
План заходів на липень 2019 року

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Байкерський зліт 5-7 липня
с. Білокопитове

Глухівський
район

Концертна  і  розважальна
програма, виставка байків

Безкоштовно

2. Купальське
свято

6 липня
м. Охтирка

Фестиваль  української
традиційної
народної творчості  «Липовий
фестиваль»,  петрівський
ярмарок,  театралізоване
дійство  «Чари  купальської
ночі»,  (купальське  вогнище,
пускання  вінків  на  воду,
конкурс  на  найдовшу  дівочу
косу,  майстер  –  класи
стародавньої  української
кухні:  качаної  каші,  борщу  з
сушеними  грушами,  шпунти).
Виступ  гурту  «Троїста
музика»,  школа  автентичних
українських танців.

Безкоштовно

3. Театралізоване
дійство «Ой, на

Івана, та й на
купала»

6 липня
м. Лебедин

На  гостей  свята  чекають
конкурси  та  ігри:  найдовша
коса,  найкращий  вінок,
спортивні змагання з підняття
гирі  та  перетягування  канату;
а  також  фестиваль  фарб
«Кольоровий Лебедин»

Безкоштовно

4. Свято Івана
Купала

6 липня
смт Дубов’язівка 

У програмі свята:
- виставка народних умільців;
- святковий концерт;
- виїзна торгівля;
- народні гуляння

Безкоштовно

5. Районне
фольклорне

свято
«Купальські

передзвони на
хвилях Есмані»

6 липня
14:00

урочище
Пиротчине

Кролевецький
район

Концертна програма за участю
кращих  фольклорних
колективів,  театралізація,
купальські  обряди,  торгівля,
дитячі атракціони

Безкоштовно

6. Свято Івана
Купала

6 липня
18:00

с. Підлипне
(Рубанів Яр)

Конотопський
район

У програмі свята:
- театралізоване відкриття
- святкова торгівля
- фестиваль українського вінка
- виступ  ансамблю
«Калинонька»
- спортивні  заходи
(перетягування  канату,
кидання  мішків  на  відстань,

Безкоштовно



набивання м’яча на нозі)
- фестиваль фарб «Холлі»
- святкова дискотека»

7. Театралізоване
свято «Сьогодні
Купала, а завтра

Івана!»

6 липня
смт Липова

Долина

Гостей  свята  чекають
конкурси,  лотереї,  смачний
шашлик,  ігрове  містечко  та
святкова дискотека

Безкоштовно

8. СВЯТО
КУПАЛА - 50

років

6 липня
Культурно-
спортивний
комплекс
«Колос»

смт Недригайлів

З 1969 року візитною карткою 
Недригайлівської  громади  є 
театралізоване свято Купала.  
В цому році відзачає 50 років  
з дня заснування. Воно збирає 
гостей, об’єднує земляків, з 
кожним роком набираючи 
найбільшої масштабності та 
урочистості.
Національні  святкові курені з
літературними  героями  та
пригощанням  українськими
стравами,  хода  літературних
героїв  через  весь  стадіон
зачаровують  гостей  в
театралізованому  дійстві
«Ярмарковий  балаган».
Впроваджені  інноваційні
форми  заходу.  Заслуговує  на
увагу  конкурс  «Одягнімо
вишиванки»  за  участю  всіх
гостей  свята.  Справжньою
кульмінацією  стала урочиста
хода  гостей  свята   в
вишиванках  з  великим
розгорнутим  Держаним
Прапором   України  та
масовим  виконанням
Державного  Гімну  України.
Вдосконалення  набула
виставка-продаж  «Свято
меду» продуктів бджільництва
кращих  пасічників.
Традиційно  побудоване  на
місцевих  звичаях  ,  обрядах,
фольклорі  театралізоване
дійство  «Купальська  ніч»,  де
на  човнах  по  річці  Сулі
припливають літературні герої
Купала з Мавками, Водяник з
Русалками,  дівчата  і   гості
пускають  віночки  по  річці,
перестрибують  через  багаття,
водять  хороводи.  Виступи
професійних  колективів,

Безкоштовно



атракціони,  святковий
феєрверк  не  залишать
байдужим гостей селища.

9. Регіональне
свято козацької

слави
«Калнишева

рада»

13 липня
с. Пустовійтівка

Роменський
район

Залучення  мистецьких
колективів  області  до
популяризації  традицій
українського козацтва

Безкоштовно

10. 2nd Sumy Night
Run 2019

13 липня 2nd  Night  Run  2019 – 2й
нічний забіг в м. Суми! Ніч –
не  привід  спати,  давай
запалювати на повну!

Організатори: Race
Project

тел.: 063 387 02 94 

11. Спортивний
фестиваль

«Нескучний
ВелоFEST»

13-14 липня
м. Тростянець

Маршрути  змагань  проходять
по  мальовничих  стежках
дендропарку «Нескучне». 
Місцевість  відповідає  усім
вимогам.  Загальна
протяжність велотраси по лісу
складає  біля 12 км.  Цікавими
новинками   фестивалю
«Нескучний  ВелоFEST»  є
номінації,   під  час  яких
велосипедисти  долають
бар’єри
різної висоти. 
У  спортивному  фестивалі
приймають участь спортсмени
із  Києва,  Харкова,  Сум,
Полтави.
Фестиваль  має  на  меті
популяризацію  здорового
способу  життя,  велоспорту  і
велотуризму.

Безкоштовно

12. Фестиваль
майстрів
народної

творчості.
Глухів 2019

14 липня
08:00

м. Глухів

Збираємо ремісників народної
творчості  для  обміну
досвідом,  спілкування  та
ярмаркування.  Хочемо  аби  в
козацькій  столиці  зібрались
справжні  майстри  та
майстрині,  поділились
знаннями,  показали  себе  та
подивились  на  інших.  Захід
приурочений  до  дня
проголошення  державного
суверенітету  України  в  1990
році.

Безкоштовно

13. Фестиваль
сімейного

дозвілля «Fish
Фест» 

14 липня
11:00

смт Краснопілля

У програмі свята:
- безпрограшна лотерея
- виступ  аматорських
колективів
- конкурс  риболовів  в
номінаціях  «риба-велетень»,

Безкоштовно

https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARBOr53oEfiv2lqkMonc6TCUnsLGgytZ_oFktgtUS3lFh9USRMmPLiCwJDvjdOngosrGYsIz2-HI3VgV
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARBOr53oEfiv2lqkMonc6TCUnsLGgytZ_oFktgtUS3lFh9USRMmPLiCwJDvjdOngosrGYsIz2-HI3VgV


«рибна  сімейка»,  «рибний
улов»
- конкурс  на  краще
приготування  рибної  юшки,
каші
- майстер  клас  по
приготуванню  оберегів,
вудочок  з  природного
матеріалу 

14. 280 років  з дня
явлення

Чудодійного
образу

Охтирської
Ікони Божої

Матері

15 липня
м. Охтирка

Молитовні  заходи  з  нагоди
280-ї  річниці  Охтирської
Чудотворної  Ікони  Божої
Матері. Хресна хода.

Безкоштовно

15. Веломарафон
«Сумська сотка»

27 липня
м. Суми

Перший  в  м.  Суми  велозаїзд
на  50  та  100  км.
Цікава траса і унікальні медалі
фінішера  кожному  учаснику!
Траса – асфальт.
Дистанції:
100  км  –  від  16  років;
50 км – від 16 років.

Организаторы: Race
Project

16. Фестиваль
пива и закусок

27-28 липня
Tribuna park

м. Суми

- кращі пивоварні
- більше 10 смаків крафтового
пива
- ярмарок закусок
- розважальна програма
- найпопулярніші ресторани

Организаторы: Tribuna

https://www.facebook.com/tribunapark/?eid=ARCUdzK8xVy_mNC8UJn3Y4_J1AhoGPqYduwD8t94T4BLQVz2njwqOW_ewEo31kFBPwUWQ-oMd26uZC-g
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARCRvknvJA0Ng7WpZ4r8bC6nfX-IgRiuToRkOEOX-NrGDvjAgQIivPLUHeDYS6V8xHLek2YzvRCWlU4A
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARCRvknvJA0Ng7WpZ4r8bC6nfX-IgRiuToRkOEOX-NrGDvjAgQIivPLUHeDYS6V8xHLek2YzvRCWlU4A
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