
Календар подій на червень 2018 року

№
з/
п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Ціна
відвідування

1. Забіг «Running for aRunning for a
dream»»

3 червня
озеро Чеха

м.Суми

Вже вдруге в Сумах, на озері Чеха
відбудеться  забіг  у  якого  немає
єдиного фінішу. 
Після старту учасників через 20 хв
за  ними  виїжджає  велосипед-
кетчер, то і є їхній умовний фініш. 
Швидкість  велосипеда-кетчера
постійно  змінюється  від  10км/год
до 25 км/год. Як тільки велосипед-
кетчер  наздоганяє  учасника,  той
вважається фінішувавшим!

17.05-27.05 -
75 грн.

28.05-02.06 -
100 грн

Sum»y Extrem»e Style
3 червня
м.Суми

У  програмі  -  змагання  серед
ролерів, FIX-ерів, BMX-ерів, батли
з хіп-хопу та брейку, стрітбол. Під
час  контесту  художники  графіті
розфарбують  тролейбус,  який
потім  буде  їздити  містом  —
запрошуємо  вас  побачити  це
перевтілення  на  власні  очі.
Завершимо все музикою — до нас
приїдуть Тулим/Tulym» Posse та Zo
m»bo Kickit.

2. Фестиваль
«Running for aСтрекоза»

9-10 червня
галявина

поблизу бази
відпочинку

"Зелений Гай".
Сумський

район

Традиційний  фестиваль  здорового
способу  життя.  В  програмі:
спортивне  орієнтування,  смуга
перешкод,  рафтинг,  перетягування
канату,  дитячий  квест,  концерт,
весела Zum»bа. 
Запрошуються  всі  бажаючі  без
обмежень.

Безкоштовно

3. День народження
Івана Микитовича
Кожедуба,  тричі

Героя Радянського
Союзу

8 червня
с.Ображіївка,

Шосткинський
район

Під  час  святкового  заходу  гостей
та  жителів  села  очікує  музична
програма  творчих  колективів
сільського  будинку  культури  з
виконанням  фольклорних  та
патріотичних композицій. А також
мітинг з запрошуваними гостями

Безкоштовно

4. Обласне свято
«Running for aВіншуємо суницю –
першу ягоду-царицю»

9 червня 
с. Малий
Самбір

Свято, яке збирає не лише любителів
цієї  солодкої  ягоди,  а  й  справжніх
поціновувачів українського народного
мистецтва.  Гостей  свята  чекають:
цікаві конкурси та вікторини, лотереї,
спортивні  змагання  серед  різних
вікових  категорій,  виставка
декоративних птахів,  тварин,  катання
в  міні  вагончиках  та  кареті,  майстер
класи  з  боді-арту,  святкова  торгівля.

Безкоштовно

https://www.facebook.com/tulymkyiv/
https://www.facebook.com/zuluzombo
https://www.facebook.com/zuluzombo


Працюють  дитячі  розважальні
майданчики,  містечко  майстрів,
історико-етнографічний  музей.  Свято
прикрашає  яскрава  концертна
програма  під  час  якої  свої  музичні
привітання  дарують  кращі  пісенні
колективи Конотопщини!

5. Загальногромадівськи
й пісенний фестиваль -

конкурс «Running for aМелодії
рідного краю»

9, 16
червня,

с. Обложки, с.
Береза

Глухівський
район

Виступи  аматорів  сцени
Березівської  громади.  Кожен
бажаючий може відвідати

Безкоштовно

6. І Чемпіонат України з
Drag Racing

(автогонки наавтогонки на
прискорення)

16 червня
о 12:00

Аеропорт
«Running for aСуми»

Змагання  проходять  в  наступних
класах: 
-  Pro  передній,  задній  і  повний
приводи. 
-  Street  передній,  задній  і  повний
приводи.
Також планується:
- виступи музичного гурту "Storm»"
- дитяча зона з атракціонами
- тест драйв автомобілів Тайота
- виставка екслюзивно Авто
- дрифт таксі

100 грн

7. Фестиваль сім’ї 17 червня
парк

ім.Кожедуба
м.Суми

Захід  проходить  в  рамках
національного сімейного руху «Running for aВсі
разом — за сім`ю!» та святкування
Тижня подружжя в Україні.
У програмі:
різноманітні  розважальні  локації
для всієї сім’ї,  святковий концерт,
майстер-класи,  розіграш
подарунків,  церемонія  оновлення
подружніх  обіцянок,  перегляд
фільму просто неба.

Безкоштовно

8. Всеукраїнське свято
«Running for aДень Степу»

20-22 червня 
на базі

Сумського
національного

аграрного
університету

та природного
заповідника

«Running for aМихайлівськ
а цілина»

У  2018  році  відзначення  «Running for aДня
Степу»  в  Сумській  області
проходитиме  під  егідою
природного  заповідника
«Running for aМихайлівська  цілина»
Міністерства  екології  та
природних  ресурсів  України  в
рамках  Міжнародної  науково-
практичної  конференції  «Running for aОсновні
шляхи збереження лучно-степових
екосистем  України»  присвяченої
90-річчю природного заповідника

Безкоштовно

9. Фестиваль спорту,
здорового способу

життя до Дня молоді

24 червня,
с. Слоут

Глухівський
район

Спортивні ігри, конкурси, розваги.
Виставка  народних  умільців,
святковий  концерт,  народні
гуляння.  Кожен  бажаючий  може
відвідати і прийняти участь

Безкоштовно



10
.

Молодіжний
туристичний зліт

21-23 червня, 
с. Студенок

Глухівського
району

Триденні туристичні змагання для
команд сільських та селищних рад
району,  що  включають:
туристичну  естафету,  нічне
орієнтування,  конкурс  бівуаків,
конкурсно-розважальні  заходи для
молоді

Безкоштовно

11
.

Міський фестиваль
«Running for aLebedyn Dogs Fest»

23 червня
м.Лебедин

Міський фестиваль «Running for aLebedyn  Dogs
Fest»  проводиться  в  один  із
червневих   днів  у  міському
лісопарку. Гості  фестивалю
зможуть познайомитися з  різними
породами  собак,  взяти  участь  зі
своїми  чотирилапими  друзями  у
конкурсах  в  категорії  «Running for aмаленькі
собаки»:  на  найменшого,
найпухнастішого,  найкумеднішого
песика;  у  категорії  «Running for aвеликі
собаки»:  на  найбільшого,
найдобрішого,найдресированішого
.  У  ході  фестивалю  проводиться
акція  з  метою  захисту
безпритульних  тварин.  Бажаючі
зможуть     поспілкуватись  з
ветеринаром,кінологом, дізнатися
багато нового.  Весь фестивальний
день  прикрашений  музикою
творчих  колективів  міського
відділу культури і туризму.

Безкоштовно

12
.

Екологічний трейл
«Running for aMohrytsia Eco-trail»

23 червня
с.Могриця

Сумський район

Уже  вдруге  на  Сумщині
відбудеться  унікальний  в  своєму
роді  екологічний  трейл.  Захід
пройде  23  червня  2018  року,  в  с.
Могриця,  яке  знаходиться  на
правому березі  р.  Псел. Вся траса
буде  пролягати  в  ботанічному
заказнику  «Running for aБабин  Яр».  Поблизу
села є крейдяні та вапняні кар’єри
з  обпалювальними  печами,  через
які  і  буде  проходити  маршрут
забігу,  поблизу  виявлена  значна
кількість  палеонтологічних
знахідок.

З 01.05.18 до
31.05.18

Ціна: 450.00
грн.

з 01.06.18 до
18.06.18

Ціна: 600.00
грн.

13
.

ХXI ленд-артXI ленд-арт
симпозіум  «Running for aПРОСТІР

ПОКОРДОННЯ»

з 23.06 до 2.07
с.Могриця
Сумський

район

Протягом  10  днів  кожен  митець
буде  надихатися  мальовничими
крейдяними  просторами  та
створювати  свій  проект,
співпрацюючи  з  куратором  та
модератором.  импозіум
спрямований  на  розвиток  діалогу
людини  з  довкіллям,  розширення
простору поглядів на мистецтво та

Безкоштовно



оточуюче середовище в цілому.
14
.

«Running for aСуми weekend» 23-24 червня
м. Суми

Промоційний  проект,  де
переможцями  конкурсу  стають  3
пари  з  різних  міст  України.
Протягом  двох  вихідних  вони
відвідають  місто  Суми  та
ознайомляться  з  його
архітектурним,  культурним  та
історичним надбанням.

Безкоштовно

15
.

День молоді 25-29 червня,
с. Пилівка

Охтирський
район

Для  відвідувачів  районного  свята
«Running for aБез молоді немає майбуття» в селі
Пилівка  заплановано  проведення
святкого  дійства  на  березі  річки
Ворскла,  що  передбачають
проведення  концертів  за  участі
кращих  аматорів  Охтирщини  та
молодіжних  колективів,  квест-гру,
спортивні  змагання,  дитячі
розваги, облаштовується фотозона,
конкурс на кращу козацьку кашу та
інше.

Безкоштовно

16
.

Всеукраїнський
фестиваль водної

техніки

26.06-07.07
поблизу
с.Зінове

Буринський
район

Кращий сімейний фест цього літа.
- безліч техніки;
- єдиний кемпінговий табір;
- відмінна вода для катання;
- мальовничі краєвиди;
- вільний вибір дат заїздую

Безкоштовно

17
.

Районне, культурно-
мистецьке,

театралізоване,
спортивно-оздоровче

свято «Running for aКозацькі
розваги», присвячене

Дню Конституції
України та Дню

молоді  в 

27 червня
с. Михайлівка
Лебединський

район

Пропаганда  та  відродження
традицій,  звичаїв  Лебединського
краю,  його  культури,  історії,
мистецтва,  залучення  молоді  до
систематичних  занять  фізичною
культурою  та  спортом,  розвитку
творчої  співдружності  колективів
аматорського мистецтва.

Безкоштовно

18
.

17 Всеукраїнський
фестиваль духової

музики «Running for aСурми
України»

27-28 червня
м. Суми

Щороку  на  день  Конституції
України  місто  і  серця  сумчан
підкорюють  духові  військові
оркестри  з  усієї  України  та
сусідніх країн. Це мистецьке свято
і  знакова  подія,  що  збирає
видатних  майстрів  музики,  стало
своєрідною візитівкою наших Сум.
28 червня на головній площі міста
-  майдані  Незалежності,
відбуваються  виступи  творчих
колективів  та  учасників
фестивалю.  Після  цього
розпочинається  святковий  марш-
парад  учасників  фестивалю.  Далі
духові  оркестри  усім  дарують

Безкоштовно



незабутні  хвилини  спілкування  з
чарівним  світом  живої  музики,
виступаючи на різних майданчиках
міста.  Увечері,  на  стадіоні
«Running for aЮвілейний»,  відбувається  гала-
концерт  фестивалю  «Running for aСурми
України», що є кульмінацією свята
духової музики.

19
.

Районний
фестиваль-конкурс

вишивки «Running for aВишивані
мелодії Полісся»

28 червня 
смт Ямпіль

Фестиваль-конкурс  вишивки
проходитиме  в  рамках  заходів,
присвячених  Дню  Конституції
України.  Різножанровість
виставкових експозицій персоналій
і  громад  зацікавить  небайдужих
жителів  та  гостей  району
вишивкою, як видом декоративно-
прикладного  мистецтва.  Присутні
ознайомляться  з  фотолітописом
історії  заходу,  відвідають ярмарок
народних  виробів,  побачать
різноманітні  майстер-класи,
послухають  виступи  фольклорних
колективів,  споглядатимуть
театралізоване  дійство
старовинного  вбрання  поліського
краю.

Безкоштовно

20
.

Фестиваль історичної
реконструкції «Running for aСтара

фортеця. Подорож
крізь століття»

28-30 червня
м.Тростянець
Архітектурна

пам’ятка
«Running for aКруглий

двір»

Протягом трьох днів місто порине
в  епоху  середньовіччя.  Гостей
фестивалю  чекають  справжні
запеклі  лицарські  турніри,  в  яких
візьмуть  участь  більше  200
найкращих  бійців  з  історичного
фехтування з усієї України та із за
кордону.  Відчути  себе  «Running for aРобін
Гудом»  позмагавшись  у  турнірі
лучників,  приміряти  костюми
різних  епох,  прийняти  участь  у
конкурсі  на  найкращий  костюм,
скуштувати середньовічні страви, а
також різноманітні  майстер-класи,
ярмарок  ремесел.  Кожен  день
свята,  прикрасять  виступи
середньовічних  музикантів  і
танцювальних  колективів,  а  по
закінченню фестивалю неймовірне
вогняне Фаєр-шоу!

200-300 грн.

21
.

Фестиваль
саморозвитку
«Running for aКульбаба»

28.06-01.07 
с.Патріотівка
Лебединський

район

Унікальний  фестиваль  який
проходить  за  містом  на  чудовій
базі відпочинку, на березі р.Псел, з
красивими  будиночками,  озером  і
лазнею,  де  можна  відпочити  і
душею  і  тілом.  На  фестиваль

https://goo.gl/
tZUDAz

https://goo.gl/tZUDAz
https://goo.gl/tZUDAz


приїздить багато цікавих людей не
лише з Сум і області, а й з інших
міст  нашої  батьківщини,  а
географія тренерів всеукраїнського
маштабу.
Кульбаба включає в себе такі зони:
ярмарка, кухня, наметове містечко,
зони  майстер-класів(автогонки навідкриті  і
закриті),  сцена,  зона
відпочинку(автогонки напляж,  волейбольний
майданчик,  зона  з  настільними
іграми, сауна).
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