
План заходів на серпень 2019 року

№
з/
п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Заходи до 200-
річчя від дня
народження

Пантелеймона
Куліша

7 серпня
Центральна

міська
бібліотека,
село Гукове

Шосткинський
район

Проведення  серпневих зустрічей
«На  гостини  до  Куліша»
(центральна бібліотека)  та
Кулішевих читань (село Гукове)

Безкоштовно

2. Фестиваль меду 10 серпня
Миколаївська
сільська рада

Сумський район

Ярмарка, концертна програма,
розваги для дітей та дорослих

Безкоштовно

3. Відкритий
районний

фольклорний
фестиваль
«Співуча
веселка»

10 серпня
міський парк

м. Буринь

Одне  з  найбільших
фольклорних  свят  області,  на
якому представлені практично
всі  розмаїття  фольклору
Сумщини

Безкоштовно

4. Свято меду 10 серпня
м. Конотоп

У  програмі  свята:  ярмарок
«Мед та до меду»,  концертна
програма,  майстер  класи,
дитяча  локація,  фотозона  та
приємні несподіванки

Організатори:
громадська організація

«Пасічники
Посеймів’я»

5. Фестиваль живої
музики «Рок на

селі»

10 серпня
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

Безкоштовно

6. Фестиваль «Схід
рок»

10-11 серпня
м. Тростянець

Найгарячіша  подія  літа,  що
об’єднує  тисячі
шанувальників  драйвової
музики. Протягом двох днів на
двох  сценах  виступлять
більше  20  колективів  з
України  та  з  закордону,  які
прокачають  та  не  залишать
байдужим  жодного  гостя
фестивалю. 

Від 350 грн.

7. Агро, еко, етно 17 серпня Сумщина  є  лідером Безкоштовно



фестиваль
«HempFest»

с. Сад
Сумський район

українського  коноплярства  і
фестиваль має на меті сприяти
активному  розвитку  галузі  та
українського  органічного
землеробства,  пропагує
здоровий  засіб  життя  та
відтворює  давні  народні
культурні  традиції
Слобожанщини та України.
В  програмі  фестивалю:
міжнародний  семінар  та
круглі столи для науковців та
професіоналів  галузі,
виставка-продаж  товарів  з
конопель,  гастрономічний
ярмарок  конопляних  страв,
фешєн-шоу,  етнографічні
конкурси  та  ігри,  музичні
виступи  автентичних
українських артистів.

8. Гумор-фест 17 серпня
с. Землянка,
Глухівський

район

Театралізоване  гумористичне
дійство  за  участі  аматорів
Березівської громади

Безкоштовно

9. Свято для усієї
родини еко-
фестиваль

«Дикий Мед»

17 серпня
12:00

смт Зноб-
Новгородське

Щиро  запрошуємо  відвідати
свято  для  усієї  родини.
Ми обіцяємо,  що цікаво буде
всім: і дітям, і дорослим.

Организаторы: 
Зноб-Новгородська

ОТГ
Безкоштовно

10. Всеукраїнський
сільський
фестиваль
мистецтв

«Боромля»

16-17 серпня
м. Тростянець -

районний
будинок

культури та
с.Боромля
на стадіоні

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. 
В  рамках  Всеукраїнського
сільського  фестивалю
«Боромля»  проходить
Всеукраїнський  конкурс  на
краще  виконання  творів  про
українське село. 

Безкоштовно

11. Культурно –
мистецький захід

до дня міста
«Піснями
оспіваний,
легендами

19 серпня 
15.00

м. Лебедин

Свято відбувається у міському
лісопарку,  проводиться  у
вигляді  масового  заходу.  На
гостей  свята  чекають
фестивалі та конкурси:  «Каша
– їжа наша»,    « Лебединський

Безкоштовно

https://www.facebook.com/znotg/?eid=ARC5LA_piGvLhsgToEJ-NCi8PSqTafGteiDCNKjcRXJyeP9ANlZleJzqKP-ZzBqMn7H-mJkDxySrlMbr
https://www.facebook.com/znotg/?eid=ARC5LA_piGvLhsgToEJ-NCi8PSqTafGteiDCNKjcRXJyeP9ANlZleJzqKP-ZzBqMn7H-mJkDxySrlMbr


овіяний  мій
рідний  Лебедин»

спас»  зустріч   з  артистами  з
інших  областей  України  та
творчими  колективами  міста.
Виставка  народних  умільців
Лебедина,  фото  виставка
«Лебедин туристичний»

12. Фестиваль
«KvartalFEST»

23 серпня
15:00

с. Підопригори,
Лебединський

район

Відвідувачі  фестивалю  мають
змогу  насолодитись
виступами  найкращих
художніх  колективів
Сумщини,  побачити  та
придбати ексклюзивні  вироби
майстрів  краю,  скуштувати
смачні  страви  і  частування,
прийняти  участь у
різноманітних  конкурсах  і
козацьких розвагах.

Особливий  сюрприз
підготувала  студія  «Квартал
95». Окрім виступу колективу
з  абсолютно  новою
програмою,  яка  ще  не
транслювалась  на  ТБ,
компанію  хлопцям  складуть
дівчата  з  «Жіночого
Кварталу»  зі  своїми
найкращими номерами

Також  на  фестивалі  буде
проходити  парад  вишиванок.
Запрошуємо  всіх  прийти  у
народному  вбранні  та  взяти
участь у конкурсі на найкращу
вишиванку  серед  гостей
фестивалю.  На  переможця
чекає спеціальний приз.

Безкоштовно

13. Всеукраїнські
змагання з

гирьового спорту
«Силове

жонглювання –
Кубок мера»

23-25 серпня
міський парк ім.

Чайковського
м. Тростянець

Програма змагань:
Жонглювання гирями:
- індивідуальне
- естафети
Ривок
Жим

Безкоштовно

14. Танцювальний
карнавал «У нас

свято ми
танцюємо!»,

театралізована
концертна
програма

«Охтирка: від
карапету до

брейк-дансу»,

24 серпня
м. Охтирка

Центральною  вулицею  міста
до міського центру культури і
дозвілля  пройде  карнавал за
участю  хореографічних
колективів.  Продовженням
карнавалу  стане
театралізована  концертна
програма, в  якій танцювальні
колективи  продемонструють
свою  майстерність   в  різних

Безкоштовно



присвячені  Дню
міста

стилях  від  народного  до
сучасного.

15. Районне
культурно-

мистецьке свято
«Моя Україна –
єдина та вільна»

до Дня
незалежності

України

24 серпня 
парк

«Козацький»,
смт.Липова

Долина

У  парковій  зоні,  на  березі
річки  Хорол,  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.

Безкоштовно

16. Святковий
концерт «Моя

Україна – рідна
сторона» в

рамках
культурно-

мистецької акції
«Ми – українці!»

до Дня
незалежності

України

24 серпня
м. Глухів

Концертна програма Безкоштовно

17. Summer’19 Eco
Fest

24 серпня
11:00

м. Середина-
Буда

У  програмі  майстер  класи,
екологічні  ігри,  спортивні
змагання, продаж еко-товарів і
велика концертна програма

Організатори:
Національний

природний парк
«Деснянсько-

Старогутський»
18. Арт-тур до

урочища Бурлюк
31 серпня

Лебединський
район

Не знаєш як провести останній
день  літа?  Проведи  його
творчо  та  у  єднанні  з
природою!  Рушай  з  нами  в
арт-тур  до  урочища  Бурлюк,
де  ти  зможеш  насолодитись
неймовірними  краєвидами,
створити  власний  художній
шедевр,  продегустувати
равликів  місцевого
виробництва  та  спробуєш
знайти  Бурлючий  скарб
вартістю близько 1000$!

Організатори: 
VseSvoe

Вартість: від 459 грн.

19. Фестиваль
історичної

реконструкції
«Вирський град»

31 серпня
Старий парк
м. Білопілля

У програмі фестивалю:
- лицарський турнір;
- відкрита  контактна  виставка
квадроциклів  з  можливістю
покататися на квадро циклах;
- безкоштовна  канатна  дорога
для дітей;
- показові виступи козаків

Безкоштовно

20. Екскурсії до
музею

Протягом місяця
с. В’язове,

Відвідування  музею  дасть
можливість місцевим жителям

Безкоштовно

https://www.facebook.com/VseSvoeSumy/?eid=ARAgaCaM3fDNgYcb5XN4f2QZBzD-75rUuHktSXIgJGWIxnJlh8Uf71yTEKI1BozaS7KCUKS_gQrK0JCV


художника
М.Стороженка

Конотопський
район

і  туристам  більш  глибоко
пізнати  постать  і  творчість
художника


	Свято для усієї родини еко-фестиваль «Дикий Мед»

