати у власність Правонабувачеві оригінал Твору в задовільному стані 

збереження, на умовах, визначених цим Договором. Передання оригіналу Твору 
здійснюється в момент підписання Сторонами даного Договору. Підписанням цього 
Договору Сторони підтверджують, що оригінал Твору передано Автором Правонабувачеві. 
Протягом строку дії даного Договору не вчиняти будь-яких дій щодо передання будь-яким 

третім особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір, отриманих 

Правонабувачем на підставі цього Договору.            2.2. Правонабувач зобов'язаний:  

2.2.1.Прийняти оригінал Твору на умовах, визначених цим Договором. 

2.2.2. Не порушувати особистих немайнових прав інтелектуальної власності Автора 

на Твір. 

2.3.Правонабувач та Автор беруть один перед одним зобов'язання не вступати з будь-

якими третіми особами в будь-які домовленості або угоди, які б порушували умови даного 

Договору та/або інтереси кожної із Сторін, що випливають з предмету та умов даного 

Договору. 

2.4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір, передбачені Розділом 

1 цього Договору, переходять від Автора до Правонабувача з моменту підписання 

Сторонами цього Договору. З моменту переходу до Правонабувача виключних майнових 

прав інтелектуальної власності на Твір, Правонабувач отримує, в тому числі, право 

розпоряджатися виключними майновими правами інтелектуальної власності на Твір на 

власний розсуд, зокрема, протягом строку дії цього Договору, - укладати від свого імені 

будь-які договори з третіми особами про передачу (відчуження) усіх або окремих виключних 

майнових прав інтелектуальної власності на Твір без письмової згоди Автора. 

3.ГАРАНТІЇ 
3.1. Автор гарантує, що Твір створено особисто Автором, що це оригінальний Твір і 

саме Автору, на дату укладення цього Договору, належать усі особисті немайнові права 

інтелектуальної власності на Твір, а також усі виключні майнові права інтелектуальної 

власності на Твір. 

3.2. Автор гарантує, що він має право передавати виключні майнові права 

інтелектуальної власності на Твір, що зазначені в Розділі 1 цього Договору. 

3.3. Автор гарантує, що передання Правонабувачу виключних майнових прав 

інтелектуальної власності на Твір в обсязі, визначеному Договором, жодним чином не 

порушує прав третіх осіб. 

3.4.Автор гарантує, що не буде оскаржувати сам та/або сприяти іншим особам в 

оскарженні порядку та форм реалізації Правонабувачем набутих на підставі цього Договору 

виключних майнових прав інтелектуальної власності на Твір, якщо це не завдає шкоди честі 

та репутації Автора. 

3.5. Автор несе відповідальність за порушення гарантій, зазначених в пунктах 3.1 - 3.4 

цього Договору, згідно положень чинного законодавства України. 

3.6. Правонабувач та Автор погоджують, що ім'я Автора Твору зазначатиметься у 

зв'язку з використанням Твору, якщо це практично можливо. 

4.УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
4.1. Внесення змін і доповнень до цього Договору можливе тільки за взаємною згодою 

Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору. Розірвання 

цього Договору (відмова від Договору) в односторонньому порядку допускається виключно 

у випадках, встановлених цим Договором. 

4.2.Правонабувач має право відмовитись від цього Договору (розірвати Договір) в 

односторонньому порядку у випадку, якщо будь-яка з гарантій, зазначених у пунктах 3.1 - 

3.4 цього Договору, повністю або частково виявиться невірною, хибною або помилковою. 

5.ІНШІ УМОВИ 

5.1. Цей Договір є змішаним договором у понятті цивільного законодавства, набирає 

чинності з дня його підписання Сторонами і діє до спливу строку, встановленого пунктом 1.3 

цього Договору. 
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Б.П. 

5.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час його дії. 

5.3. Усі спори Сторін за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а в разі 

недосягнення згоди, передаються на вирішення до суду відповідно до чинного законодавства 

України. 

5.4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір у разі 

реорганізації/ліквідації Правонабувача переходять у повному обсязі до його 

правонаступників. 

5.5. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА  РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
АВТОР                                                                  ПРАВОНАБУВАЧ 

 

 

 

 
Свідоцтво про народження 

 

Серія                      № 
Виданий (дата) 
(ЗА НАЯВНОСТІІ) 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

 
(ЗА НАЯВНОСТІІ) 
Зареєстрований за адресою  

Місце фактичного проживання:  

Телефон 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Код ЄДР  

Юридична адреса:  

п/р  

МФО 

Не є платником податків 

М.П. 
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АВТОР 

П.І.Б.______________________________________ 
Свідоцтво про народження: Серія ___ № ________ , 
виданий ___________________________________ , 
дата _______________________________________  

(ПРИ ВІДСУТНОСТІ ПАСПОРТА)  

Паспорт громадянина України: Серія  

№ _______ , виданий __________________________, 
дата ________________________________________  

(ЗА НАЯВНОСТІ) 

Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОНАБУВАЧ 

 

Код ЄДР 3 
Юридична адреса:  
п/р  
МФО 351005 
 
МП. 

Додаток 2 
до Положення про проведення I 
Всеукраїнського конкурсу дитячого   
малюнку«ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ 
 

 

УГОДА 

до Авторського договору про передачу виключних 

майнових прав на твір образотворчого мистецтва від  

м.Покровськ                                                                                      «        »                 2020 

р. 

Я,                                                                             (надалі - Автор), з однієї сторони, та 
 
 (надалі - Правонабувач), в особі голови                                                                        , що 

діє на підставі Статуту, з другої сторони, 
разом надалі за текстом - Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цю угоду 

(надалі - Угода) до 
Авторського договору про передачу виключних майнових прав на твір образотворчого 
мистецтва від «__»___________2020р. (надалі - Договір) про наступне: 

1. Сторони, підписанням цієї Угоди, підтверджують та погоджуються з тим, що: 
1.1. Автором, на виконання та відповідно до умов Договору, було передано, а 

Правонабувачем - прийнято, оригінал Твору, визначеного п. 1.2 Договору, а саме: 
- вид Твору: малюно 
- назва: «                                                       ». 
- рік створення: 20 _______________________________________________________ . 
- розміри: 297x420 _______________________________________________________ . 
- техніка виконання:  _____________________________________________________ . 
1.2. Оригінал Твору було передано Автором Правонабувачеві у якості безоплатної 

нецільової благодійної допомоги, відповідно до положень п. 1.6 Договору та норм 
законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. 

1.3. Вартість оригіналу Твору, переданого Автором Правонабувачеві, визначена за 
згодою Сторін та складає 10,00 грн. (десять грн. 00 коп.). 

1.4. Право власності на оригінал Твору перейшло від Автора до Правонабувача в 
момент фактичного отримання оригіналу Твору Правонабувачем. 

1.5. Правонабувачеві, з моменту переходу до нього права власності на оригінал 
Твору, належить повне та беззаперечне право реалізувати щодо оригіналу Твору усі та 
будь-які права, що надані власнику речі (майна) чинним законодавством, та, зокрема, але 
не виключно, - право, без будь-яких додаткових погоджень зі сторони Автора та/або 
повідомлень Автора, відчужити оригінал Твору шляхом, в тому числі, його публічного 
продажу від свого імені та/або на свою користь (зокрема, але не виключно, - на публічних 
торгах, конкурсах, аукціонах тощо). 

2. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 
усього строку дії Договору. 

3. Ця Угода укладена в 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін, та є невід’ємною частиною Авторського 
договору про передачу виключних майнових прав на твір образотворчого мистецтва від »                               
20       р. 

4. ПІДПИСИ СТОРІН (ЗА НАЯВНОСТІ) 
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Додаток 3 
до положення  проведення I 
Всеукраїнського конкурсу дитячого   
малюнку«ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ 

 
 

 

 
ПАСПОРТ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ 

 

 

ПІБ автора  

Вік автора  

Назва роботи  

Назва навчального закладу  
ПІБ та контакти викладача або 

законного представника 
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Додаток 4 
до Положення про проведення I 
Всеукраїнського конкурсу дитячого   
малюнк«ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ 

 
СКЛАД ЖУРІ 

I Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

«ЩЕДРИК МАЛЬОВНИЧИЙ» 

 Голова журі                  
1. Олехнович Олена Олександрівна заступник міського голови 

2. Співголова журі  

 Дорошеко Лілія Анатоліівна Голова ГРОМАДСЬКОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ«ТИ НЕ ОДИН» 

 Члени журі  

1. Воробйов Костянтин Петрович помічник народного депутата 

України 

2. Дорошенко Лілія Леонідівна студентка Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури 

3. Чорний Володимир Пантелійович художник 

4. Жадан Валерій Володимирович  художник 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8

