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3 с.

12 с.

10 с.

6 с.

4-5 с.

МонетизованіМонетизовані
субсидії: субсидії: 
що потрібно що потрібно 
знатизнати

Дивують Дивують 
талантамиталантами
Відразу три нові Відразу три нові 
виставки відкрилися виставки відкрилися 
минулого тижня минулого тижня 
в краєзнавчому музеїв краєзнавчому музеї

Військова Військова 
служба служба 
за контрактомза контрактом
Що пропонує держава Що пропонує держава 
своїм захисникамсвоїм захисникам

Спортивна Спортивна 
орбітаорбіта
Перший місяць осені Перший місяць осені 
виявився багатим виявився багатим 
на приємні подіїна приємні події

Головні Головні 
вересневі святавересневі свята
Матеріали Матеріали 
нашої кореспондентки нашої кореспондентки 
про відзначення про відзначення 
Дня міста та річниці Дня міста та річниці 
звільнення району звільнення району 
від нацизмувід нацизму

Òâîð÷èé êîíêóðñ ïðîõîäèâ 20-23 âå-
ðåñíÿ  ó áîëãàðñüêîìó ì³ñò³ Áàë÷èê. Â³í 
ç³áðàâ 38 êîëåêòèâ³â ç Óêðà¿íè, à òàêîæ 
³ç ×åõ³¿, Áîëãàð³¿, Ñëîâà÷÷èíè, Ìîëäîâè 
òà Ðóìóí³¿. Ñàìîä³ÿëüí³ àðòèñòè áðàëè 
ó÷àñòü ó öüîìó çàõîä³ íà çàïðîøåííÿ 
îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó Íàö³îíàëüíîãî 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôîëüêëîðó ªÂÐÎ 
ÔÎËÜÊ òà ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ ôîëü-
êëîðíèõ ôåñòèâàëåé EAFF (îô³ö³éíèé 
ïàðòíåð ÞÍÅÑÊÎ).

— Ïîâåðòàºìîñÿ äîäîìó ç ïåðåìî-
ãîþ, — ñïî÷àòêó íàïèñàëà íà ñòîð³íö³ 
ó ôåéñáóö³ ó÷àñíèöÿ àíñàìáëþ ßíà 
Çàõëºá³íà. — Äóæå ïðèºìíî áóëî ïî-
÷óòè ïîçèòèâí³ â³äãóêè â³ä ïîâàæíîãî 
æóð³, îðãàí³çàòîð³â ³ ó÷àñíèê³â ôåñòó, 
ì³ñöåâèõ æèòåë³â òà ãîñòåé ìóçè÷íîãî 
ñâÿòà. Öå äîäàâàëî ñèë òà íàòõíåííÿ 
òâîðèòè äàë³. Äÿêóºìî âñ³ì çåìëÿêàì çà 
ï³äòðèìêó òà â³ðó â íàøó ïåðåìîãó! Îê-
ðåì³ ñëîâà ïîäÿêè — íàøîìó ñ³ëüñüêîìó 
ãîëîâ³ Â³îëåò³ Ïàâë³âí³ Áîðîâñüê³é. Áåç 
¿¿ äîïîìîãè öÿ ïîäîðîæ íå â³äáóëàñÿ á.

Ãðàí-ïð³ — îäíà ç òðüîõ íàãîðîä, ÿê³ 
çäîáóëè «×åðåøåíüêè» (êåð³âíèê Ëþáîâ 
Êîëºñí³ê) ó Áîëãàð³¿. Òàêîæ ñàìîä³ÿëüí³ 
àðòèñòè îòðèìàëè ïåðøå ì³ñöå çà âè-
êîíàííÿ áîëãàðñüêî¿ ï³ñí³. Â³äçíàêó çà 
àðòèñòèçì ìàº ó÷àñíèê ñï³âî÷îãî ãóðòó 
Ñåðã³é Á³ëèê. Äî ðå÷³, â³í áóäå îáëè÷÷ÿì 
ôåñòèâàëþ «Ìîðå ðèòìó» íàñòóïíîãî, 
2020 ðîêó.

Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ÞÍÅÑÊÎ òà âèçíà-
íèõ ñâ³òîâèõ ³ ºâðîïåéñüêèõ ôîëüêëîðíèõ 
îðãàí³çàö³é, ìóçè÷í³ ñâÿòà ªÂÐÎ ÔÎËÜÊ  
ìàþòü  âèñîêèé êóëüòóðíèé ñòàòóñ äëÿ 

ó÷àñíèê³â. Óñ³ êîíöåðòè ªÂÐÎ ÔÎËÜÊ â 
Óêðà¿í³ çàïèñóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðî-
ôåñ³éíî¿ àóä³î- é òåëåâ³ç³éíî¿ òåõí³êè, à 
êðàù³ ç íèõ òðàíñëþþòüñÿ  êàáåëüíèìè 
êàíàëàìè Áîëãàð³¿, à òàêîæ ñóïóòíè-
êîâèìè òåëåâ³ç³éíèìè êàíàëàìè, ùî 
ïðèéìàþòüñÿ â óñ³é ªâðîï³, ñâ³òîâèì 
³nternet-òåëåáà÷åííÿì «EuroFolkTV».

Îòæå, â³òàºìî «×åðåøåíüîê» ³ç âäà-
ëèì äåáþòîì íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³.

Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ
Ôîòî ç àðõ³âó 

Íàòàëèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè

«Черешеньки»«Черешеньки»
привезли Гран-прі 
з Болгарії
Íàðîäíèé àìàòîðñüêèé  êîëåêòèâ ³ç ñåëà Ïîï³âêà Íàòàëèíñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè âèáîðîâ ãîëîâíó íàãîðîäó  ì³æíàðîäíîãî 
ôîëüêëîðíîãî ôåñòèâàëþ «Ìîðå ðèòìó»

Про вдалий виступ наших земляків написало чимало видань Болгарії. Ось витяг з публікації 
«85 години. Радіо Варна». Мова — болгарська, але зрозуміла.
Народен вокален ансамбъл Черешенки от Украйна, област Харьковская, с. Поповка, с р-л Любов 
Василиевна, спечели награда на кмета в деветото издание на международния фолклорен фестивал 
«Море от ритми», който се проведе от 20 до 23 септември в Балчик. Съставът се състезава 
категория «Хорове» над 18 год. в раздел «Международни». 
Мария Стефанова от Националното училище по изкуствата във Варна и Сергей Балык от 
Украйна са най-личните мома и момък – те ще красят рекламните материали на фестивала 
през 2020 година.
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