
План заходів на вересень 2018 року

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. День міста 01 вересня
м. Глухів,

площа
Рудченка

(центр міста)

Справжнє  народне  гуляння  для
мешканців  та  гостей  міста.
Концертно-розважальна
програма,  ярмарок,  дитячі
атракціони,  всіляка  смакота
наповнюють це свято.

Вхід вільний

2. «Ніч міста» 1-2 вересня
Локації на

центральних
вулицях міста

Суми

Мистецький проект «Ніч міста»,
який  спрямований на залучення
художників,  митців,  декораторів
для  створення  різноманітних
тематичних  локацій  у  місті
Суми.

Вхід вільний

3. Фестиваль історичної
реконструкції
(лицарські бої)

«Вирський град»

2 вересня
10:00

м.Білопілля

У програмі:
-  лицарський  турнір  (лицарські
бої);
- дитячий скалодром;
- виставка  мотоциклів  та
квадроциклів  з  можливістю
безкоштовно покатати дітей;
- конкурси з призами.

Вхід вільний

4. Заходи до Дня міста 3 вересня 
м. Шостка
Садовий
бульвар

У  рамках  святкування  Дня
міста  Шостки  планується
провести:                      
- літературно-мистецьке
свято;                          
- ярмарок  за  участю
промислових,  житлово-
комунальних  підприємств,
навчальних  та  лікувальних
закладів,  майстрів  народних
ремесел  міста  та  району;
- спортивне свято;        
- "солдатську кашу";
- свято сиру;
- народні гуляння;
- святковий концерт за участю
колективів  художньої
самодіяльності  міста  та
району;
- феєрверк;
- молодіжну дискотеку.

Вхід вільний

5. Sumy Kvass
Mile/Квасова миляКвасова миля

8 вересня
18:00

Сумдпу ім.
А.С.

Макаренка
м.Суми

Перша  квасова  миля  в  м.
Суми  та Україні!
Якщо ти крім бігу полюбляєш
квас, або хоч щось одне з них,
то  приєднуйся!
4  кола  по  400м  і  4  пляшки
квасу!

Вартість реєстрації:
01.07-01.08  - 135 грн
02.08-06.09 - 160 грн



Стартовий пакет:
- стартовий номер;
- медаль фінішера;
- 4 пляшки квасу;
- камера схову;
- фото з забігу;
- гарні емоції

6. Відкриті змагання з
картингу на кубок

міста

8 вересня
13:00

паркувальний
майданчик

гіпермаркету
«Епіцентр»

м.Суми

Міський  центр  дозвілля
молоді запрошує сумчан стати
частиною  шаленої  події
вересня – щорічних відкритих
змагань  з  картингу  на  кубок
міста.

Вхід вільний

7. Фестиваль сучасної
української музики
« Твоя Краіна Fest»»

8 вересня
біля міського

парку
культури і
відпочинку
м.Конотоп

У програмі:
- GrozovSka Band
- Фома та гурт Мандри
- Марія Бурмака та Gypsy Lyre
- Антитіла

Вхід вільний

8. Ніч українського
кіно

8 вересня
17:00

Центральна
міська

бібліотека ім.
Т.Г.Шевченка

Організатори  даного  заходу
ставлять  за  мету
популяризацію  українських
сучасних  фільмів  та
українських  літературних
творів,  які  екранізовані  або
плануються екранізувати.
Тож всіх  охочих запрошують
приєднатися  до  нічного
кіносеансу.

9. День міста
Тростянець

8 вересня
Вічева площа

та міський парк
в м.Тростянець

Культурно-мистецькі,  спортивні
та розважальні заходи.

Вхід вільний

10. День Роменського
мікрорайну

8 вересня
м.Суми

Для  всіх,  хто  на  нього  завітає,
організатори  підготували  цікаву
програму,  насичену
різноманітними  заходами  на
будь-який смак та вік.
11:00  на  стадіоні  школи  №  25
розпочнеться  фінал  кубка  з
футболу,  паралельно  у
спортивній  залі  цього
навчального  закладу
відбуватимуться  змагання  з
флорболу.
Окрім того,  гості  свята зможуть
відвідати виставку-ярмарок, який
розпочнеться о 15:00.
Завершиться  свято  концертом
популярних  артистів,  фаєр-шоу
та дискотекою.

Вхід вільний

11. Sumy Ext»reme St»yle
- 17

9 вересня
14:00

На  вас  чекають  змагання  зі
стрітболу, на велосипедах BMX,

Участь безкоштовна

https://www.facebook.com/GrozovSka-Band-118140241677516/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAjRXvJAAv4psOrh_UaMl_KIaf_OzQ_d_HOCEu3LSzN9MVlFAbMUgw7eARM1ouhPDnX7kuE1x1ilPze1RLQphbVYPL7JW7m1BxKBzCg2U9kQoOzcX1gSVItIC0vsvThBnbkRiK30G64CYd7yyN-jwz9rpBEClxkQr8Baqa26S0z2EJiB3_Efw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/gypsylyreofficial/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAjRXvJAAv4psOrh_UaMl_KIaf_OzQ_d_HOCEu3LSzN9MVlFAbMUgw7eARM1ouhPDnX7kuE1x1ilPze1RLQphbVYPL7JW7m1BxKBzCg2U9kQoOzcX1gSVItIC0vsvThBnbkRiK30G64CYd7yyN-jwz9rpBEClxkQr8Baqa26S0z2EJiB3_Efw&__tn__=K-R


ТРЦ
Мануфактура

м.Суми

протистояння  фіксерів,  хоперів,
брейкерів.  Також  у  програмі
барбери  та  художники  графіті.
Найкрутіші  глядачі  стануть
переможцями  спеціального
конкурсу Banana King. 

12. Фестиваль
саморозвитку
«Кульбаба»

13-16 вересня
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  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(відкриті  і  закриті),  сцена,
зона  відпочинку(пляж,
волейбольний майданчик, зона з
настільними іграми, сауна).

Реєструйся: 
ht»t»ps:/Квасова миля/Квасова миляgoo.gl/Квасова миля724ubQ 

Вартість:
ht»t»ps:/Квасова миля/Квасова миляgoo.gl/Квасова миляvckBZ3

13. Міжрегіональний
форум «Сумщина
Аграрна – 2018»

15 вересня
09:00

на території
Сумського

національного
аграрного

університету

Програмою  заходу
передбачається:  проведення
тематичних  семінарів, ярмарок
сільськогосподарської  продукції,
інших  продовольчих  товарів  та
виробів  народних  промислів,
виставка техніки та обладнання,
тест-драйви,  майстер-класи,
конкурси,  спортивні  змагання
об’єднаних  територіальних
громад, концертна програма.
На  демонстраційних  та
розважальних  майданчиках
працюватиме дитяче містечко та
відбудеться  показ  тварин,
дегустація продукції.

Вхід вільний

14. Фестиваль вареників 15 вересня
10:00

на території
Сумського

національного
аграрного

університету

Фестиваль проводиться в рамках
форуму "АГРО-2018"
Приходьте  в  суботу  до
Сумського  НАУ  та  пориньте  в
атмосферу справжньої
української  їжі!  Смачні  страви,
веселощі,  феєрія  свята  та  вихор
позитивних  емоцій  чекають  на
вас! 
Українські  смаколики,  майстер-
класи з приготування вареників,
конкурси,  розваги  та  призи
зроблять  ваші  вихідні
незабутніми! 
Буде весело та смачно!

Вхід вільний

15. Виставка-ярмарок 15 вересня Ознайомлення  з  різноманіттям Вхід вільний

https://www.facebook.com/manufactura.sumy/
https://www.facebook.com/manufactura.sumy/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FvckBZ3&h=AT2S7-HMdGvxRC_dtNd0SQsSMlb3Wtt_VRxTPbLLFizDbY5tGMHlpA9vlJ5LjfXuXbLwghsMfTsUedtwtHViPhgX_-dt1AN1EoPot6c3YyYk1V9NC7d8RzS-JwjKXsLixQRZiyjR0G5mmW3k0qEcRvHO6wfZGK6OuSoM_86pFWy_XIF_CgQwhD2iWElM5c7fNSDXfyqvtd0qmtdWyT9yRBpOHruPTPuE8Yzg4YX91v87bXYjLRC7elsGv_8y5-345NOetnIS9cdxjbw31Ouvc5MN4V24e7-6CjYyKARoW7gJhU0NK2QB03gRk0MIT61JC__nbxReYYnHyoRAjs4eJDeFlWxllrOT
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F724ubQ&h=AT32aD73bABoyBC7BoRGPgqvHrbabhtdqYCDRa88uadtlio18q3aYcnpJgC6CXjXdll2icpwPVxDqbXGxckG4M6-m_eMvzylWDfDd1X24NU6kmjdfjISNchAi7Vg4n_GIkmmLSPrI4vyYJVhVu1wxBky-ksEA4Lx80qMD-nzmjs7pEuafYcyV5sMvltdfLf_wnZcedTBkZHUyrvM2P5pXjgqR3_wn2-SPZJPzTlwnqURBveUiueDESCokvQxlvZc7bzhkVu0qUlf5BjFBOopXCje2Ynh4lvDxAbLv7A-NEczxoGPKm94cv5gC52WTmj_5FFIJAKHmwGS02pLsg942ZHvGVgeuqkl


голубів,
декоративних птахів,
кролів та домашніх

улюбленців

8:00-14:00
м.Лебедин

голубів  вітчизняної  і  зарубіжної
селекції,  отримання  естетичного
задоволення  від  споглядання
унікальних  птахів,  домашніх
тварин  та  консультації  щодо
їхнього  утримання,  обмін
досвідом

16. День Краснопільської
громади

15 вересня
11:00

стадіон
«Колос»

смт
Краснопілля

У програмі свята:
- виставка  робіт  майстрів
декоративно-ужиткового
мистецтва
- майстер  клас  по  гончарству,
виготовлення  оберегів,
бісероплетіння, вишивки
- «Ярмарок здоров’я»
- спортивні  змагання:
«Богатирські ігри», турнір з міні-
футболу,  шахів,  настільного
тенісу та ін.
- презентація  старостинських
округів
- виступи  аматорських
колективів
- святкова дискотека
Протягом  дня  працюватиме
фотозона,  аніматори,  виїзна
торгівля,  дитячі  атракціони,
солодощі та дитяче містечко

Вхід вільний

17. 75-річниця з Дня
визволення 
міста Ромни

від нацистських
загарбників

16 вересня
м.Ромни

Святкові  заходи  з  нагоди  Дня
визволення  міста  від
нацистських  загарбників
традиційно  розпочинають  з
молебня.  У  храмах  міста
проходять  урочисті  служби.
Педагогічні  та  учнівські
колективи  навчальних  закладів
беруть  участь  у  мітингах  та
покладаннях  квітів  до
пам’ятників, присвячених подіям
Другої  світової  війни.
Мітинг  до  річниці  визволення
Ромен  відбувається  біля
Братської  могили.  У  Будинку
культури  відбуваються  звітні
концерти   хорових  колективів,
заучать  популярні  пісенні  твори
тощо.  У  міському  парку
культури  і  відпочинку  ім.  Т.  Г.
Шевченка  відбувається  конкурс
малюнків  на  асфальті
«Мальовничий Ромен».

Вхід вільний

18. Міжнародний
літературно-
мистецький
фестиваль

«Кролевецькі

20 – 23
вересня

11:00
м.Кролевець

У  третій  тиждень  вересня  в
місті  Кролевець  відбувається
фестиваль,  основним
завданням якого є збереження
національної  культурно-

Вартість квитків на
гала-концерти (в

районному будинку
культури) – 50 грн.

Відвідування



рушники» мистецької  спадщини  нашого
народу  та  розвиток
декоративно-прикладного
мистецтва.  Протягом
фестивальних  днів
відбуваються  виставки
майстрів  декоративно-
прикладного  мистецтва,
презентації  художніх  творів
майстрів слова та прикладного
мистецтва,  гала-концерти за
участю  провідних  артистів
України та  інші  культурно-
мистецькі  заходи.  Задіяно
кілька сценічних майданчиків.
Значна  частина  заходів
відбувається  на  території
Музею  кролевецького
ткацтва.  Кожен фестивальний
день  прикрашають  концертні
програми.

виставок, концертів
на відкритих

майданчиках –
безкоштовне

19. Відкриття
Меморіального
музею Миколи

Стороженка

21 вересня
с.В’язове

Конотопський
район

Перегляд  експозицій   музею
допоможе  місцевим жителям
і  туристам  більш  глибоко
пізнати  постать  і  творчість
митця

Вхід вільний

20. Урочисті заходи до
Дня партизанської

слави

22 вересня
м.Путивль

22  вересня  на  площі
Перемоги,  як  данина
всенародної  поваги  та
вшанування пам’яті колишніх
підпільників  і  партизан-
захисників  рідної  землі,  які
виборювали  право  нашого
народу  на  мир  і  свободу,
рятували країну від нацизму у
Другій  світовій  війні,
проводяться  урочисті  заходи
до Дня партизанської слави.

Вхід вільний

21. Урочистості з нагоди
Дня партизанської

слави

22 вересня
с. Землянка
Глухівський

район

Мітинг  –  реквієм,  покладання
квітів.  Кожен  бажаючий  може
відвідати.

Вхід вільний

22. Районне культурно-
мистецьке свято

«Родовід»

22 вересня
с.Куземин

Охтирський
район

На  культурно-мистецькому
святі  «Родовід»,  яке
проходить  у  с.  Куземин,   усі
бажаючі  відвідувачі  можуть
насолодитися  святковим
концертом  за  участі  кращих
аматорів  Охтирщини,
Полтавщини,  Сумщини,
відвідати  ярмарковий  двір,
скоштувати  куземинські

Вхід вільний



автентичні  страви,  взяти
участь у пішій прогулянці до
Замкової  гори  з  панорамним
оглядом місцевості,  прийняти
участь  у  спортивних
змаганнях,  відвідати майстер-
клас  викладачів  і  учнів
викладачів  та  учнів  вищого
Сумського училища мистецтв
імені  Бортнянського,  а
художники  –  взяти  участь  у
пленері  художників.  Гості
свята  будуть  запрошені  до
зеленої  садиби,  де  матимуть
змогу скуштувати автентичну
куземинську сушку.

23. Ретро-фестиваль
«Старими вулицями
нового міста Суми»

22-23 вересня
м.Суми

Сумчан  та  гостей  обласного
центру  запрошують  стати
учасниками  ексклюзивного
фестивалю   Старими
вулицями Нового міста».
22  вересня:  екскурсія
історичним  центром  Сум;
екскурсія  «Петропавлівський
погост  –  музей  просто  неба.
Суми на  перетині  ХIХ – ХХIХ – ХХХIХ – ХХ –  ХIХ – ХХХIХ – ХХ
століть»;  розповіді  про
історію,  архітектуру  та
визначних сумчан.
23  вересня  на  відвідувачів
очікують  культурно-
розважальні заходи: концерти,
пізнавальні  конкурси,
різноманітні  майстер-класи,
частування,  презентації
творчих  інсталяцій,
фотогалереї  «Нове  Місто  у
плині  часу»,  арт-локацій
«Вулиця  Гончарна»,  «Вулиця
Троїцька»,  «Карті  міста  –
250»,  ретро-фотозона,
демонстрації  кінохроніки,
закладення  квітника  та
оформлення «Стіни Мрій» для
збору  ідей  та  ініціатив  щодо
майбутнього міста.
Завершить фестиваль концерт
гурту «DANC-Band».

Вхід вільний

24. Sumy Rock Fest» 29 вересня
16:00
Парк

ім.Кожедуба
м.Суми

Sumy Rock  Fest»  повернувся  і
готовий  увірватись  у
музичний  простір  України!
Саме тут, у Сумах, ти станеш

Вхід вільний



свідком того, як народжується
нова  українська  генерація
молодих  і  амбіційних  рок  -
музикантів України! Саме тут,
на  цьому  фестивалі,  ти
зможеш  почути  новий
молодий  український  рок  у
всіх  своїх  проявах  -  від
альтернативи  і  металу  до
панку і  гранжу! Саме тут,  на
сцені  фестивалю,  ти
неодмінно  відкриєш для себе
нових  якісних  та
перспективних  музикантів
і однозначно  поповниш  свій
playlist»  не  одним  десятком
нових пісень

25. Кубок
Слобожанщини з

окремих видів
пауерліфтингу

29 вересня
10:30
ТЦ

«Європорт»,
СК «Virt»us»

м.Суми

29  вересня  в  Сумах  пройде
Кубок  Слобожанщини  з
окремих видів пауерліфтингу.
Місце  проведення  змагань:  
м. Суми,  вул.  Прокоф'єва,  14,
ТЦ «Європорт», СК «Virt»us». 

Вхід вільний

26. Соціальний сімейний
фестиваль «Art»-

family»

30 вересня
11:00

Дитячий парк
«Казка» м.Суми

Майстер-класи  з  Hand-Made,
активні  ігри,  виготовлення
сувенірів  та  смачних  ласощів,
ярмарка, фото-зона, психологічні
майстерні.

Вхід вільний


