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вщ 06 лютого 2017 року № 02/06-04-ОД 

М|Н1Стру Кабинету М1н1стр1в УкраТни 
с л е н к у О. С. 

Про оргашзащю Мгжнародного фесттсию 
дитячо-молод1Жно1 творчоат «Бттшська хвшя» 

Шановний Олександре Серг1Йовичу! 

Користуючись нагодою, дозвольте засвТдчити свою повагу та висловити 
вдячнТсть за сприяння у реал1зац11 заход1в ВсеукраТнськоГ молод1жно1 
громадськоТ органТзацй" «Серце до серця». 

1нформуемо, що з 27 червня по 2 липня 2017 року в м. Талл1нш 
(Естонська Республика) буде проведено М1жнародний фестиваль дитячо-
молод1жно1 творчост! «Балт1Йська хвиля» (дал! Фестиваль). 

Метою Фестивалю е виявлення та пТдтримка обдарованих дТтей Т молод!; 
встановлення творчих контакт1Б, сприяння дружн1м зв'язкам 1 зм1цненню 
взаемодй' м1ж молоддю з р1зних рег1он1в Укра'Тни, зарубТжних кра'Тн; створення 
умов щодо пТдтримки багатонац1онально1 дитячо-молод1жно1 творчостГ. 

У Фестивал! братиме участь учн1вська та студентська молодь, творч! \ 
колективи Укра'Тни, Естон1'Т та Тнших кра'Тн. 

НомТнацн Фестивалю: вокал, хореографТя, 1нструментальний жанр, 
образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво, театральний 
жанр (драматичний, музичний), циркове мистецтво, конкурс л1тературно-
музично-спортивних м1н1-композиц1й «Молодь обирае здоров'я». , 

Просимо Вас, шановний Олександре СергТйовичу, П1дтримати проведен 
Фестивалю та поТнформувати про його орган1зац1ю: 

М1Н1Стерство молод! та спорту Укра'Тни (для подальшого Тнформуванн 
обласних п1дрозд1л1в у справах молод! та спорту); 

М!н!стерство осв!ти ! науки УкраТни (для подальшого !нформування§ 
обласних департамент!в осв!ти ! науки); 

обласн!, Ки'Твську м!ську державн! адм!н!страц!'Т. 
За додатковою !нформац!ею прохання звертатися до орган!зац!йного [ 

ком!тету Фестивалю за телефонами: 0445010115, 0674077798, 0965961412,' 
0932146417, 0504474968. 

Додаються:. умови проведения Фестивалю; ор!ентовна програма Фестивалю; перелТк 
документТв, необхщних для оформлсиня шенгенськоТ в1-зи. 

Додаток: на 6 арк. 

3 повагош |)' 

Голова Правлшня 
к,; П о д л | к а н т 1.1. • ' ' 
-01-15 

Павло Гор1нов 

03062, м.р'Тв; вул/Щербаювського, 31/40, оф!с 62. тел.: 044-501-01-15, 044-400-43-01 



3.2. Фестиваль буде проведено з 27 червня по 2 липня 2017 року у столиц! 
ЕстонськоТ Республ1ки - м. Талл!нн. 

/ 4. Конкурсн! ном!нац!1 

4.1. Вокал: 
народний сп!в (сол!сти, дуети, тр!о, квартети, вокальн! ансамбл!); 
естрадна :п!сня, твори композитор!в-класик!в або сучасних автор!в 

(сол!сти, дуети, тр!о, квартети, вокальн! ансамбл!, шоу-групи). 
Репертуарн! вимоги: 
сол!сти та ансамбл! представляють два р!знохарактерн! твори, загальним 

часом звучания не бшьше 7 хвилин; 
народний сп!в — а сареНа або у супровод! народних !нструмент!в; 
естрадний сп!в (як!сна фонограма «м!нус» на МП або СО в ауд!о СО 

формат!). 
Кожей тв!р записаний на окремому диску з високою як!стю звуку. 

Обов'язково вказати: назву твору, автора музики, тексту, назву ансамблю або 
пр!звище виконавця та тривал!сть звучания даного твору. 

4.2. Хореограф!я: 
класичний танець; народна хореофаф!я; сучасна хореограф!я; естрадна 

хореофаф!я; спортивна хореофаф!я; бальна хореофаф!я. 
Репертуарн! вимоги: 
колектив готуе 2 фестивальн! номери до 10 хвилин; 
можлива участь колективу у дек!лькох вказаних ном!нац!ях; 
тривал!сть хореограф!чного номеру до 4-х хвилин; 
яюсна фонофама на МО або СО в ауд!о СО формат!. 
Кожей номер записано на окремо.му диску з високою як!стю звуку. 

Обов'язково вказати: назву номеру, назву ансамблю та тривал!сть звучания. 
4.3.1нструментальний жанр: 
соло, ансамбл! народно-!нструментального жанру, оркестри народних 

!нструмент!в тощо. 
Репертуарн! вимоги: 
у профам! !нструментальних колектив!в мае бути не б!льше трьох твор!в 

(р!зних за стилем, жанром, формою) кращих зразк!в украТнськоТ та заруб !жно1 
класики, тБор!в сучасних композитор!в, авторських твор!в; 

у склад! оркестр!в, ансамбл!в народних !нструмент!в допускаеться участь 
не б!льше трьох педагог!в. 

4.4. Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво: 
образотворче мистецтво (живопис, граф!ка); 
декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво (художне р!зьблення по 

дереву, гончарство та художня керам!ка, витинанка, художня вишивка, народна 
та сувенфна !грашка, писанкарство, л!плення, декоративний розпис та 
народний живопис, паперова пластика, вироби з соломки, лозоплет!ння, 
ткацтво, художне плет!ння гачком та спицями, флористика та вироби з 
природного матер!алу, художня обробка шк!ри, розпис тканини та !нше). 

Умори участ!: 
учасники надають в!д 2-х до 4-х роб!т з одного напряму (можлива участь 

у дек!лькох напрямах); 



роботи 3 образотворчого, декоративно-ужиткового та прикладного 
мистептва повинн! бути оформлен! в паспарту або в раму, формат роботи не 
менше АЗ (297x420); 

до роб!т необх!дно додавати етикетку, на як!й вказати: назву роботи, 
техн!ку виконання, пр!звище, !м'я, в!к автора, повну назву навчального закладу, 
назву гуртка, П.1.Б. кер!вника. 

4.5. Театральний жанр (драматичний, музичний), циркове мистецтво. 
Репертуарн! вимоги: 
колективи представляють на конкурс мал! спен!чн! форми, моно-вистави, 

етюди, оцени з вистав ! п'ес, що композиц!йно мають завершений характер; 
на В!КОБ ! групи не под!ляеться. 
У виступах буде враховуватися повнота ! виразн!сть розкриття теми 

твору; розкриття ! яскрав!сть художн!х образ!в; спен!чн!сть (пластика, костюм, 
культура виконання); художне оформления вистави; дикп!я актор!в; 
в!дпов!дн!сть репертуару В!КОБИМ особливостям виконавц!в. 

4.6. Конкурс л!тературно-музично-спортивних м!н!-композип!й 
«Молодь обирае здоров'я». 

Для участ! у конкурс! допускаеться команда з 7 ос!б (учн!в, студент!в). 
Команда представляе л!тературно-музичну, художньо-

спортивну м!н!-композип!ю, спрямовану на популяризац!ю переваг здорового 
способу життя, формування у молод! безпечно! повед!нки, збереження 
власного здоров'я та здоров'я оточуючих, в!дображення духовних ц!нностей ! 
традип!й народу в поеднанн! з сучасними тенденп!ями розвитку культури та 
мистецтБ. 

Виступи повинн! бути позитивно зор!ентованими, з 
використанням р!зних вид!в мистептва, демонструвати власн! 
досягнення молод! у формуванн! здорового способу життя. Насл!дки 
негативних звичок можуть в!дображатися у траг!чн!й, гумористичн!й, 
образн!й, художньо-спортивн!й та !нших формах. 

5. Визначення та нагородження переможп!в 
5.1. Переможп!в Фестивалю визначае жур!, склад якого затверджуеться 

Орган!заторами конкурсу. 
5.2. Переможц! Фестивалю нагороджуються в!дпов!дними дипломами та 

подарунками. 

6. Ф!нансування 
6.1. ПроУзд, проживания та харчування учасник!в, кер!вник!в колектив!в 

та !нших ос!б, що супроводжують, зд!йснюються за рахунок джерел, не 
заборонених чинним законодавством УкраУни. 

6.2. За умови супроводження 15 або б!льше учасник!в проживания, 
харчування кер!вника зд!йснюеться за рахунок Орган!затор!в Фестивалю. 

7. Питания авторських та !нших прав 
7.1. Телев!з!йн! зйомки Фестивалю, окремих його виступ!в зд!йснюють 

телекомпан!"], акредитован! Оргком!тетом Фестивалю. 
7.2. Питания особистого ! майнового страхування колективи-учасники 

Фестивалю вир!шують самост!йно. 



Додаток до Умов проведения Фестивалю 
лист ВМГО «Серце до серця» 
В1Д 06 лютого 2017 року 
№02/06-0^ОД 

ЗАЯВКА 
на участь у М1жнародному фестивал! дитячо-молод1жно1 творчост! 

«Балт1йська хвиля» 

Ном1нац1я 
1. Краша _ 
2. Область 
3. М1сто (район) 
4. Назва закладу (без скорочень) 

5. Контактн! телефони закладу: код краУни 
номер 
6. Повна назва колективу 

7. Пр!звище, !м'я кер!вника 
8. Контактн! телефони кер!вника 

9. Загальна к!льк!сть член!в делегац!У 
д1тей , (з них: хлопчик!в , д!вчат_ 
ос!б, що супроводжують (кер!вник!в) _,(ж!н. , чол. 
10. Список вс1х учасник!в (пр!звище, !м'я, по батьков!, м!спе навчання/роботи, 
контактн! телефони). 

11. Конкурсна програма: 

В!ков1 
групи 

№ з/п Назва номеру 
К1льк!сть 
учасник!в 

Прим1тка Носи 

Молодша Молодша 

Середня Середня 

Старша Старша 

Зм!шана Зм!шана 

Дата заповнення заявки 

П!дпис 



Додаток 2 
до листа ВМГО «Серце до серця» 
в1а06 лютого 2017 року 
№ 02/06-0^-ОД 

Ор1ентовна програма 
М1жнародного фестивалю дитячо-молод1жноТ творчост! «Балт1йська хвиля» 

27 червня - 2 липня 2017 року, Литва, Естон1я, Полыца 

Дата Час Зах1д 

27.06.2017 
(В1ВТОрОК) 

07.00 ВиУзд 3 м. Льв1в (зал1зничний вокзал) 
27.06.2017 
(В1ВТОрОК) 

08.00-11.00 Перетин Державного кордону УкраУна — Польща 27.06.2017 
(В1ВТОрОК) 

11.00-23.00 ПереУзд дом. Выьнюс (Литва). Поселения в готел! 

28.06.2017 
(середа) 

07.00-08.00 Сн1данок 

28.06.2017 
(середа) 

08.00-10.00 

ЕкскурС1я «Старе м1сто Вшьнюса — серце Литви»: 
кафедральний собор, Палап Правител1в, городище 
на пагорб! Гедим1наса, Собор св. Тереси, каплипя з 
чудотворною 1коною Д 1 В И Мар1У ОстробрамськоУ, 
В1льнюський ун1верситет 

28.06.2017 
(середа) 

10.00-15.00 ПереУзд до м. Рига (Латв1я) 

28.06.2017 
(середа) 

15.00-16.00 Общ 

28.06.2017 
(середа) 

16.00-18.00 Оглядова екскурс1я «Рига - Балт1йська перлина» 

28.06.2017 
(середа) 

18.00-23.00 ПереУзд в м. Таъч1нн (Естон1я), поселения у готел! 

29.06.2017 
(четвер) 

07.00-09.00 Сн1данок 

29.06.2017 
(четвер) 

09.00-12.30 Оглядова екскурс"1я «Талл1нн - кпсто легенд 
середньов1ччя» 

29.06.2017 
(четвер) 

13.00-14.00 Об1д 29.06.2017 
(четвер) 14.00-17.30 П1дготовка до конкурсного дня Фестивалю 

29.06.2017 
(четвер) 

18.00-19.00 Вечеря 

29.06.2017 
(четвер) 

19.00-21.00 П!дготовка до конкурсного дня Фестивалю, 
творчий веч!р «Естафета гарних вражень» 

30.06.2017 
(п'ятнипя) 

07.00-08.30 Сн1данок 

30.06.2017 
(п'ятнипя) 

09.30-10.00 

Урочисте в!дкриття Фестивалю за участю 
представник1в М1н1стерства осв1ти 1 науки Естон1У, 
М1н1стерства культури Естонй', Посольства 
УкраУни в Естонськш Республ1ц1 

30.06.2017 
(п'ятнипя) 

10.00-13.00 1 Конкурсна прогоама Фестивалю 

30.06.2017 
(п'ятнипя) 

13.00-14.00 Об1д 

30.06.2017 
(п'ятнипя) 

14.00-16.00 Конкурсна програма Фестивалю 

30.06.2017 
(п'ятнипя) 

17.00-19.00 Урочисте закриття Фестивалю. Вручения 
диплом!в. Гала-концерт 

30.06.2017 
(п'ятнипя) 

19.00-20.00 Вечеря 

01.07.2017 
(субота) 

07.00-08.00 1 Сн1данок 
08.00-23.00 1 ПереУзд долг Люблш (Полыца), поселения у готел! 

02.07.2017 
(нед1ля) 

07.00-09.00 
09.00-11.00 

Сн!данок 
Оглядова екскурс!я м. Любл!н ! замком 02.07.2017 

(нед1ля) 11.00-18.00 ПереУзд в УкраУну. ПриУзд в м. Льв!в (зал!зничний 
вокзал) 



;, • Додаток 3 
до листа ВМГО «Серце до серця» 

; втдОб лютого 2017 року 
V - : № ог/об-о^-од 
У ПЕРЕЛ1К 

докуменДв, необхщних для оформления шенгенськоТ В1зи 

Кер1вники або супроводжуюч!: 
1) Ориг1нал закордонного паспорту громадянина УкраУни (терм1н ди паспорту як 
МШ1МуМ Ще 3 М1СЯП1). 

2) 2 кольоров! фотокартки розм1ром 3,5x4,5 см на бшому фон!, зроблен! в анфас, з 
виразним поглядом та так, що б площа обличчя займала 70-80% фотокартки, без 
головного убору та з закритими вустами, зроблена не п!зн!ше 6 м!сяп!в тому. 
3) Ксерокоп!я першоУ (титульноУ) стор!нки закордонного паспорту та коп!У 
попередн!х шенгенських в!з за останн! три роки, якщо були. 
4) Ксерокоп!я ус!х заповнених (з в!дм!тками) стор!нок внутр!шнього паспорту 
громадянина УкраУни. 
5) ДоБЩка 3 М1СПЯ роботи про посаду та розм!р зароб!тноУ плати за останн! 
шють м!сяп!в на ф!рмовому бланку орган!зац!У, зав!рена печаткою. 
6) Для студент!в необхщна довщка з деканату, ксерокоп!я студентського квитка, 
зав!рена печаткою деканату та додатково — дов!дка з м!спя роботи одного з 
батъюв про посаду та розм!р зароб!тноУ плати за останн! ш!сть м!сяп!в на 
ф!рмовому бланку орган!зац!У, зав!рена печаткою. 
7) Дов!дка з банку про наявн!сть рахунку ! залишку на ньому з мокрою печаткою 
банку. 

Д!ти: 
1) Ориг!нал закордонного паспорту громадянина УкраУни (терм!н д!У паспорту як 
м!н!мум ще 3 м!сяп!) або дитячий документ для виУзду за кордон з як м!н!мум 
двома чистими сторшками для вклеювання в!зи. 
2) 2 кольоров! фотокартки розм!ром 3,5x4,5 см на б!лому фон!, зроблен! в анфас, з 
виразним поглядом та так, що б площа обличчя займала 70-80% фотокартки, без 
головного убору та з закритими вустами, зроблена не п!зн!ше 6 м!сяп!в тому. 
3) Ксерокоп!я першоУ (титульноУ) стор!нки закордонного паспорту та копи 
попередн!х шенгенських в!з за останн! три роки, якщо були. 
4) Ксерокоп!я ус!х заповнених (з в!дм!тками) стор!нок внутр!шнього паспорту 
громадянина УкраУни / Коп!я св!доптва про народження. 
5) Для учн1в — довщка з м!сця навчання, зав!рена печаткою. 
6) Довщка 3 м!спя роботи одного з батьк!в про посаду та розм!р зароб!тноУ плати за 
останн! 6 м!сяп1в на ф!рмовому бланку орган!зац!У, зав!рена печаткою. 
7) Нотар!альна заява (дозв!л) вщ двох батьк!в на тимчасовий виУзд дитини з метою 
участ! у фестивал! до ЕстонськоУ Республ!ки та !нших краУн ШенгенськоУ угоди. 
8) Ксеро1соп!я внутр!шн!х громадянських паспорт!в обох батьк!в. 

У вага! Документи для оформления в!зи надсилаються до 30 травня 2017 
року (найостанн1ший день надання) на адресу: 03062 м. КиУв, 
вул.Щербак!вського, 31/40, оф!с 62, п!сля надання заявки на участь (реестрац!я 
учаснйюв до 29 травня 2017 р.). За додатковою !нформац!ею прохання 
звертатйся до представник!в Оргком!тету Фестивалю :за тел.: 044-501-01-15, 
044-400-43-01, 067-407-77-98, 096-596-14-12, 093-214-64-17, 050-447-49-68. 


