
План заходів на жовтень 2019 року

№
з/
п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Багрянівські
читання

2 жовтня
м. Охтирка

Урочистості, конференція  за
участю  дослідників  творчості
Івана  Багряного  та  учнів
Малої  академії  наук,
прогулянки   містом
«Охтирськими стежками Івана
Багряного»

Безкоштовно

2. Художній пленер
«Мальовнича

Тростянеччина»

1-13 жовтня
м. Тростянець

Протягом  двох  тижнів  на
території  Тростянецької  ОТГ
пройде  художній  пленер
«Мальовнича  Тростянеччина»
участь  у  якому  візьмуть
близько  двадцяти  художників
з різних куточків України. По
закінченню  пленеру  на
території  парку  садиби  18
століття  відбудеться  виставка
робіт  художників,  де  кожний
бажаючий  матиме  змогу
придбати  будь-яку  роботу  з
підписом митця.  А також під
час пленеру замовити картину
за власним смаком

Безкоштовно

3. Кубок Сумської
області з кінного

спорту

5-6 жовтня
10:00

м. Суми

Змагання  пройдуть  на  базі
Сумської  кінної  дитячо-
юнацької  спортивної  школи
(вул. Веретенівська, 27)

Безкоштовно

4. Районна
конкурсно-

розважальна
програма  до Дня

українського
козацтва

11 жовтня
c. Пустогород
Глухівський

район

Конкурсно-розважальна
програма для молоді

Безкоштовно

5. Культурно –
мистецький захід

«Нащадки
козацької слави»

до Дня
Захисника
України  

11 жовтня
м. Лебедин

У  програмі  заходу:
розважальна   концертна
програма,  виступ  солістів  та
вокальних  колективів
Лебединського  міського
центру культури і дозвілля  

Безкоштовно

6. Bach-Fest’19 11 жовтня-13
листопада

Сумська обласна
філармонія

Фестиваль  класичної  музики
Bach-Fest вже  став
традиційним  для  міста,  його
проводять  щороку.  Головний
натхненник  і  організатор —
сумський  органіст  Орест

Організатори:
Управління культури та
туризму Сумської ОДА



Коваль
Музиканти  з  Німеччини,
Швейцарії, Польщі та України
відіграють  серію  концертів  з
11 жовтня до 13 листопада

7. Етно-фестиваль
«Сіверське
перевесло»

12 жовтня
с. Слоут

Глухівський
район

На Вас чекає:
- конкурс  автентичного  співу
«Пісенне перевесло»
- майстер-класи  з
автентичного  співу  та
традиційних побутових танців
- містечко ремесел
- спортивно-ігрове  дійство
«Сіверська ватага»
- показ-дефіле  старовинних
строїв Сумщини
- шоу-презентація  унікальних
страв  за  старовинними
рецептами
- відкриття нових арт-об’єктів
«Етноцентру  Березівської
громади» 

Безкоштовно

8.
Shpylivka trail

2019

12 жовтня
с. Шпилівка

Сумський район

SHPYLIVKATRAIL  2019  –
трейловий  забіг  від
RaceProject  поблизу  одного  з
найбільш  загадкових  місць
Сумщини.
Село Шпилівка знаходиться за
15 км від  м.  Суми,  і  оточене
сімома пагорбами через які це
місце  назвали  «Сумська
Швейцарія».
Унікальні  краєвиди  та  медалі
фінішера  запам’ятаються  вам
ще на довго!
Як завжди для всіх учасників
буде  доступний  трансфер  до
місця  старту  та  назад.
Дистанції:  
30км – від 18 років;
15км – від 15 років;
Ліміт на дистанцію:
30 км – 100 пакетів.
15 км –100 пакетів

Організатори: 
Race Project

9. Змагання з
велосипедного

спорту

13 жовтня
м. Суми

Запрошуємо всіх бажаючих на
заключні  в  цьому  році
змагання  з  велосипедного
спорту в місті Суми для дітей і
дорослих;  для  всіх  любителів
велосипедного  спорту.
Прийдіть і пориньте в чудову
атмосферу  осіннього  лісу,

Організатори: 
Велоспорт Суми

https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARDdwcWTEitEpTuRzp4-jP2jiZK3Q9zam1vgrRbYfyCSLgQWZgDLBjHKukgDpa4GbB_aG7hBJtgdTvst


велоспорту,  драйву  і
спортивної  боротьби,
переможи на заключній гонці
сезону  і  проведи  зиму
справжнім  чемпіоном  !!!
Чекаємо  всіх,  переможців  і
призерів  чекають  прекрасні
сюрпризи)))

10. Обласне
патріотичне

свято
«Козацькому

роду нема
переводу»

14 жовтня
11:30

Площа Миру
м. Конотоп

Захід  відбудеться  за  участю
кращих  професійних  та
аматорських  колективів,
творчих  колективів,  окремих
виконавців Сумської області

Безкоштовно

11. Козацьке свято
«Козацькому

роду нема
переводу!»

14 жовтня
с. Межиріч

Лебединський
район

Поширення  знань  про
українське  козацтво,  його
славні  пам’ятки,  традиції,
популяризації  серед молодого
покоління  козацьких  ідеалів  і
принципів,  вихованню молоді
на  славних  традиціях  наших
предків,  ознайомлення  з
історією  козацького  села
Межиріч   та  унікальною
пам’яткою Успенський собор

Безкоштовно

12. Покровський
ярмарок

14 жовтня
10:00

м. Шостка

Програма  ярмарку  цікава,
різноманітна,  яскрава.
Учасники  та  відвідувачі
ярмарку  можуть
насолоджуватися  виступами
народних  колективів,  взяти
участь  у  різноманітних
конкурсах,  майстер-класах.
Придбати  свійську  птицю,
голубів,  кролів  ,  нутрій,
місцеві  овочі  та  фрукти,  мед
та вироби з нього

Безкоштовно

13. Кубок України з
військово-

спортивного
багатоборства

пам’яті генерала
Сергія

Кульчицького

19 жовтня
м. Глухів

Змагання  пройдуть  у  Глухові
вперше,  присвячені  вони
пам’яті  генерала  Сергія
Кульчицького.  Офіційне
відкриття змагань у суботу, 19
жовтня,  о  12.00,  спортивна
зала  Глухівського
національного  педагогічного
університету  ім.  Олександра
Довженка

Безкоштовно

14. Виставка-
ярмарок «Золота

осінь»

19 жовтня
8:30

СНАУ
м. Суми

Виставка-ярмарок  «Золота
осінь» – це щорічний захід, що
популяризує агропродукцію та
інші  продовольчі  товари,
вироблені  підприємствами

Безкоштовно



Сумщини,  продукція  яких
завжди користується  попитом
у споживачів. 
Сумчани  та  гості  міста
зможуть  придбати  якісну
продукцію  кращих
підприємств  Сумщини  за
цінами виробника

15. BORSHCH
EVENT – 2019

20 жовтня
9:30

м. Суми

У  програмі  заходу:  
невелика  дистанція,  вогнище,
веселе спілкування,  музичний
супровід

Організатори: ГО
«ВелоСумщина»

16. Обласний
фестиваль
народної

творчості «З
любов’ю вічною
до тебе, рідний

краю!»

25 жовтня
м. Шостка

У програмі фестивалю:
- живопис,  малюнок,  графіка,
майстер-класи;
- концерт  кращих  колективів
та виконавців м. Шостка

Безкоштовно

17. Трофі рейд
Буймер 2019

Сумщина

25-26 жовтня
на території

Тростянецького і
Охтирського

районів

25.10.2019 -  адмін.  перевірка.
26.10.2019  -  змагання
тривалістю від 12 до 15 годин.
Формат для спортсменів: GPS
орієнтування,  коридорні
спецділянки.  Високий  рівень
складності.  Орієнтовна
протяжність  треку  на  12 -  15
годин  змагання  біля  50  км.
Формат для аматорів: на вибір
GPS орієнтування або групова
чи індивідуальна експедиція з
елементами  бездоріжжя  за
наданим  треком.
Характер  місцевості:  90%
ліси.  Лісовозні  колії,  русла
заболочених  річок,  озера,
торфяні болота,  круті  глиняні
спуски  і  підйоми.
Брати  участь  можна  на  будь-
якому  автомобілі  з  повним
приводом. Навіть на кросовері
ви  отримаєте  купу  пригод,
нових друзів і враження на все
життя

Тел.: 050 590 64 14
Сайт заходу:

www.siver.sumy.ua

18. Районне свято
національних

страв «Борщик
у горщику або

гостини по-
українськи»

26 жовтня
с. Некрасове
Глухівський

район

Культурно-розважальний
захід

Безкоштовно

19. Сумський
обласний

26 жовтня
с. Верхня

У  музичній  програмі
фестивалю  -  концерт  у

Безкоштовно

http://www.siver.sumy.ua/?fbclid=IwAR2God0Lnx9OQKhxA7W0ajsBmUHpqfx2tBioP7lWfhRobGdAwXB1KB606sU


фестиваль
футболу та

музики
«FOOTBALL
FEST 2019»

Сироватка
Сумський район

виконанні  гурту  DANCE
BАND та  легендарного  дуету
МАРАФОН.
Перед  концертом:  -  футбол;
розважальна  програма  для
дітей; - виставка автомобілів;  
-  розіграш  подарунків  та
призів; - пригощання пивом та
частування  кашею;  
-  професійний  кайтерінг  та
дискотека

20. Виставка ретро
автомобілів

27 жовтня
12:00
ТРЦ

«Мануфактура»
м. Суми

З метою сприяння  розвитку  і
пропаганді  руху  історичних
транспортних  засобів,
реставрації,  збереження  та
популяризації  ІТЗ,  як
національного  надбання;
розвитку  та  популяризації
історії  автомобілізації  та
автомобільного  спорту  в
Україні,  та  з  нагоди  Дня
автомобіліста,  у  місті  Суми,
заплановане  проведення
виставки історичних авто.

Безкоштовно

21.
Halloween Run

27 жовтня
11:00

Центральний
міський парк  ім.

Кожедуба

Вперше  в  Сумах  -  Halloween
Run!
Проведи  свято  весело  та  з
користю  для  здоров'я!
Дистанція: 5 км

Організатори: Race
Project

22. Костюмована
вечірка

31 жовтня
18:00

МБК «Зоряний»
м. Конотоп

Запальні  флеш-моби,  веселі
конкурси,  тематичні  ігри,
молодіжна дискотека

Вхід: 10 грн.

23. Екскурсії до
музею

художника
М.Стороженка

Протягом місяця
с. В’язове

Конотопський
район

Відвідування  музею  дасть
можливість місцевим жителям
і  туристам  більш  глибоко
пізнати  постать  і  творчість
художника

Безкоштовно

https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARC9-twwSjQ9_5vN6e7WeiVfg0z0AyJ3s322M0suRBw72F2lNPoHjRD-G6ygtavG_UPzOdK_r16SQ2Qz
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARC9-twwSjQ9_5vN6e7WeiVfg0z0AyJ3s322M0suRBw72F2lNPoHjRD-G6ygtavG_UPzOdK_r16SQ2Qz
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