
Календар подій на серпень 2018 року 

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Чемпіонат
Сумської області
зі Street Workout

4 серпня
15:00

Спортивний
майданчик у

парку
ім.Кожедуба

м.Суми

Вуличні  атлети
продемонструють  свої  сили  в
індивідуальних  виступах,
підтягування  на  перекладині  і
віджиманнях  на  брусах  з
додатковою  вагою,
встановлення  обласних
рекордів в силових дисциплінах
і  також  будуть  конкурси  для
глядачів з цінними призами. 

Вхід вільний

2. Свято міста
Дружба

4 серпня
м.Дружба

Ямпільський
район

Щороку  на  місцевому  стадіоні
відбувається  свято  міста
Дружба.  Всіх  гостей  заходу
чекають:
- спортивні змагання;
- дитячі атракціони;
- святковий  концерт  до  Дня
міста;
- виступи  найкращих
аматорських колективів;
- виступи  найкращих
аматорських  колективів
громади;
- вечірня дискотека.

Вхід вільний

3. Фестиваль живої
музики «Рок на

селі»

4 серпня 
о 20:00

с.Алтинівка
Кролевецький

район

В  одному  з  найбільш  творчих
сіл  Кролевецького  району
вчергове  відбудеться  свято
живої інструментальної музики,
де  виступають  творчі
колективи,  які  діляться  з
поціновувачами  живої  музики
своїми  новими  творами  та
надають їм можливість  почути
кавер-версії  на  улюблені  пісні
відомих виконавців

Вхід вільний

4. Всеукраїнський
навчально-
вишкільний

семінар з
Бойового Гопаку

з 4 по16 серпня
м.Глухів

Запрошуємо всіх  бажаючих  до
козацької  столиці  Глухова  на
Всеукраїнський  навчально-
вишкільний семінар з Бойового
Гопаку.  Проводитиме  його
Засновник  стилю  Бойовий
Гопак,  Президент Міжнародної
Федерації  Бойового  Гопака,
Голова  Наглядової  Ради
вчителів  Бойового  Гопака,
Верховний  Вчитель  Бойового
Гопака,  Майстер  та  дослідник

Вхід вільний



бойових  мистецтв,  Віце-
президент  Асоціації  бойових
мистецтв  Сходу  і  Заходу
Володимир Степанович Пилат 

5. Кулішеві
читання

8 серпня
с Гукове,

Шосткинський
район

У  селі  Гукове  щорічно
відмічаються  роковини  з  дня
народження  Пантелеймона
Куліша  свяковим  заходрм
«Кулішеві  читання».  До
програми  заходу  входять:
виступи народних фольклорних
колективів.  Вокально  -
хореографічні  композиції
чередуються  з  декламацією
уривків  з  творів  Пантелеймона
Куліша.  Також  на  протязі  дня
будуть  працювати  виставки
декоративно  прикладного
мистецтва.  По  закінченню
торжеств усі бажаючи зможуть
скуштувати  смачного
наваристого  куліша,
приготовленого   по
старовинному рецепту

Вхід вільний

6. Музичний
фестиваль

«Схід – Рок»

10-12 серпня
м.Тростянець

Молодіжний фестиваль 
сучасної  рок-музики
відбувається на території
унікальної пам’ятки
архітектури ХVІІІ століттяVІІІ століттяІІІ століття
фортеці «Круглий двір»
Виступають  сучасні  рок  –
гурти.

300-500
грн.

Контактний тел.:
(05458)5-13-80,

5-44-34

7. Свято
промислових

конопель «HEMP
FEST»

10-12 серпня
с.Сад

Сумський район

Програма  науково-практичного
семінару:

10.08.2018
9:00-19:00  заїзд  та  реєстрація
учасників семінару

11.08.2018
9:00-10:00  продовження
реєстрації учасників семінару
10:00-10:30  відкриття  заходу,
вітальне слово
10:30-17:00  виставка-ярмарок
«Сучасний  стан  коноплярства
України»
11:00-13:00  огляд  насіннєвих
посівів  промислових  конопель,
дегустація  конопляних  страва
за народними рецептами
13:00-17:00  пленерна  частина
семінару

12.08.2018

Контактний тел.:
0954184646 Віталій

Вікторович



9:00-10:00  обговорення
результатів  семінару,
підведення підсумків
10:00-12:00  екскурсія  містом
Суми
12:00  від’їзд учасників

8. Офіційний етап
ЕММА Україна

(Чемпіонат
України з

автозвуку та
тюнінгу)

11 серпня
біля ТЦ

«Мануфактура»
м.Суми

Кращі  тюнінговані  авто  з
гучним  звуком
продемонструють  свої
можливості  11  серпня  на
парковці  ТЦ  «Мануфактура».
Там  відбудеться  Чемпіонат
України з автозвуку та тюнінгу,
в  якому  приймуть  участь
представники з різних куточком
України. 

Вхід вільний

9. День міста
Буринь

11 серпня
м.Буринь,

міська площа

Протягом всього дня проходять
святкові  заходи:  концертні
програми,  виставка  домашніх
птахів  та  тварин,  виставка
декоративно-ужиткового
мистецтва,  виставка  фоторобіт
Верповського  М.М.  «Веселий
ярмарок смаколиків», «Ярмарка
сувенірів  ручної  роботи»
спортивно-автентично
(національно-патріотична)  –
розважальна  програма;  дитяча
розважальна програма:
Аніматори, ростові ляльки,
живі скульптури, ходулісти,
майстер  класи, показовий
виступ – Зумба, дитячі
танцювальні  флешмоби,
фотозони, розпис фігурок,
аквагрім,  змагання  з  міні-
футболу  та  пляжного
волейболу. Вечірня концертно –
розважальна  програма  за
участю  кавер-  груп.  Святкова
дискотека.

Вхід вільний
Контактний тел.:

(05454) 21450
2-12-65

10. Кубок заводу
Кобзаренка з

мотокросу

11 серпня
12:00

с.Піски
Роменський

район

Мотокрос  за  участі  чемпіонів
Європи  та  міжнародних
майстрів спорту.
Безкоштовний  підвіз  від
пам'ятника  Т.Г.  Шевченка
м.Ромни о 11:00, назад о 18:00.

Вхід вільний

11. Еко-фестиваль
«Дикий Мед»

18 серпня
11:00

смт Зноб-
Новгородське

Під  час  фестивалю  пасічники
зможуть  запропонувати  свій
мед, вироби, сувеніри,  іграшки
з меду і  не  тільки,  а  любителі
солодкого  смаколику  про

Вхід вільний
Контакти: тел. 
066-698-89-29, 
068-069-96-14



дегустують  найкращі  зразки  і
допоможуть обрати переможця.
Окрім  цього,  у  програмі  свята
передбачені  пригощання
млинцями  і  медом,  ігри  та
конкурси  для  дітей  разом  з
аніматорами,  конкурси  на
кращі  вироби  з  продукції
бджільництва,  аукціон  меду,
дискотека та багато іншого, що
точно  не  залишить  байдужим
нікого.
Організатори  зазначають,  що
ще  більшої  атмосфери  заходу
додасть,  якщо  виробники
будуть у професійному одязі, а
гості – у національному.

12. Чемпіонату
України і Кубок

міста Суми з
супермотокросу

18 серпня
12:00

Баранівка р-н
«Чисті пруди»

м.Суми

18 серпня у Сумах на мототрасі
«Чисті  пруди»  відбудеться
перший  етап  Чемпіонату
України  і  Кубок  міста  Суми з
супермотокросу  присвячений
пам’яті Андрія Бессонова 

Вхід вільний

13. День Меду 18 серпня
14:00

с.Постольне
Сумський район

У програмі свята:
- продаж продукції,
- виставка  народного
мистецтва,
- майстер-класи  для  дітей  від
народних майстрів,
- виступи  аматорів  та
аматорських  колективів  ОТГ.
- розваги для дітей та дорослих,
- безкоштовна  каша  та  млинці,
- виступ  спеціального  гостя
свята,
- нагородження
найкреативніших  пасічників,
які є учасниками Дня Меду.
Дрес-код:  одяг  жовтого  та
чорного кольору (бажано).

Вхід вільний

14. Всеукраїнський
сільський
фестиваль
«Боромля»

19 серпня
2018 року
с.Боромля

Тростянецький
район

Всеукраїнський  сільський
фестиваль «Боромля»
користується  великою
популярністю  на  фестивальній
карті  України,  як  серед
молодих  починаючих  артистів,
так  і  серед  зірок  української
естради і давно став своєрідною
візитною  карткою
Тростянеччини і Сумщини. 
У  рамках  Всеукраїнського
сільського  фестивалю

Вхід вільний
Контактний тел.:
(05458) 5-11-49,

5-81-32,
5-81-35



«Боромля»  проходить
Всеукраїнський  конкурс  на
краще  виконання  творів  про
українське село. 

15. Спасо-
Преображенськи

й ярмарок

19 серпня,  
с. Полошки

Глухівського
району

У  програмі  заходу  свято
української національної кухні,
спортивні  змагання  з
національним  колоритом,
концертна  програма  за  участю
кращих  колективів  району,
робота  дитячого  містечка,
торгівля  крамом підприємцями
з усієї України

Вхід вільний

16. День села.
Фестиваль
народних
умільців -
«Містечко
майстрів»

19 серпня,
с. Береза

Глухівський
район

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

Вхід вільний

17. День міста
Лебедин

19 серпня
12:00-23:00
м. Лебедин

Концертно-розважальна
програма,  ярмарка,  фестиваль
меду,  виступи  гуртів  «Шосте
чуття» та «Фіолет» , виступ О.
Кварта,  святкова  дискотека,
фаєр-шоу

Вхід вільний
Контактний тел.:

(5445)5-13-95

18. Театралізоване
свято «День села

ХVІІІ століттяоружівка»
(день

Преображення
Господнього або
Яблучний Спас)

19 серпня
центральна
площа села
ХVІІІ століттяоружівка

Недригайлівськи
й район

У  програмі  свята:  виставка-
продаж  виробів  декоративно-
ужиткового  мистецтва,
ярмарок, театралізоване дійство
та святковий концерт за участю
аматорських  і  професійних
колективів, вшанування кращих
працівників  всіх  галузей,
ветеранів  праці,  старожилів,
сімейних  пар  з  золотим
весіллям,  святкова  лотерея,
дитяча  та  молодіжна
розважально-ігрові  прогами,
святковий феєрверк та інше.

Вхід вільний

19. Суми Нова
Пошта

напівмарафон

19 серпня
м.Суми

Суми  Нова  Пошта
Напівмарафон  2018  -  яскраве
свято  бігу
Обирай свою дистанцію!!!
21,0975  км  -  для  досвідчених
спортсменів.  Насолодись  всією
дистанцією,  встанови  РВ  і
завітай  після  фінішу  на
традиційний  Галушка-паті!
Естафета  3х5  км  +  6,1  км  -
збери  свою  команду  щоб
подолати  дистанцію разом!
10  км - для  продвинутих

Реєструйтесь на
сайті 

http://newrun.com.ua
/sumy.html

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnewrun.com.ua%2Fsumy.html&h=AT08BbnvnCaa9Cc45hzbMmJR-Kp3iySCXW2eKhWADafcxyR8HWz5ePYq2_A7Uf0WhvULBENgQmQVdLjOX9_ZHPLp5re0JIglKt2SVDQqHnl_qkEQeu8y-T_IsKhNfGIyorQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnewrun.com.ua%2Fsumy.html&h=AT08BbnvnCaa9Cc45hzbMmJR-Kp3iySCXW2eKhWADafcxyR8HWz5ePYq2_A7Uf0WhvULBENgQmQVdLjOX9_ZHPLp5re0JIglKt2SVDQqHnl_qkEQeu8y-T_IsKhNfGIyorQ&s=1


початківців,  або  досвідчених
спортсменів,  що  прагнуть
оновити  свої  РВ  на  класичній
дистанції
Кольоровий  забіг  на  3  км  -
збирай компанію друзів, бери з
собою  всю  родину!  Пробіжіть
свої  перші  кілометри  разом
адже цього  року реєстрація  на
цю  дистанцію
БЕЗКОШТОВНА!!!
Дитячі забіги на 1 км або 300 м
- вашим діткам не  буде нудно
на  нашому  святі!  Реєструйте
своїх маленьких спортсменів на
БЕЗКОШТОВНИЙ  дитячий
забіг!!
Для  вашого  комфорту  й
зручності  на  території
марафонського  містечка  буде
працювати  камера  схову.
Для  маленьких  учасників  ми
забезпечимо роботу анімації під
час  роботи  марафонського
містечка,  а  також  приємні
подарунки  та  призи  від
партнерів заходу.

20. Велопробіг
Буринь – с.Піски,

присвячений
відзначенню Дня

державного
Прапора

23 серпня
Буринь – с.Піски

Захід  є  некомерційним  і
покликаним  сприяти  єдності
України  та  українського
народу,  популяризації
екологічного виду транспорту –
велосипеда  та  здорового
способу життя.
Протяжність маршруту 50км

Вхід вільний

21. Сплав по р.Сейм
присвячений

відзначенню Дня
державного

Прапора

23 серпня
Буринь – с.Піски

Цей  маршрут на  плоту  (10
чоловік)  проходить  по
мальовничій  річці  Сейм.  На
протязі  маршруту можна
милуватися  приємними
краєвидами Буринщини. 
Протяжність маршруту 30км

Вхід вільний

22. Фестиваль
«Сумщина – це

Європа» ,
присвячений

Дню
незалежності

України за
участю «Студії
«Квартал -  95»

24 серпня
с. Підопригори
Лебединський

район

Встановлення  і  зміцнення
культурних та творчих зв’язків
між  учасниками  фестивалю.
Розвиток  поваги  до
національних  традицій  краю.
Популяризація  творчих
надбань  регіону,  розвиток
малого  і  середнього  бізнесу
Організація дозвілля населення
Сумщини.  Зміцнення дружби і

Вхід вільний
Контактний тел.:

(05445) 21233



взаєморозуміння між районами
області.

23. Обласний
фестиваль
народної
творчості

24 серпня
с. Слоут

Глухівський
район

Виступи  аматорських
колективів  громад  області,
України.   Виставка  народних
умільців, народні гуляння. 
Кожен  бажаючий  може
відвідати.

Вхід вільний

24. Фест «Година
фольклору
України»

24 серпня
сквер

Бортнянського та
Березовського

м.Глухів

Виконання  учасниками  фесту
пісень,  віршів,  музики,  які
відносяться  до  фольклору
України.

Вхід вільний
Контактний тел.:
(05444) 2 43 48

25. Районне  свято
«Україна

найкраща, я
знаю, серце так
відчуває моє»,

присвячене  27-й
річниці дня

незалежності
України та 95-й

річниці
утворення

Липоводолинськ
ого району

24 серпня
парк «Козацький»

смт Липова
Долина

У парковій зоні, на березі річки
ХVІІІ століттяорол,   проводиться  районне
свято  з  нагоди  Дня
незалежності України,
невід’ємною частиною  якого  є
пісні  та  танці,  підготовлені
працівниками культури району.
Гостей свята чекають конкурси,
лотереї,  смачний  шашлик,
ігрове  містечко  та  святкова
дискотека.

Вхід вільний

26. Всеукраїнські
змагання
«Силове

жонглювання-
Кубок Мера»

24-25 серпня
міський парк

ім.Чайковського
м.Тростянець

У  програмі:  змагання  в
жонглюванні  гирями,  естафеті,
жимі  та  ривку  гирі  серед
юнаків, дорослих та ветеранів.

Вхід вільний

27. Акустичний
Тростянець
(музика під
відкритим

небом)

25 серпня
17:00

парк Голіцина
м.Тростянець

У програмі:
40  Ерідана,  Шатай  Алтай,
Chasom Band (Суми),  ALBA
(Суми),  Jazz-Fusion Band
«Aramis» (Суми), Ретро

Вхід вільний

28. «S-Публіка» -
найбільший
денний DJ

Фестиваль фарб
ХVІІІ століттяолі в місті

Суми

25 серпня
Центральний
міський парк
ім.Кожедуба

м.Суми

На Вас чекає: 
- 8 кращих DJ м.Суми;
- Танцювальні Шоу-балети; 
- Ростові фігури; 
-  Безпрограшна  лотерея  для
всіх  гостей заходу;
- BeerPong для найактивніших; 
- Конкурси  для  любителів
хмільного пінного;
-  Конкурс  на  найшвидше
поїдання сосисок;
- Веселі  ігри  для  дітей  з
аніматорами,  майстер  класи  з
малювання  на  водяній  основі; 
- Конкурси  з  морозивом  для
малюків; 

Вхід вільний



- Та багато інших сюрпризів на
самому фестивалі; 

29. День міста
Охтирка

25 серпня
м.Охтирка

Урочистий мітинг присвячений
75-й  річниці  визволення
Охтирки  від  нацистських
окупантів,  відкритий
екскурсійний  маршрут  на
Курган Бойової Слави, марафон
пам’яті  «Охтирка.  Серпень
1943».  

Вхід вільний
Контактний тел.:
(05446) 3-11-79

30. Sumy Wine Fest 26 серпня
з 11:00

сквер банківської
академії
м.Суми

Дегустації  напоїв,  розважальна
програма,  подарунки,  та
головний  приз  фестивалю  Тур
на двох до сонячної  Грузії  від
УльтраТурПлюс.
Смакуй,  насолоджуйся  та
мандруй!  
Придбай квиток
Смакуй напої та сири 
Слухай джаз та блюз 
Вигравай тур до Грузії
Кожному  гостю  -  фірмовий
келих  Wine Fest у подарунок!  
Анімаційна  програма  та
вільний вхід для ваших дітей!

250 грн.
Контактний тел.:

0673260737

31. Міський
фестиваль поезії

«Ми-Суми»

31 серпня
17:30

Сумська
муніципальна

галерея

У програмі: 
- урбаністична поезія сумських
авторів  та  гостей  фестивалю;
- співана поезія;
- конкурс  віршів  про  Суми;
- нагородження  переможців
конкурсу  та  лауреатів
фестивалю.
Захід  проходитиме  в  рамках
Сумського книжкового форуму.
До конкурсної частини готуйте
1-3  вірші  українською  мовою
про  Суми  (в  широкому
розумінні  теми).  Запис  в
конкурсну  частину
безпосередньо  під  час
фестивалю.  При  собі  мати
друковані  примірники  текстів.
Троє  переможців  отримають
призи.

Вхід вільний

32. День села.
Фестиваль

української пісні

Серпень
( дата

уточнюється)
с. Обложки
Глухівський

район

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

Вхід вільний
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