
План заходів на вересень 2019 року

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. День міста
Білопілля

3 вересня
м. Білопілля

У програмі святкування:
масові гуляння на центральній
площі  міста;  різноманітні
конкурси і розваги для малечі;
ярмарка, торгівля; урочистості
та  святковий  концерт,
молодіжна дискотека

Безкоштовно

2. Харитоненко
Fest 2019

6 вересня
м. Суми

Благодійний  фестиваль
вуличних мистецтв

Безкоштовно

3. Наукові читання
присвячені 140-
річчю від дня
народження

Капніста Олексія
Васильовича (1879-

1958) «Капністи:
мистецьке коло

козацького роду»

6 вересня
10:00

Лебединський
міський

художнього
музею ім. Б.К.

Руднєва

Наукові читання відбудуться в
приміщенні  Лебединського
міського  художнього  музею
ім.  Б.К.  Руднєва  за  участю
нащадків  роду  Капністів  –
Родислави  Капніст,  науковців
та  краєзнавців  Сумської  та
Харківської  областей.  В  ході
відбудиться  екскурсія  до
залишків  садиби  в
с.Михайлівка

Безкоштовно

4. Суми Екстрим
Стайл

7 вересня
ТРЦ

Мануфактура
м. Суми

На  вас  чекають  змагання  зі
стрітболу,  BMX,  скейтери,
самокатери. Також у програмі
виставка  авто  від  "Боевая
классика  -  Сумы"  та  графіті.
ТМ  "Ласунка"  розіграє  свої
призи,  ну  а  ви  зможете  їх
отримати.

Безкоштовно

5. Фестиваль
вуличної їжі EAT

SUMY!

7 вересня
13:00

Театральна
площа

м. Суми

Фотозони,  майстер-класи,
змагання,  шоу-программа  та
багато багато подарунків!
Пригощають  кращі  ресторани
міста! 

Безкоштовно

6. Хресто-
воздвиженський

ярмарок та
святкування дня
міста Конотоп

7 вересня
10:00

м. Кролевець

У святковій програмі:
- відкриття
Хрестовоздвиженського
ярмарку,  виступи  народних
аматорських  фольклорних
колективів,  вироби  майстрів
народної творчості, смаколики
від  міського  голови,  дитячі
атракціони та розваги;
- концертно-розважальна
програма  з  нагоди
святкування дня міста;
- святкова дискотека

Безкоштовно

7. Відкритий 7 вересня Обласний  фестиваль,  який Безкоштовно



обласний
фестиваль

сучасних видів
мистецтва

«Youth-Fest»

Глухівський
міський палац

культури

проводиться  з  метою
популяризації  сучасних  видів
мистецтва  та  нових  форм
творчого  самовираження
молоді,  здорового  та
активного  способу  життя.
Учасниками фестивалю є діти,
підлітки  та   молодь  віком до
35  років –  представники
аматорської творчості клубних
закладів,  учні  та  студенти
навчальних  закладів,
ініціативні  групи  та  окремі
представники  дитячо-
юнацької  та  молодіжної
сучасної мистецької творчості
Сумської  області,  інших
регіонів  України  та  інших
країн,  незалежно  від  їх
національності  та
громадянства,  форма  творчої
діяльності  яких  має
нестандартний,  креативний,
експериментальний характер

8. Районний фести-
валь  української

народної пісні
«Українська пісня

– душа народу»

11 вересня
Лебединський

районний
будинок
культури

Пропаганда  кращих  зразків
української  вокальної
творчості,  національних
співочих традицій, виявленню
і  підтримці  молодих
виконавців

Безкоштовно

9. Міжрегіональний
форум «Сумщина

аграрна 2019»

14 вересня
09:00

Сумський
національний

аграрний
університет

Запрошуємо  взяти  участь  у
Четвертому
Міжрегіональному  форумі
«Сумщина Аграрна 2019»

Безкоштовно

10. Фестиваль
вареників

14 вересня
11:00

Сумський
національний

аграрний
університет

У програмі фестивалю:
- ігри;
- майстер-клас з приготування
вареників;
- чемпіонат  з  поїдання
вареників;
- конкурси

Безкоштовно

11. Sumy Rock Fest 14 вересня
Центральна

площа
м. Суми

Line-up  фестивалю:
- AUDITORIA
- FROM  INSIDE  OUT
- LOST  MESSAGE
- MIR-Y-MIR
- BLACKSTONE  ROAD
- GROOVEMEN

Безкоштовно

12. Веломарафон «У
гості  до

14 вересня Маршрут:  Суми -  Білопілля -
Буринь  Воскресенка  -

Організатори: 
Velo-Sport Sumy

https://randonneurs-ua.org/clubs/3


Мамонта» Чемоданівка  -  Хоружівка  -
Кулішівка  (Мамонт)  -
Недригайлів  (старий  млин)  –
Суми.
Умови участі:
справний  велосипед,  надійне
світло,  рескомплект,  шолом,
подовжувачі  керма –
заборонено.
Додаткова  інформація  за
посиланням:  http://velo-
sport.sumy.ua/forum/viewtopic.
php?f=38&t=2650

Randonneurs

13.  Кубок України з
перегонів на

квадроциклах
серед дітей

14 вересня
с. Токарі

Сумський район

Одночасно  пройде  чемпіонат
Сум з мотокросу. Крім власне
гонок, на глядачів чекає шоу-
програма,  музика,  дитячі
атракціони, фуд-зона

Безкоштовно

14. Регіональний
фестиваль-

ярмарок «Гарбуз
фест»

14 вересня
с. Чернеччина
Охтирський

район

У програмі заходу:
- футбольний турнір;
- розваги  для  дітей,
атракціони;
- яскраві фотозони, аніматори,
ярмаркові майданчики;
- виступи  кращих  колективів
Чернеччинської  ОТГ  та
запрошених гостей;
- лазерне  анімаційне  шоу,
запальна дискотека;
- феєрверк

Безкоштовно

15.
Track 5k

15 вересня
11:00

м. Суми

«Track  5k  in  memory  of  
P.  Sayko»  -  забіг,  що  буде
проходити  на  стадіоні
Сумського  державного
педагогічного університете ім.
А.С.Макаренка.  
12.5  кіл  по  стадіону,
поверхність  без  перепаду
висоти, 2 пейсмейкери, а після
фінішу  результати  по
кожному  колу  -  це  все,  що
треба  аби зробити  тест  перед
осіннім сезоном!
Стартовий пакет:
- номер учасника;
- харчування по дистанції і на
фініші;
- смс з результатом.
Вартість реєстрації:  
17.08  -  08.09  -  100  грн.;
09.09 - 13.09 - 125 грн.

Організатори: 
Race Project

16. Фестиваль «Друг 15 вересня Черговий  осінній  фестиваль Організатори:

https://randonneurs-ua.org/clubs/3
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARA5kTCPglK95sAu1R21Y1r1nYobzaUhow0WcOvmfkYEdj2t_VCqNHALiLFEZDyPJq2r7AWhKEIlxCJM
http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtopic.php?f=38&t=2650
http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtopic.php?f=38&t=2650
http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtopic.php?f=38&t=2650


з притулку» м. Суми «Друг  з  притулку»!  
Море  позитиву  ,  запальна
програма  та  багато
причепурених  песиків  та
котиків,  котрі  чекають  на
родини!
Приходь  та  приводь  з  собою
друзів

Сумське товариство
захисту тварин

17. Міжнародний
літературно-
мистецький
фестиваль

«Кролевецькі
рушники»

19-22 вересня
м. Кролевець

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

Вартість квитків на
гала-концерти (в

районному будинку
культури) – від 50

грн. 
Відвідування

виставок, концертів
на відкритих

майданчиках -
безкоштовно

18. Чемпіонат
України з драг-

рейсингу

21 вересня
12:00

Аеропорт
«Суми»

Цей  вид  автоспорту  давно
полюбився  сумчанам  та
гостям  міста,  так  як  рев
двигунів  і  атмосфера  в  цей
день  на  злітній  смузі
аеропорту  не  залишають
нікого  без  уваги.  Адреналін  і
драйв емоцій буде цілий день.
З нововведень цього року буде
квадро-містечко  і  показовий
квадро-драг. Виставка мото – і
автотехніки  дозволить
скоротати час в перервах між
заїздами.

Вхід: 100 грн.

19. Районне свято
борщу

21 вересня
с. Некрасове
Глухівський

район

Тематична  концертна  і
конкурсно-розважальна
програма

Безкоштовно

https://www.facebook.com/sumy.animal.home/?eid=ARCjxIeqHfHKzPCaiCYYGffkmM08Ea_H2dlSKe72a7wYpn09sy0Qbu8UYT-TKshUEjTr2a8eRlJZtqfi
https://www.facebook.com/sumy.animal.home/?eid=ARCjxIeqHfHKzPCaiCYYGffkmM08Ea_H2dlSKe72a7wYpn09sy0Qbu8UYT-TKshUEjTr2a8eRlJZtqfi


20. Вело заїзд «80-
80»

22 вересня
8:30

Сумський район

Дистанція  буде  проходити  за
маршрутом:   м.  Суми   -  с.
Руднівка  -  с.  Кровне  -    -с.
Хотінь  -  с.  Писарівка  -  с.
Кияниця - с. Вакалівщина - с.
Бітиця - с. В. Чернеччина - м.
Суми.  Маршрут  розроблено з
урахуванням  мінімізації
автомобільного   трафіку. 

Місце  старту:  проспект
Курський  81,  стоянка  ТРЦ
MOST. Місце фінішу: кінцева
Баранівки.

Організатори: 
ГО «ВелоСумщина»

21. Велопробіг
Деснянським
біосферним
резерватом

22 вересня
9:00
НПП

«Деснянсько-
Старогутський»

Маршрут: м. Середино-Буда-
с. Стара Гута
Запрошуємо всіх бажаючих 
(вікових обмежень немає)

Організатори:
НПП «Деснянсько-

Старогутський»

22. Заходи  з нагоди
91-ї річниці від
дня народження

народного
художника

України Миколи
Стороженка та 1-ї

річниці з дня
відкриття музею

художника

24 вересня
с. В’язове

Конотопський
район

Вшанування  пам’яті
художника-земляка,
знайомство  з  творчим
доробком митця

Безкоштовно

23. Районне
культурно-

мистецьке свято
«Українського
борщу» до Дня

туризму

27 вересня
Лебединський

районний
будинок
культури

Ознайомлення  з  традиціями,
звичаями,  побутом
українського  народу.  Зокрема
з українськими національними
стравами, з їх приготуванням,
традиційним меню

Безкоштовно

24. Промоакція до
Всесвітнього  дня

туризму
«Подорожуємо
рідним краєм»

27 вересня
с. Соснівка
Глухівський

район

Автобусний  тур  цікавими
місцями Глухівщини

Безкоштовно

25. Свято
«Українська пані

Осінь»

27 вересня
Глухівський

міський
краєзнавчий

музей

Просвітницький  захід,
присвячений  Всесвітньому
дню  туризму  (календарно-
обрядові  дійства  осіннього
циклу).

Дитячий – 5 грн.,
Дорослий – 10 грн.

26. Відкритий
обласний
фестиваль

української  пісні
ім.Б.Р.Гмирі «З

іменем
славетного

28 вересня 10:00
Лебединський
міський центр

культури і
дозвілля

До  участі  у  відкритому
обласному   фестивалі
запрошуються  юнацькі  та
дорослі  музичні колективи  і
окремі виконавці ,  проводиться
він  по  віковим  категоріям. У
рамках  фестивалю Метою

Безкоштовно



земляка» Конкурсу  с  популяризацiя
творчого  спадку  видатного
українського  спiвака  Бориса
Романовича  Гмирi  та
вітчизняної  вокальної
виконавської школи

27. Селищний
фестиваль
вокального
мистецтва

«Струни душі»

28 вересня
смт. Дубов

’язівка
Конотопський

район

У  програмі  виступи
аматорських  вокальних
колективів закладів культури
Дубов’язівської ОТГ

Безкоштовно

28. Селищний
фестиваль
вокального
мистецтва

«Струни душі»

28 вересня
cмт Дубов’язівка 

Конотопський
район

У  програмі  виступи
колективів  та  окремих
виконавців громади

Безкоштовно

29.
Ралі Князі в Грязі

2019

28-29 вересня
с. Пирогівка

Сумська область

Дводенні  змагання  на
мотоциклах  різного  класу,  як
для  початківців,  так   і  для
професіоналів

Організатори: 
Moto Rally UA

30. «Вишневі
усмішки» до

ювілею Остапа
Вишні

Вересень
с. Грунь

Охтирський
район

У  програмі  заходу:  виставки,
концерт, конкурси, українська
кухня.

Безкоштовно

31. Фестиваль
народної
творчості
«Квітуча
мальвами

родина – піснями
й танцями єдина»

Вересень
стадіон «Колос»
смт Краснопілля

Фестивальна  програма  за
участі  аматорських вокальних
колективів,  хореографічних
колективів,  ансамблів  малих
форм та окремих виконавців

Безкоштовно

32. Районне
культурно-

мистецьке свято
«Українського

борщу»,
приурочене  Дню

працівників
сільського

господарства

Вересень
Лебединське
ВПУ лісового
господарства

Ознайомлення  з  традиціями,
звичаями,  побутом
українського  народу.  Зокрема
з українськими національними
стравами, з їх приготуванням,
традиційним  меню,
вживанням  в  різні  періоди
життя

Безкоштовно

33. 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/BurykoYevgeniy/
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