
КАЛЕНДАР 

туристичних подій на 2016 рік 

ЛЮТИЙ 

Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 

14 
лютого 

День Святого Валентина. 
Всеукраїнський фестиваль 
команд 
КВН «Св. Валентин на 
КВНі». 

м. Вінниця 
Міський палац мистецтв 
«Зоря» 

Фестиваль команд КВН за 
участю студентських команд 
Вінниці та команд з інших 
міст України. 

Міський палац мистецтв «Зоря», 
м. Вінниця, Червоноармійська 
вулиця, 32, тел.: (0432) (27-66-84) 

Розваги 

14 
лютого 

Форум молодої музики 
«Барви музики ХХІ 
сторіччя. 
Авангард Класика. Джаз» 

м. Вінниця 
Концертні площадки 
міста 

Виступи творчих колективів міста 
та гостей міста 

Департамент культури міської 
ради, м. Вінниця, 
вул. Соборна, 59, т.: (0432) 59-50-
53, 
59-51-75, 59-52-47 

Мистецтво 

24 
лютого 

Проводи зими – Масляна Площа біля РБК, 
Київська обл,  
смт. Володарка 

Народне гуляння з елементами 
народних звичаїв та обрядів 

Відділ культури, туризму та з 
питань 
релігій Володарської РДА, 
(04569) 515-50 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Лютий Фольклорно-етнографічне 
свято «Переяславська 
Масляна 2016» 

Музей Народної 
архітектури та побуту 
Середньої 
Наддніпрянщини  
Київська обл., м. 
Переяслав- 
Хмельницький 
вул.Літописна, 2 

Відтворення народних обрядів. 
Народні гуляння, 
веселі розваги та конкурси для 
дорослих та дітей. 

м. Переяслав-Хмельницький НІЕЗ 
«Переяслав» 
+380 4567 556-41 
e-mail museum_adm@ukr.net 

Розваги 

Лютий «Масляна, Масляна, яка 
ти мала» 

Площа Героїв 
Сталінграда, 
Київська обл,  
смт. Макарів 

Театралізоване дійство Сектор культури національностей 
та 
релігій Макарівської 
райдержадміністрації, (0457) 85-
13-80 

Розваги 

Лютий Обласне свято проводів 
зими 
“Масляна-2016”. 

Київська область Етнографічне свято з відтворенням 
українських 
народних звичаїв та обрядів 

Управління культури , 
національностей та релігій 
м. Київ, площа Л. Українки,1 
тел.284-97-52 
e-mail: oblkultur@meta.ua 

Розваги 

Лютий Мистецьке свято 
"Масляна" 

Зміївський район 
Харківської області 

Виступи фольклорних колективів, 
ігри, конкурси, 
розваги. Презентація туристичного 
потенціалу 
Зміївського району 

Департамент культури і туризму 
Харківської облдержадміністрації, 
КЗ обласний організаційно-
методичний центр культури і 
мистецтва 
61002, м. Харків,  вул. Пушкінська, 
62 
Тел.: 057 700-26-62 
e-mail: oomckm@gmail.com 

Розваги 

Лютий Кулінарний фестиваль 
«Палачінта» (Масляна) 

м. Ужгород Учасники заходу представляють 
широкий асортимент млинців з 
різними начинками 

Ужгородська міська рада, приватні 
підприємства у сфері 
громадського харчування 

Гастрономія 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Лютий ДРОСД - День 
Народження 
Одеського Свінг Денс 

м. Одеса Популяризація свінг денс культури, 
блюзу та рок-н-ролу, а так 
само джазової музики 30-40 років. 
Крім того, залучення молоді 
до культурного відпочинку і 
творчого спілкування. 

Євген Дризо 
Тел. (067) 774 55 84 
E-mail: dr120.dev@gmail.com 

Культура 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 березня День мам м. Одеса, вул. Ніжинська 
77, 
Єврейський культурний 
центр Beit grand 

Мама - напевно, найскладніша і 
найвідповідальніша професія, 
якої навряд чи хтось може 
навчити. Для того, щоб бути 
хорошою мамою, доводиться 
знати багато, а вміти ще більше. 
Наш фестиваль - місце, де кожна 
зможе знайти щось, щоб 
стати ще краще, дізнатися щось 
нове і зануритися в світ 
справжнього сімейного щастя 

Катерина Кравець 
Тел. (050) 2797953 
E-mail: kravets.trener@gmail.com 

Сім’я 

1 
березня 

Міжнародний конкурс 
молодих художників 
«Рожевий бульдозер» 

м. Одеса, Арт-центр 
Коробчинського 
(вул. Пушкінська, 32) 

Конкурс молодих художників, що 
працюють у сфері 
сучасного позитивного мистецтва 

Малик Олексій 
Тел. (067) 7807285 

Мистецтво 

mailto:dr120.dev@gmail.com
mailto:kravets.trener@gmail.com
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3 — 5 
березня 

V муніципальний 
фестиваль-конкурс 
дитячої творчості  
«Я люблю тебе, 
Україно!» 

Дитяча школа мистецтв 
№3 м. Одеси 

 Департамент культури та туризму 
Одеської міської ради  
вул. Катерининська, 14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Мистецтво 

Початок 
березня 

Шоу-конкурс «Супер-
бабуся» 

Запорізька область, 
м.Бердянськ, 
Центр культури і дозвілля 
«Софіт» 

Міський захід започатковано у 
2011 році. 
Проводяться конкурси талантів, 
кулінарні, творчі, танцювальні 
змагання. Журі конкурсу 
за кількістю набраних балів обирає 
«Супер-бабусю». 

Відділ культури виконавчого 
комітету 
Бердянської міської ради,  
місто Бердянськ, 
Запорізької обл., пр. Леніна, 37/9, 
тел. (06153) 35635, 
E-mail:  culture@rada-
berdyansk.gov.ua 

Сім’я 

6 — 8 
березня 

Міське Свято Шоколаду м. Львів, простір міста В ці дні місто гостинно запрошує 
всіх ласунів скуштувати 
найкращі та найрізноманітніші 
шоколадні солодощі. 

Компанія «Дік-Арт» 
www.shokolad.lviv.ua 

Гастрономія 

7 — 10 
березня 

День Білоцерківського 
району «Білоцерківщина 
– мій отчий край» 

Головна площа міста, 
м.Узин Білоцерківського 
району 
Київської області 

Концерт з нагоди 92 річниці 
заснування Білоцерківського 
району 

Відділ культури і туризму  
Білоцерківської РДА 
тел:+380 4563 435-26 

Історія 

7 — 13 
березня 

Свято «Масляна» Етно-хутір «Козацька Січ», 
с. Гречане 
Петриківського району 
Дніпропетровської 
області 

Масове театралізоване дійство Господар сільської садиби 
Ламза Анатолій Григорович 
(067) 457 22 94 

Розваги 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
http://www.shokolad.lviv.ua/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

8 
березня 

Фінал міського конкурсу 
краси «Міс Вінниця-
2016» 

м. Вінниця,  
Музично –драматичний 
театр ім.Садовського 

Конкурс краси «Міс Вінниця-2016» Міський палац мистецтв «Зоря», 
м.Вінниця, Червоноармійська 
вулиця, 32, тел.: 0432 (27-66-84) 

Стиль життя 

12 — 13 
березня 

Фестиваль ілюстрацій 
Illustrations fest 2 

м. Одеса Фестиваль ілюстрацій в Одесі - це 
можливість для учасників 
проявити себе; розширити коло 
знайомств, популярності та 
продажу своїх робіт у різних 
категоріях: 
- Експозиція (виставка-продаж 
ілюстрацій) 
- Лекторій (лекції на тему) 
- Маркет (продаж своїй авторській 
продукції) 

Арт-союз "Fantastic Day" 
Ганна Січинська 
Тел.: (063)236-29-01 
E-mail: art.fantasticday@gmail.com 

Мистецтво 

19 — 20 
березня 

Міжнародна виставка 
котів "Кубок ROYAL 
CANIN UKRAINE" 

м. Одеса,  
Морський вокзал 

Професійна виставка породистих 
котів з суддями 
міжнародної категорії 

ОКЛК «Чеширський кіт» 
http://cheshirecat.org.ua/ 
Митько Леонид 
(067)560-75-87 
(050)742-04-72 
info@cheshirecat.org.ua 

Розваги 

mailto:art.fantasticday@gmail.com
http://cheshirecat.org.ua/
http://cheshirecat.org.ua/
mailto:info@cheshirecat.org.ua
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24 — 27 
березня 

Lviv Fashion Week / 
Львівський тиждень 
моди 

Простір міста Львова Двічі на рік проходить Lviv Fashion 
Week, який є однією з 
наймасштабніших модних подій у 
Східній Європі. 
Розпочавши свою діяльність у 
березні 2008 року, львівські тижні 
моди привернули до себе увагу 
знаменитих особистостей у світі 
моди, зокрема почесними гостями 
Lviv Fashion Week були японський 
дизайнер–легенда Кензо Такада, 
засновник бренду Kenzo; 
засновник і колишній президент 
компанії Жан–Поля Готьє, сірий 
кардинал світу моди Дональд 
Потар, відомий російський кутюр'є 
В'ячеслав Зайцев. 
Свої колекції представляють 
близько 30 дизайнерів як з 
України, так і з–за кордону – Росії, 
Білорусі, Грузії, Вірменії, Польщі, 
Угорщини, Хорватії, Латвії, Естонії, 
Франції, Лівії. 

www.lvivfashionweek.com  Стиль життя 

25 - 27 
березня 

Всеукраїнський 
фестиваль- конкурс 
хореографічного 
мистецтва "Радея-
Dance" 

м. Кам'янець-
Подільський, 
Міський Будинок 
культури 

Відповідальні конкурсні 
перегляди, клас-концерти 
переможців конкурсу, майстер-
класи від членів журі, 
вечори відпочинку, екскурсії по 
визначним пам'яткам 
середньовічного Кам'янця 

Міська рада, Департамент 
гуманітарної політики, Управління 
культури та туризму 
м. Кам'янець-Подільський 
Майдан Відродження, 1 
Телефони оргкомітету: 
(03849) 5-07-77, e-mail: 
dpgumanitar@kam-pod.gov.ua 

Культура 

http://www.lvivfashionweek.com/
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26 
березня 

Чемпіонат з мотокросу 
«MX-Tavriya» 
(спортивні змагання) 

Херсонська область, 
м.Цюрупинськ 

Змагання проводяться з метою 
популяризації та широкого 
залучення молоді до занять 
спортом. На заході проходить 
виставка гоночних автомобілів, 
краща вулична їжа Херсонської 
області, море адреналіну і 
незабутніх вражень 

mx-tavriya@mail.ru 

Тел. (066) 111 89 66 
www.mx-tavriya.com 

Спорт 

31 
березня 
— 2 
квітня 

Міжнародний фестиваль 
клоунів і мімів 
«Комедіада» 

м. Одеса,  
Дім клоунів,  
центральні вулиці міста 

Щорічний конкурс кращих клоунів 

і театрів клоунади. Це 

культурологічна акція, що є 

провідником миру, добра, 

творення, солідарності, 

взаєморозуміння, позитивних 

емоцій, гарного настрою та 

оптимізму. 

Театр "Маски-шоу"  
Наталія Делієва 
Тел.: (067) 4838204 
natadelieva@gmail.com  

Розваги 

Березень Історико-спортивний 
фестиваль «Серце 
Великої Скіфії» 

За визначенням 
організаційного комітету 
(Дніпропетровська 
область) 

Проведення майстер-класів, 
спортивно-ігрової 
програми, різноманітних 
конкурсів, історичної 
виставки, виступ музичних  
колективів 

Відділ з питань культури, сім’ї та 
молоді виконкому Нікопольської 
міської ради. 
53200, м. Нікополь, вул. 
Електрометалургів, 17/1 
Тел.(05662) 3-17-31 
адреса електронної пошти: 
kultura_nikopol@ukr.net 

Історія 

Березень Заходи з нагоди 202-й 
річниці від дня 
народження 
Т.Г.Шевченка 

Черкаська область; м. 
Канів 
м. Черкаси, Обласний 
краєзнавчий музей 

Вшанування пам'яті про великого 
кобзаря Т.Г.Шевченка 

Управління культури 
облдержадміністрації 
Черкаської області 

Історія 

mailto:mx-tavriya@mail.ru
http://www.mx-tavriya.com/
mailto:natadelieva@gmail.com
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Березень Святкові заходи до 
Міжнародного жіночого 
дня – 8 березня. 

Київська обл., 
 м.Фастів, 
пл. Перемоги, 1 

Святковий концерт “Чарівний 
подих весни”; 

Відділ культури і туризму 
Фастівської міської ради 
04565-5-35-21 

Розваги 

Березень Виставка фіалок м. Одеса,  
Ботанічний сад 

 Олена Приймак 
Тел.: (097) 1413919 
priymakelena@mail.ru 

Розваги 

Березень Свято Масляниця м. Одеса, 
 Міський сад 

 Департамент культури та туризму 
Одеської міської ради  
вул. Катерининська, 14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Розваги 

Березень Святкування Дня 
народження 
Леоніда Утьосова 

м. Одеса,  
Міський сад 

 Департамент культури та туризму 
Одеської міської ради вул. 
Катерининська, 14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Історія 

Березень I муніципальний 
фестиваль 
хореографічного 
мистецтва 
«На крилах Терпсихори» 

Одеська обласна 
філармонія 

 Департамент культури та туризму 
Одеської міської ради вул. 
Катерининська, 14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Мистецтво 

mailto:priymakelena@mail.ru
mailto:director.dct@omr.odessa.ua
mailto:director.dct@omr.odessa.ua
mailto:director.dct@omr.odessa.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Березень Відзначення  річниці з 
дня народження 
І.С.Козловського 

Меморіальний музей-
садиба І.С.Козловського 
Київська обл., 
Васильківський район, 
 с. Мар'янівка, 
вул.Шкільна,3 

Концертна програма за участю 
учнів та викладачів Мар’янівської 
ДМШ ім.І.С.Козловського 

Сектор культури та туризму 
Васильківської районної ради, 
Мар’янівська ДМШ ім.І.С.Коз-
ловського 
+380 4571 245-50 

Мистецтво 

Березень Етнографічно-мистецька 
місцина «Сільська хата» 

Київська обл.,  
м.Обухів, 
Обухівський районний 
центр культури і дозвілля, 
вул. Київська,117 

Етнографічно-мистецька місцина 
«Сільська хата» : 
виставка старожитностей, ікон, 
віночків, рушників, 
майстер клас з писанкарства, 
народні пісні, танці. 

Відділ культури, національностей 
та релігій Обухівської міської Ради 
04572-5-19-78 

Історія 

Березень Туристична виставка 
Харківське туристичне 
бієнале 

м. Харків Обласна туристична виставка, 
презентація туристично-
рекреаційного потенціалу 
Харківської області, можливостей 
туристичного та готельного бізнесу 

Департамент культури і туризму 
Харківської облдержадміністрації, 
ОКЗ "Харківський організаційно-
методичний центр туризму" 
Пл. Свободи, 5 
Держпром, 7 під'їзд, 5 поверх 
www.omctur.kh.ua  
+38(057)757 45 13; +38(057)780 02 
01 

Бізнес 

Березень 
— 
квітень 

Дитячий фестиваль 
«День відкритих 
вольєрів» 

Івано-Франківська 
область, 
Галицький національний 
природний парк 

Розважальна програма, випуск 
реабілітованих тварин, екскурсії 

Галицький національний 
природний парк 

Розваги 

Березень Фестиваль вина «Біле 
вино» 

м. Берегово 
Закарпатська область 

Учасники заходу презентують 
відвідувачам 
широкий асортимент білих вин, 
наливок з 
європейських сортів винограду 

Берегівська райдержадміністрація, 
Берегівська міська рада, 
сільські та селищні ради, 
громадські 
організації у сільському туризмі 

Гастрономія 

http://www.omctur.kh.ua/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Березень "Любіться брати мої, 
Україну любите 
І за неї, безталанну, 
Господа моліте" 

Житомирська область, 
м. Новоград-Волинський 
Панська гора 

Екскурсія з метою висвітлення 
творчого життя 
поета Т.Г. Шевченка його 
перебування у 
Зв’ягельському краю, в с.Гульськ. 
Проведення тематичного заходу. 

Відділ культури Новоград-
Волинської 
райдержадміністрації, м. 
Новоград-Волинський, 
вул. Шевченка, 16 
(04141) 52276 
e-mail: rdakultura@i.ua 

Культура 

 

КВІТЕНЬ 

1 квітня «Гуморина-2016» Центральні вулиці міста 
Одеса 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Розваги 

7 квітня Районне свято 
духовного співу 
«Благовіст» 

Кіровоградська область, 
Долинський район, 
Церкви та храми району 

Свято духовного співу «Благовіст» 
започатковано у 
2011 році. Програмою свята 
передбачено: 
урочисте відкриття свята, 
молебень; 
презентація виставки робіт 
майстрів декоративно-ужиткового 
мистецтва з духовної тематики 
виступи хорових, вокальних 
колективів, окремих 
виконавців, нагородження. 
Беруть участь аматори з різних 
районів Кировоградської області 

Відділ культури і туризму 
Долинської райдержадміністрації, 
Тел.: (05234) 2 27 18 
(066) 056 00 91 

Культура 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

8 — 10 
квітня 

13-й Odessa Fashion Day м. Одеса, Головпоштампт Odessa Fashion Day - головна подія 
світу моди Одеси. 
Покази сезонних колекцій 
українських дизайнерів, 
з акцентом на майстрів Одеси та 
області 

ГO "Odessa Fashion Union" 
Костянтин Леонтьєв 
Тел.: (095)8515151 
E-mail: ofd.ofu@gmail.com 
http://ofd.org.ua/ 

Стиль життя 

9 квітня Одеська сотка м. Одеса, вулиці міста Легендарна Одеська Сотка 
присвячена Дню визволення 
Одеси від фашистських 
загарбників -10.04.1944 р, охоплює 
лише частину "Поясу Слави". 
Велораллі і біг 

https://100km.odessa.ua  Історія 

9 квітня ІІІ Харківський 
міжнародний марафон 

м. Харків Масовий забіг центральними 
вулицями міста. Утвердження 
іміджу Харкова, як міжнародного 
спортивного центру та центру 
подієвого туризму 

Департамент спортивних 
іміджевих проектів і маркетингу 
Харківської міської ради 
61200  м. Харків, 
пл. Конституции, 7, 1-й пов., к. 11 
Тел.:  (057) 760-75-81 
E-mail: 
office2012@citynet.kharkov.ua,  
sportevents.kharkiv@gmail.com 

Спорт 

10 квітня Фестиваль «Весняна 
Одеса» 

м. Одеса, Думська площа Фестиваль духових оркестрів 
«Весняна Одеса» присвячений 
до Дня визволення Одеси від 
фашистських загарбників 

Департамент культури та туризму 
Одеської міської ради вул. 
Катерининська, 14, Одеса 65026, 
Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Культура 

mailto:ofd.ofu@gmail.com
http://ofd.org.ua/
https://100km.odessa.ua/
mailto:director.dct@omr.odessa.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

12-13 
квітня 

Фестиваль народної 
творчості 
«Зорецвіт-2016» 

м.Бердянськ, Міський 
Палац культури, 
Центр культури і мистецтв 

Міський фестиваль – огляд творчих 
самодіяльних колективів клубних 
закладів 
міста, підвідомчих відділу 
культури 
та інших  відомств 

Відділ культури виконавчого 
комітету 
Бердянської міської ради, місто 
Бердянськ, 
Запорізької обл., пр. Леніна, 37/9, 
тел. (06153) 35635, 
E-mail:  culture@rada-
berdyansk.gov.ua 

Мистецтво 

12 — 17 
квітня 

Міжнародний 
туристичний тиждень в 
Одесі 

м. Одеса, Морський 
вокзал 

Ділова та розважальна програма 
для операторів 
туристичного бізнесу Одеси. 

«Експо-Юг-Сервіс» 
Белла Ханамерян 
Тел.: (050)4909792 
http://expodessa.com/tour/ 

Бізнес 

13 — 17 
квітня 

Фотофестиваль Odessa / 
Batumi Photo Days 

Майданчики міста Одеса В квітні на п’ять днів південна 
українська пальміра стане 
місцем зустрічі, обговорень, 
навчання та спілкування 
фотоспільноти України та світу. 

Вера Грузова 
http://thephotodays.org/ 
gv.od.ua@gmail.com 

Тел:. (093) 70-35-793 

Мистецтво 

15-18 
квітня 

Тиждень пам’яток міста 
Марганця 

Міський краєзнавчий 
музей, 
м. Марганець 
Дніпропетровська область 

Фотовиставка пам’яток та 
пам’ятних знаків міста 
з описом та історичною довідкою 

Марганецький міський 
краєзнавчий музей, 
м. Марганець, 
вул. Радянська, 76 
(05665) 2-35-16 
abaka11@yandex.ru 

Культура 

http://expodessa.com/tour/
http://thephotodays.org/
mailto:gv.od.ua@gmail.com


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

16 квітня Міжнародний конкурс 
танцю 
пам'яті  Олексія 
Литвинова 

м. Харків вул. Котлова 
83а, 
ДК "Залізничників" 

Танцювальний конкурс для всіх 
бажаючих. 
Утвердження іміджу Харкова, як 
центру подієвого туризму. 

Департамент спортивних 
іміджевих проектів і маркетингу 
Харківської міської ради 
61200  м. Харків, 
пл. Конституции, 7, 1-й пов., к. 11 
Тел.:  (057) 760-75-81 
E-mail: 
office2012@citynet.kharkov.ua,  
sportevents.kharkiv@gmail.com 

Мистецтво 

17 квітня Київський 
Напівмарафон -2016 

м. Київ, вулиці міста Київський Напівмарафон — 2016 є 
однією з найбільших 
спортивних подій весни 2016 року. 
Фестиваль буде 
об'єднувати спортивну, навчальну 
та розважальну 
програму. Давайте пробіжимо 
Києвом разом! 

 Спорт 

21 - 24 
квітня 

Офіційне відкриття 
туристичного сезону 
"Кам'янець-
Подільський вражає" 

м. Кам'янець-Подільський 
пл. Польський ринок 

Захід  має на меті представлення 
туристичному бізнесу, 
національним ЗМІ, усіх 
рекреаційних, пізнавальних  та 
розважальних можливостей міста 
протягом сезону. 

Міська рада 
м. Кам'янець-Подільський 
Майдан Відродження, 1 
Телефони оргкомітету: 
(03849) 5-07-77, e-mail: 
dpgumanitar@kam-pod.gov.ua 
Асоціація готельєрів та 
рестораторів міста 
Ковальський А.В. 0673823110 

Бізнес 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

21-28 
квітня 

Фестиваль музики 
європейських 
композиторів 

м. Харків, вул. Римарська, 
21 

Виступи професійних музичних 
колективів з Харкова 
та інших міст України. 
Популяризація Харкова як 
європейського центру музичного 
мистецтва 

Департамент культури і туризму 
Харківської облдержадміністрації, 
КП 
Харківська обласна 
філармонія61057, м. Харків, вул. 
Римарська, 21  тел.:(057) 705-08-54 
е-mail: office@filarmonia.kh.ua 
ivoloschuk@i.ua 

Культура 

22 квітня Спортивний захід 
11-й Харківський 
велодень-2016 

м. Харків Велопробіг за участю спортсменів-
професіоналів та 
любителів велоспорту і вело 
туризму. Утвердження 
іміджу Харкова, як міжнародного 
спортивного центру 
та центру подієвого туризму 

Департамент спортивних 
іміджевих проектів і маркетингу 
Харківської міської ради 
61200  м. Харків, 
пл. Конституции, 7, 1-й пов., к. 11 
Тел.:  (057) 760-75-81 
E-mail: 
office2012@citynet.kharkov.ua,  
sportevents.kharkiv@gmail.com 

Спорт 

22 - 23 
квітня 

Ретро-фестиваль м. Кам'янець-Подільський 
пл. Вірменський ринок 

Одна із площ Старого міста 
претвориться на майданчик 
20-тих років ХХ століття: 
ретроавтомобілі, одяг 
тих часів, візаж, аксесуари 

Міська рада, Департамент 
гуманітарної політики, Управління 
культури та туризму 
м. Кам'янець-Подільський 
Майдан Відродження, 1 
Телефони оргкомітету: 
(03849) 5-07-77, e-mail: 
dpgumanitar@kam-pod.gov.ua 

Історія 

23 квітня Букфест м. Одеса, Міський сад  Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Культура 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
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24 квітня Фестиваль стиляг Майданчики міста Одеса  «Династія» 
Гаврина Анастасія 
Тел.: (066) 272-37-65 
dynasty-studio@mail.ru 

Розваги 

24 квітня ХI Буковинський 
туристичний ярмарок 

м. Чернівці, Площі міста Знаменує відкриття літнього 
туристичного сезону, 
чудова нагода ознайомитись з 
рекреаційно-туристичним 
потенціалом краю, пропозиціями 
від туристичних 
підприємств, новими 
екскурсійними маршрутами та 
іншими туристичними новинками. 

Відділ туризму Чернівецької 
міської ради (вул. Головна, 55, 
тел.: (0372) 52-26-54, е-mail: 
tourism@rada.cv.ua); 
Управління культури Чернівецької 
облдержадміністрації 
(вул. Грушевського, 1; тел.: (0372) 
552716, 551724; 
е-mail: buktour_oda@ukr.net) 

Бізнес 

25 - 26 
квітня 

Історичний пікнік на 
замку в 
Кам'янці "Давні 
ремесла" 

м. Кам'янець-Подільський 
Старий замок 

На території Старого замку будуть 
відтворені давні 
ремесла. Кожен бажаючий зможе 
самостійно спекти 
хліб, виготовити трут, пофарбувати 
щит, 
пофарбувати тканину. 

Міська рада, Департамент 
гуманітарної політики, Управління 
культури та туризму 
м. Кам'янець-Подільський 
Майдан Відродження, 1 
Телефони оргкомітету: 
(03849) 5-07-77, e-mail: 
dpgumanitar@kam-pod.gov.ua 

Розваги, Історія 

26 — 28 
квітня 

XXI Міжнародний 
фестиваль сучасної 
музики «Два дні і дві 
ночі нової музики» 

Одеська обласна 
філармонія 

 Департамент культури та туризму 
Одеської міської ради вул. 
Катерининська, 14,Одеса 65026, 
Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Культура 

mailto:dynasty-studio@mail.ru
mailto:director.dct@omr.odessa.ua
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28 квітня 
— 15 
травня 

Всеукраїнський 
фестиваль писанок 

м. Київ Писанковий фестиваль 2016 року 
представлятиме писанки з різних 
регіонів України. Ви матимете 
можливість взяти участь у 
семінарах і зробити свої власні 
барвисті писанки 
(великодні яйця). 

 Розваги 

30 квітня PianoFest до 
Міжнародного дня 
джазу 

м. Одеса, Міський сад  Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Культура 

Квітень Відкриття туристичного 
сезону 
в м. Луцьку 

м. Луцьк, Театральний 
майдан, 
Луцький замок, Замкова 
площа, 
Центральний парк імені 
Лесі Українки 

Проведення масових заходів з 
метою привернення 
уваги потенційних туристів та 
лучан до цікавих подій, 
які відбуваються  в місті 

Управління туризму та промоції 
міста, 
вул. Богдана Хмельницького, 21, 
тел. 777924, 
lutsktourism@gmail.com 

Бізнес 

Квітень X Міжнародний 
дитячий фестиваль 
народної хореографії 
«Барвінкове кружало» 

м. Вінниця 
Музично –драматичний 
театр ім.Садовського 

Конкурс українських та 
закордонних 
творчих танцювальних колективів. 

Народний ансамбль танцю 
"Барвінок", 
вул. Стахурського, 44, тел.: (0432) 
46-65-16 

Мистецтво 

Квітень Загальноміський 
конкурс сатири 
і гумору ім. 
А.П.Гарматюка 
«Вінницька гуморина» 

м. Вінниця 
Міський палац мистецтв 
«Зоря» 

Конкурс виконавців творів 
А.П.Гарматюка. 
Конкурс гумористичних творів. 

Міський палац мистецтв «Зоря», 
м.Вінниця, Червоноармійська 
вулиця, 32, тел.: 0432 (27-66-84) 

Культура, 
Розваги 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
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Квітень Міжнародний 
фестиваль 
«Книжковий Арсенал» 

м. Київ, Мистецький 
Арсенал, 
вул. Лаврська,12 

Міжнародний фестиваль 
«Книжковий Арсенал» є 
найбільшою подією в Україні, яка 
поєднує мистецтво 
і літературу. 
Приходьте на фестиваль і 
насолодіться прекрасними 
презентаціями нових книг і 
проектів, дискусіями та 
лекціями, інтерв'ю та 
театральними виставами 

 Культура 

Квітень Sova Picnic: Готуємося 
до Великодня 

м. Одеса Великий сімейний гастрономічний 
фестиваль PICNIC. 
Напередодні великого і світлого 
свята Пасхи ми пропонуємо 
вдихнути солодкуватий запах 
перших бруньок на деревах, 
відкрити для себе старі забуті 
великодні традиції, такі 
близькі нашому серцю, провести 
весь день в оточенні родини 
або великою дружною компанією 
на свіжому повітрі поблизу 
Чорного моря! 
Для Вас підготували насичений 
фестиваль: безліч зон, 
учасників, інтерактивів, приємних 
покупок, смачних дегустацій, 
лекцій, майстер-класів, дитячих 
ігор та занять, 
тематичні фото-зони. 

Агенство «Sova» 
Катерина Футурська 
Тел.: (093) 463 24 41 
futurskaya@sova.org.ua.org.ua 

Розваги, 
Гастрономія 

mailto:futurskaya@sova.org.ua.org.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Квітень Відкриття світло-
музичного фонтану 

Вінницький світло-
музичний 
фонтан 

Урочисте відкриття роботи 
світло-музичного фонтану 

Благодійний фонд Петра 
Порошенка, 
вулиця Гліба Успенського, 8, 
тел.: (0432) 27-99-10 

Розваги 

Квітень ІІІ Всеукраїнське свято 
народного 
мистецтва «Великодня 
писанка». 

м. Вінниця Засноване у 2007 році, 
проводиться раз у 
три роки, за участю майстрів 
народного 
мистецтва, писанкарів, 
аматорських колективів 
та окремих виконавців 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, 
обласний центр народної творчості 

Розваги 

Квітень Етно-фестиваль 
«Козацька слава» 

За визначенням 
організаційного комітету 
(Дніпропетровська 
область) 

Проведення ярмарку майстер-
класів, розважально-ігрової 
програми, виступи 
музичних колективів 

Відділ з питань культури, сім’ї та 
молоді виконкому Нікопольської 
міської ради 
53200, м. Нікополь, вул. 
Електрометалургів, 17/1 
Тел.(05662) 3-17-31 
адреса електронної пошти: 
kultura_nikopol@ukr.net 

Історія, Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Квітень Всеукраїнський 
фольклорний 
фестиваль «Писанка» 

Івано-Франківська область 
м. Коломия 

Фестивальна програма включає в 
себе фольклорно-етнографічні 
дійства великоднього 
християнського і календарно-
обрядового змісту, зокрема: 
великодні ігри, гаївки, веснянки, 
театралізовані сценки та 
хореографічні композиції, 
тематичну пісенну творчість та 
конкурси писанкового 
розпису. Всі учасники фестивалю 
одягнені в національні костюми 
характерні для регіонів, 
який вони представляють. 
В рамках фестивалю проходить 
виставка-продаж різних видів 
декоративно-прикладного 
мистецтва: лозоплетіння, вишивки, 
ткацтва, гончарства, 
килимарства, різьбярства, 
бондарства, національного 
одягу, художніх виробів зі шкіри, 
бісеру, сиру та ін. 
Проводяться майстер-класи 
декоративно-прикладного 
мистецтва та конкурси 
писанкового розпису 

Управління економіки 
виконавчого комітету 
Коломийської міської ради 
м. Коломия, вул. Грушевського, 1 
тел. (03433) 2-58-12 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Квітень Фестиваль писанок у 
Львові 

м. Львів, Простір міста Це родинний захід, що 
прославляє  тисячолітні традиції 
святкування найсвітлішого свята у 
християнському світі. 
Головною ідеєю Фестивалю є 
популяризація великодніх 
традицій та прикрашання міста 
Лева за допомогою 
невід'ємного символу Великодня – 
Писанки. У цей період 
увесь Львів перетвориться на 
“Музей Писанки” під відкритим 
небом, де з різних матеріалів 
будуть створюватися та 
оздоблюватися писанки. 

Компанія «Дік-Арт» 
www.pysanka.lviv.ua 

Розваги 

Квітень Фестиваль рибалок та 
угорської ухи 

с. Великі Береги, 
Берегівський район 
Закарпатської області 

Захід проводиться на березі річки 
або озера, де 
рибалки демонструють своє 
вміння ловити рибу 
та готувати з неї страви, у т.ч. і уху 

Берегівська райдержадміністрація, 
сільські та селищні ради, 
громадські 
організації у сільському туризмі 

Спорт, 
Гастрономія 

Квітень Фестиваль «Сакура 
Фест» 

м. Ужгород Цей захід відбувається залежно від 
погоди та настання періоду 
цвітіння сакури. Протягом цього 
періоду у м. Ужгород масово 
приїжджають туристи 

Ужгородська міська рада, 
громадські 
організації у сфері туризму 

Розваги 

http://www.pysanka.lviv.ua/
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Квітень Фестини "Велика 
Гаївка" 

м. Львів, Чернеча Гора, 1 
(Шевченківський гай) 

Напередодні Великодня на 
території Музею народної 
архітектури та побуту можна взяти 
участь у майстер–класах 
по розпису писанки, а вже під час 
самого святкування стати 
учасником традиційних 
Великодніх забав для дітей та 
дорослих, юнаків та юнок. Серед 
них – «Кривий танець» (постійно–
діючий 
гаївковий  танець, який тягнеться 
по алеї від входу і до церкви в 
центрі музею); конкурс  «Писанка 
для милого», Майстерня 
автентичного танцю, атракціон 
«Гойдалка». Основна частина 
Фестин «Велика гаївка» пройде на 
головній сцені. У програмі: гаївки, 
веснянки, конкурси, забави, 
аукціон писанки, виступи 
фольклорних, хореографічних 
колективів, естрадних виконавців 

Музей народної архітектури та 
побуту 

Розваги, 
Культура 

Квітень Міський конкурс 
“Орфей” 

Палац культури «Росава» 
м. Біла Церква,  
Київська область 

Міський конкурс молодих 
виконавців естрадної пісні 

Відділ культури і туризму 
Білоцерківської 
міської ради, вул. Гординського, 36 
тел  +380 4563 540-65 

Мистецтво 

Квітень Культурно-туристична 
презентація Київщини в 
Національному музеї 
народної архітектури та 
побуту України 

Національний музей 
народної 
архітектури та побуту 
України, 
м. Київ, Голосіївський 
район, 
с. Пирогів, 

Культурно-туристична презентація КУ КОР Київський обласний центр 
розвитку туризму 
м. Київ, вул. Васильківська,3, 
тел.044 223 04 28,097 99 11 213 

Розваги, Історія 
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вул. Красноземна 

Квітень Міжнародний 
фестиваль органної, 
камерної та джазової 
музики "Organum" 

м. Суми Збирає виконавців органної, 
камерної та джазової 
музики зі всього світу 

Управління культури і туризму 
Сумської 
обласної державної адміністрації, 
об'єднання громадян "Органум" 

Мистецтво 

Квітень Відкриття туристичного 
сезону в 
м. Чернігів 

м. Чернігів В рамках відкриття туристичного 
сезону в м. Чернігів 
заплановано проведення ряд 
заходів направлених на 
популяризацію туристичного 
потенціалу міста та 
презентацію туристичних послуг 
від провідних туристичних 
компаній та установ Чернігова. 

Управління стратегічного розвитку 
міста та туризму Чернігівської 
міської ради (м. Чернігів, вул.. 
Шевченка 14000, м. Чернігів, вул. 
Шевченка, 9; 
тел.: 77-70-23; 
Електронна адреса:  
invest@chernigiv-rada.gov.ua , 
tourism@chernigiv-rada.gov.ua 

Бізнес 
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Квітень - 
Травень 

Великодній ярмарок у 
Львові 

м. Львів, пр. Свободи Щороку Великодній ярмарок у 
Львові проводиться за 
європейським зразком 
“Ostermarkt” та складається з 
гастрономічної сектору ( галицька 
кухня та львівські 
смаколики) та сувенірної 
панорами.  Родзинками ярмарку є 
інтерактивна народна майстерня у 
якій як львів’яни та гості міста 
можуть брати участь у майстер 
класах з народних 
ремесел ( ковальство, 
писанкарство, ткацтво , гутництво 
та інші). Особливу атмосферу 
проспекту Свободи додає весняно-
квіткове оформлення окрасою 
якого є 
велетенська писанка. 

ТзОВ "Львівські Ярмарки" 
www.yarmarok.lviv.ua 

Розваги 

http://www.yarmarok.lviv.ua/
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Квітень- 
травень* 

Проведення відкриття 
сезону парапланеризму 
у вигляді фестивалю 

біля підніжжя Соколиної 
гори 
Кременецький район 
Тернопільської області 

Кременеччина завжди славилася 
своєю цікавою 
історією. Мало хто знає про те, що 
в 30 -х роках минулого століття на 
горі "Сокілля" біля с. Куликів, на 
півдорозі між Кременцем і 
Почаєвом діяла Волинська 
планерна Школа LOPP (Sokola Gora 
). 
Околиці планеродрому - численні, 
незаліснені на той час, схили гір 
Лиса, Гостра і Сокілля, що 
характеризувалися наявністю 
термічних коридорів 
(димарів), створювали прекрасні 
можливості до виконання 
ширяючих польотів. При умілому 
пілотуванні можливим було 
піднімання літального апарату до 
захмарних висот. 
Термодинамічні повітряні потоки 
Соколиної гори вже 
майже століття приваблюють 
любителів парапланерних 
польотів. В 2015 році  школа 
парапланеризму відродилася 
вдруге. Запрошуємо 
екстремалів випробувати себе у 
новій стихії. 

НПП "Кременецькі гори", 
47003, м.Кременець, 
вул.Осовиця,12 
Тернопільська обл. 
e-mail:npp_kremgory@ukr.net 
сайт: www.kremgory.in.ua 

Спорт 

Квітень 1 етап Чемпіонату 
України з 
Кантрі-кросу для 
квадроциклів 
«Ukrainian Cross-
Country» 

Околиці міста Херсон Визначення не тільки Чемпіонів 
України, але й 
володарів інших призових місць 
серед найсильніших 
спортсменів в дисципліні кантрі-
крос для квадроциклів 

BRP центр Херсона,м. Херсон, 
Миколаївське шосе,54, 
Тел. (050) 315 9099 
www.brp.in.ua 

Спорт 

http://www.brp.in.ua/
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Квітень Фестиваль «Писанковий 
рай» 

м. Черкаси Фестиваль проводиться у рамках 
Всеукраїнського проекту 
«FolkUkraine» та має на меті 
популяризацію народних 
звичаїв, обрядів, традицій 

Виконавчий комітет Черкаської 
міської ради 
Адреса: м. Черкаси, вул. Байди 
Вишневецького, 36 
Черкаська обласна державна 
адміністрація 

Розваги 

 

ТРАВЕНЬ 

1 травня Ярмаркове дійство 
«Великодній 
вернісаж». 
Туристичний ярмарок 

Запорізька область, 
Пологівський район, 
м. Пологи, центральна 
алея міста 

Популяризація туристичного 
бренду, 
представлення туристичного 
продукту 
на регіональному рівні 

Відділ культури і туризму 
Пологівської 
райадміністрації, Запорізька 
область, 
Пологівський район, м. Пологи, 
вул. Горького, буд.№32; (06165) 2-
26-20; 
e-mail: vkit_rda@ukr.net 

Розваги 

1 травня Презентація маршруту 
«Шляхами пам`яті 
бойової слави» 

Василівський ЦКД 
Запорізька область 

Презентація оновленого 
туристичного шляху 
до 71 року Перемоги. 

ВКіТ, інформаційно- туристичний 
відділ 
вул. Чекістів 6. 

Історія 

1 - 3 
травня 

Фестиваль кави 
Кам'янецька турка 

м. Кам'янець-Подільський 
пл. Польський ринок 

Концепція фестивалю кави 
"Кам'янецька турка" 
передбачає максимальну 
популяризацію кави, 
висвітлення історичного минулого 
міста та 
повернення традицій кавопиття 

Асоціація готельєрів та рестораторів 
Ковальський А.В. 0673823110 

Гастрономія 

2 травня Мистецька акція 
«Великодня Пасхалія» 

м. Луцьк 
Театральний майдан 

Великодні піснеспіви, ігри, забави, 
веснянки, гаївки. 
Ярмарок Великодніх сувенірів, 
питних медів 

Управління культури, 
вул. Богдана Хмельницького,1, 
тел.722756, 
culture-lutsk@ukr.net 

Культура 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

2 травня Обласне фольклорно-
етнографічне свято 
Христос Воскрес! - 
Воскресне Україна! 

Чернівецький обласний 
музей 
архітектури та побуту 
(м. Чернівці, вул. 
Світловодська, 2) 

Відродження народних весняних, 
традицій і  обрядів. 

Учбово-методичний центр культури 
Буковини 
(тел.:(0372) 52-67-64),  управління 
культури Чернівецької 
облдержадміністрації та 
Чернівецький обласний музей 
народної архітектури та побуту 
(вул.Світловодська, 2, 
тел.:(03722) 6-29-70, 0954265512) 

Культура 

2-3 
травня 

Єпархіальний 
фестиваль 
«Паска красна на 
Приоріллі» 

Комплекс китайгородських 
церков, 
с. Китайгород, 
Царичанського району 
Дніпропетровської області 

Парад велетенських писанок та 
вишиванок, виставка творчих робіт 
дітей, викладачів, майстрів 
декоративно-ужиткового 
мистецтва, конкурс пономарів та 
алтарників благочинь 
Дніпродзержинської єпархії, 
виступи хорових та творчих 
колективів недільних шкіл, 
благочинь та індивідуальних 
учасників 

Відділ релігійної освіти та катехізації 
Дніпродзержинської єпархії; 
відділ культури, туризму, 
національностей та релігій 
Царичанської райдержадміністрації 
(05690) 3-21-79 
tsrkultura@i.ua 

Культура 

6 - 8 
травня 

Міжнародний 
лицарський 
фестиваль "Форпост" 

Старий замок 
м. Кам'янець-Подільський 

Програма фестивалю включає 
повноконтактні лицарські бої, 
поєдинки один на один та групові; 
відтворення автентичного 
військового поселення XIV-XV ст.; 
ярмарок народних майстрів; 
вистави вуличних театрів, 
старовинні танці, фаєршоу; 
великий фольк-концерт; 
пригощання стравами 
середньовічної кухні. 

К.Пархоменко 0673823034 Розваги, Історія 

mailto:tsrkultura@i.ua
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7 — 9 
травня 

Міжнародний етно-
джазовий фестиваль 
«Флюгери Львова» 

м. Львів,  
внутрішній дворик Ратуші 

За дванадцять років свого 
існування фестиваль став 
музичною 
візиткою Львова та 
найпопулярнішім весняним 
фестивалем. 
Формат фестивалю – етнічна і 
джазова музика – покликаний 
творити простір для культурного 
обміну, співпраці та спільного 
пошуку нових музичних форм. 
«Флюгери Львова» щороку 
проводяться на початку травня у 
самому серці Львова – 
ексклюзивно відведеному для них 
внутрішньому дворику Ратуші. 
Щороку «Флюгери» збирають 
кілька тисяч відвідувачів, серед 
яких багато туристів, які 
приїжджають у наше місто 
спеціально 
на фестиваль «Флюгери Львова». 

Мистецьке об'єднання «Дзиґа» 
www.dzyga.com 

Розваги, 
Мистецтво 

8 травня Фестиваль «Давній 
Галич» збирає друзів: 
сорочку мати вишила 
мені» 

Івано-Франківська область 
м. Галич 
(«Галицький замок») 

Музейно-туристичний фестиваль 
історико-культурних 
заповідників України, присвячений 
Дню матері 

Національний заповідник 
«Давній Галич» 
м. Галич, вул. І.Франка,3 
(03431) 21-663 
e-mail: davniyhalych@meta.ua 

Розваги, Сім’я 

8 травня Всеукраїнський 
фестиваль 
«Вишиті обереги 
єднання» 

м. Луцьк 
Театральний майдан 

Виставка-ярмарок вишиванок, 
аукціон вишитих 
рушників, виступи творчих 
колективів, 
акція «Рушник єднання» 

Управління культури, 
вул. Богдана Хмельницького,1, 
тел.722756, 
culture-lutsk@ukr.net 

Культура 

http://www.dzyga.com/
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9 травня Концерт, присвячений 
Дню Перемоги 

м. Одеса, 
Думська площа 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Історія 

Початок 
травня 

Туристичний 
фестиваль 
«Світле місто 2016» 

Кіровоградська область, 
м. Світловодськ, 
Набережна міста 

Фестиваль «Світле місто» 
проводитиметься з метою 
популяризації туристичних об'єктів 
Світловодщини, презентації 
тематичних проектів та програм, 
відродження української народної 
творчості, сприяння розвитку 
народних ремесел, декоративно-
ужиткового та художнього 
мистецтва, впровадження 
традиційних свят та 
обрядів, виявлення здібної, 
обдарованої, талановитої 
молоді та активізації їх творчих 
здібностей, покращення 
інвестиційної привабливості 
регіону 

Громадська організація 
«Патріоти Світловодська»; 
Громадська організація 
«Майбутнє без меж»; 
Світловодський міський палац 
культури; 
Світловодський міський 
краєзнавчий 
музей 
Координатор: Микола Середенко 
Тел.: (098) 294 94 73 

Розваги 

10 травня Благодійний 
фестиваль "Промінь 
надії" 

Центральний парк культури 
і відпочинку ім. 
Т.Г.Шевченка 
(вул. Садова, 1А) 
м. Чернівці 

Розвиток дитячої творчості і 
талантів, збір коштів  
на потреби  дітей з родин учасників 
АТО 

Міський жіночий клуб «Успішна 
Чернівчанка» спільно з  відділом у 
справах сім’ї та молоді Чернівецької 
міської ради 
(вул. Героїв Майдану,44; тел.: (0372) 
55-72-83,  
тел./факс 52-43-08, е-mail: 
molsim@ukr.net) 

Культура 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
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13 — 15 
травня 

Міжнародний 
дитячий фестиваль 
«СЛОНіЯ» 

м. Львів, Палац мистецтв 
(вул. Коперника, 17) 

«СЛОНіЯ» – фестиваль фестивалів, 
кожен з яких має свою 
окрему мету, а всі разом вони 
демонструють дітям і їхнім 
батькам 
багатогранність та безмежність 
можливостей для пізнання і 
творчості, дають поштовх для 
розвитку творчого потенціалу 
дитини в різних сферах діяльності. 

ГО «Форум видавців» Культура 

14 травня Всеєвропейська акція 
«Ніч музеїв» 

м. Одеса,  
Муніципальний музей 
приватних 
колекцій ім.. А.Блещунова 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Культура 

14-15 
травня 

Європейська ніч в 
музеї 

Музейні заклади 
м. Бережани 
Тернопільської області 

В Бережанах ніч музеїв стала 
цікавим проявом 
музейної діяльності у. Варто 
зазначити, що 
Бережани - єдиний районний 
центр Тернопільщини, 
який вже п'ять років поспіль 
проводить цю 
масштабну подію. 

Бережанська міська громадська 
організація "Рідне місто", 
Бережанський краєзнавчий музей 
м. Бережани, пл. Ринок, 1 (міська 
Ратуша). 
Бережанський Інформаційний 
Портал 
berezh.info@gmail.com 
тел.0973091938 

Культура 

16 травня Свято духової музики і 
марш-парад духових 
оркестрів 

Площа Соборна 
м. Чернівці 

Духові оркестри області беруть 
участь у марш параді та  
демонструють свою концертну 
програму для чернівчан  
та гостей. 

Учбово-методичний центр культури 
Буковини 
тел.: (0372) 52-67-64 

Культура 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
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16-17 
травня 

Районний щорічний 
туристичний зліт юних 
туристів „Козацькі 
походи” що 
проходить на березі 
річки „Здвиж” 
смт Макарів 

річка Здвиж, Київська обл.,  
смт Макарів 

Участь у змаганнях та конкурсах 
туристичних 
гуртків Макарівського району 

Центр творчості, дітей та юнацтва 
ім. Д. Туптала 
(04578)5-15-52 

Спорт, Розваги 

17 травня Відкриття 
туристичного сезону 

м. Пологи  
Запорізька область 

Екскурсія туристичними 
принадами Запорізької області 

КУ «Пологівський районний 
краєзнавчий 
музей» Пологівської районної ради 
Запорізької області, Пологівський 
район, 
м.Пологи, пров. Водопровідний, 
буд.№ 10; 
тел.. (06165)2-25-82, 2-39-50; 
e-mail: pology-muzey@rambler.ru 

Бізнес 

17 травня День Європи Центральні вулиці міста 
Вінниці 

Заходи з нагоди відзначення Дня 
Європи в Україні. Участь у заходах 
проводяться за участі творчих 
колективів міста, запрошених 
артистів. 
Традиційно проводиться виставка 
«живих скульптур». 

Виконавчі органи міської ради, 
м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел.: 
(0432) 59-51-00 

Культура 

18 — 21 
травня 

IX муніципальний 
відкритий фестиваль-
конкурс дитячої та 
юнацької творчості 
«Фонтанська весна - 
2016» 

Дитяча музична школа№8  
м. Одеси 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Мистецтво 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
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19 травня День національного 
одягу 

м. Київ У цей день всі українці носитимуть 
вишиванки. Це свято дуже 
популярне в Україні, особливо в 
Києві, і демонструє 
національну ідентичність та 
єдність української нації. 

 Культура 

19 — 22 
травня 

Міжнародний 
весільний фестиваль 

Майданчики міста Одеса  «Династія» 
Гаврина Анастасія 
Тел.: (066) 272-37-65 
dynasty-studio@mail.ru 

Сім’я 

Друга 
декада 
травня 

Фестиваль 
перукарського 
мистецтва "Коронація 
краси" 

Чернівецька обласна 
філармонія 
(площа Філармонії, 10) 
м. Чернівці 

Розвиток та вдосконалення 
професійного росту  
майстрів, покращення сфери 
обслуговування населення. 

Департамент економіки Чернівецької 
міської ради  
(вул. О.Кобилянської, 3 тел.: (0372) 
52-48-70, 
 тел./факс: 52-56-50) 

Культура 

Друга 
декада 
травня 

Виставка-продаж 
"Солодка вишиванка" 

Площа Центральна 
м. Чернівці 

Виставка-продаж кондитерських 

виробів 

Департамент економіки Чернівецької 
міської ради  
(вул. О.Кобилянської, 3 тел.: (0372) 
52-48-70, 
 тел./факс: 52-56-50) 

Гастрономія 

Друга 
декада 
травня 

II-й Регіональний 
фестиваль 
«Таврійські хутори» 

Розважальний комплекс 
«Зелені Хутори Таврії», 
Голопристанський район 
Херсонської області 

Популяризація екологічного та 
сільського зеленого 
туризму Херсонщини. 
Представлення народних ремесел, 
Спортивно-туристичних змагань, 
майстер-класи 
Майстрів декоративно-ужиткового 
мистецтва 

Відділ культури Голопристанської 
районної державної адміністрації, 
м. Гола Пристань, вул. Кірова, 5 
Тел. (05539) 2-64-65 
E-mail: gopri-kultura@meta.ua 
www.hutora.com.ua 

Розваги 

mailto:dynasty-studio@mail.ru
mailto:gopri-kultura@meta.ua
http://www.hutora.com.ua/
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20 - 22 
травня 

Міжнародний 
фестиваль 
національних культур 
"Острів семи скарбів" 

Старе місто 
м. Кам'янець-Подільський 

Проводиться з метою 
популяризації самобутніх 
національних культур, що 
формують соціокультурний етнос 
Поділля, збереження традицій та 
історичних коренів, пропаганди 
національного мистецтва та 
мистецтва національних меншин, 
що компактно проживають на 
території Поділля. 

Міська рада 
м. Кам'янець-Подільський 
Майдан Відродження, 1 
Телефони оргкомітету: 
(03849) 5-07-77, e-mail: 
dpgumanitar@kam-pod.gov.ua 

Культура, 
Розваги 

20-28 
травня 

18-й Міжнародний 
театральний 
фестиваль 
«Мельпомена Таврії» 

м. Херсон Популяризація українського 
класичного та сучасного 
театрального мистецтва, 
ознайомлення широких верств 
населення з найкращими зразками 
театральної 
творчості, обмін досвідом театрів 
різних областей 
України та країн зарубіжжя 

Херсонський обласний академічний 
театр ім. М.Куліша, 
м. Херсон, вул.Горького, 7 
Тел. (0552) 49-22-30 
www.melpomena.ks.ua 

Мистецтво 

21 травня День міста Старе місто 
м. Кам'янець-Подільський 

На гостей чекає свято, яке весь час 
супроводжується виставками, 
вуличними музиками в 
історичному центрі Старого міста, 
парадами і всілякими 
веселощами. 

Міська рада 
м. Кам'янець-Подільський 
Майдан Відродження, 1 
Телефони оргкомітету: 
(03849) 5-07-77, e-mail: 
dpgumanitar@kam-pod.gov.ua 

Культура 

21 травня День української 
вишиванки 

Площі міста 
м. Чернівці 

Всеукраїнське свято, яке пок-
ликане зберегти споконвічні  
народні традиції створення та 
носіння етнічного  вишитого одягу. 
 

Активісти Чернівецького 
національного університету 
 ім.Ю.Федьковича (тел.: 
0502615740);  
Чернівецька міська рада 

Культура 

21 - 22 
травня 

Чернівецький 
півмарафон CrossHill-
2016 

Площа Центральна 
м. Чернівці 

Спортивний захід для 
популяризації міста як одного із  
європейських туристичних центрів, 
а також поширення 

ТОВ Телерадіокомпанія «А.С.С.»; 
Управління по фізичній  
культурі та спорту Чернівецької 
міської ради  

Спорт 

http://www.melpomena.ks.ua/
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 здорового способу життя серед 
українців. 

(вул. Шептицького, 23; тел.: (0372) 
525936, 524097; е-mail: 
sport.cv.fs@gmail.com ) 

22 травня Одеський парад 
наречених 

Майданчики міста Одеса Парад Наречених - свято краси, 
жіночності та любові. 
Це ще одна можливість для 
нещодавніх наречених надіти білу 
сукню, випробувати ейфорію 
весільного дня і разом з іншими 
пройти містом під захопленими 
поглядами перехожих і 
об'єктивами фото- і телекамер. 

Весільна агенція "Мендельсон и 
сыновья" 
Маша Рєзнікова 
7354393@gmail.com 

Сім’я 

22 - 24 
травня 

Міжнародний 
фестиваль оповідання 
«Intermezzo» 
(Intermezzo Short Story 
Festival) 

м. Вінниця, 
Вінницький літературно- 
меморіальний музей 
М.М. Коцюбинського 

Програмні події фестивалю 
обертаються навколо теми «Життя 
у посттравматичному просторі». 

ГО «Інститут культурного 
менеджменту», 
Вінницька міська рада та 
Вінницький 
літературно-меморіальний музей 
М.М. Коцюбинського, вулиця Івана 
Бевза, 15, 
м.Вінниця, тел.: (0432) 26-32-98 

Мистецтво 

27-29 
травня 

V Всеукраїнська регата 
серед крейсерських, 
спортивних та 
олімпійських класів 
яхт на кубок Яхт-клубу 
«Maxim Marine» 

Яхт-клуб «Maxim Marine», 
м. Нова Каховка 
Херсонської області 

Змагання крейсерських, 
спортивних та олімпійських 
класів яхт. Популяризація водного, 
спортивного туризму 

Яхт-клуб «Maxim Marine», м. Нова 
Каховка 
пр.Дніпровський, 44а 
Тел. (05549) 7-15-25 
E-mail: mail@maxmarine.com.ua 
www.maxmarine.com.ua 

Спорт 

27 — 30 
травня 

Bike Beach fest м. Одеса,  
Пляж Аркадія 

Популяризація Одеси, як місця для 
пляжного та активного 
відпочинку, а також об'єднання 
численних українських та 
іноземних байк-клубів. 

Владислав Станков 
Тел.: (050) 3162687 
E-mail: stankovvlad@gmail.com 

Спорт, Розваги 

mailto:sport.cv.fs@gmail.com
mailto:7354393@gmail.com
mailto:mail@maxmarine.com.ua
http://www.maxmarine.com.ua/
mailto:stankovvlad@gmail.com


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

28 — 29 
травня 

Фестиваль грузинської 
культури "GEORGIA 
fest" 

Одеська кіностудія Творчість народу - це душа країни. 
Відкриє завісу таємниці 
грузинської душі для одеситів і 
гостей міста Фестиваль 
грузинської культури 
"GEORGIAfest". Це буде смачне і 
яскраве свято: кавказькі 
частування, розваги, конкурси та 
виступи національних колективів, 
демонстрація короткометражних 
фільмів, виставки картин і 
фотографій. 

Тамара Іванова 
Тел.: (063) 7502848 
E-mail: geo-riv@ukr.net 

Розваги, 
Гастрономія 

29 — 31 
травня 

Святкування Дня 
Києва 

м. Київ Приєднуйтеся до дивовижного 
розмаїття спеціальних заходів, у 
тому числі фестивалю вальсу та 
електронної музики, виконанню 
офіційного гімну Києва, виступів 
симфонічних та духових оркестрів. 

 Розваги 

31 травня 
— 1 
червня 

«Смайленд»: свято до 
Дня захисту дітей 

Майданчики міста Одеса  БФ «Добрый самаритянин» 
Наталья Терехова 
Тел. (097) 3757229 
https://www.facebook.com/events/320
282474838785/ 
E-mail: centroffice1@rambler.ru 

Сім’я 

Травень Джаз-фольк 
фестиваль «Музичні 
діалоги - 2016» 

м. Луцьк  Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Мистецтво 

mailto:geo-riv@ukr.net
https://www.facebook.com/events/320282474838785/
https://www.facebook.com/events/320282474838785/
mailto:centroffice1@rambler.ru


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Травень Фестиваль «Луцький 
замок – колиска 
об’єднаної Європи» 

м. Луцьк  
Луцький замок 
 

 Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Історія 

Травень Міжнародна акція 
«Ніч музеїв» 

м. Луцьк 
Художній музей 

Презентація музейних новинок, 
музичні, поетичні виступи, 
екскурсії 

Художній музей, м.Луцьк, 
вул.Кафедральна,1а, тел. 0332 723 
075 

Культура 

Травень Міське свято “День 
Батяра у Львові” 

м. Львів 
Центр міста 

Свято, що пропагує львівську 
батярську культуру. Гості Свята 
зможуть познайомитись зі 
справжніми батярами, поспівати з 
ними батярських пісень, навчитись 
розмовляти батярською гварою та 
взяти участь у батярських бешкетах 
і забавах. У програмі — вуличні 
забави, батярські танці, батярський 
тир, співи, ярмарок батярських 
лігумін, батярський фотосектор, 
театральні дійства та концерти. 
Батяри усіх країн, єднаймось! 

Компанія «Дік-Арт» 
www.batyar.lviv.ua 

Розваги 

Травень Авіа шоу м. Одеса Чемпіонат України по повітряному 
фрістайлу 

http://samolet.od.ua/ 
Підлубний Станислав 
Тел.: (048) 7881516 
E-mail: airshow@mail.ua 

Спорт 

http://www.batyar.lviv.ua/
http://samolet.od.ua/
mailto:airshow@mail.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Травень - 
Червень 

Міжнародний 
фестиваль музичного 
мистецтва «Віртуози» 

м. Львів, 
Львівська обласна  
філармонія 
(вул. Чайковського, 7) 

Один із найдавніших постійно 
діючих музичних форумів України, 
започаткований ще на поч. 1980–х. 
Вже в перші роки свого існування 
фестиваль зібрав на сцені 
Львівської філармонії 
найвизначніших віртуозів 
тодішнього СРСР, а згодом 
перетворився на щорічний парад 
світового музичного бомонду, на 
справжнє свято музичного 
мистецтва в Україні. 
Фестиваль «Віртуози» відомий на 
всіх континентах, а Львів став тим 
містом, яке прагнуть відвідати 
віртуози цілого світу, сприяючи 
утвердженню міжнародного 
статусу України як країни з давніми 
і міцними культурними 
традиціями. 

Львівська обласна  філармонія 
www.philharmonia.lviv.ua 

Мистецтво 

Травень ХІV-ий міжнародний 
фестиваль ім. П.І. 
Чайковського та Н.Ф. 
фон Мекк. 

смт. Браїлів, 
Жмеринський р-н 
Вінницької області 

Заснований у 1993 році, 
проводиться щорічно, 
за участю відомих колективів і 
окремих 
виконавців із різних куточків 
України і Європи 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації та 
Жмеринської міської 
ради, відділ культури і туризму 
Жмеринської 
райдержадміністрації, обласна 
філармонія 

Мистецтво 

Травень Мистецький проект до 
Міжнародного 
Дня музеїв «Ніч у 
музеї» 

Музеї міста Вінниця З нагоди відзначення Дня Європи 
та Міжнародного дня музеїв – 
музеї працюватимуть вночі. 

 Мистецтво 

http://www.philharmonia.lviv.ua/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Травень-
серпень 

Кінно-спортивні 
змагання 

База відпочинку «Лелеки»,  
с.Рудка,  
Царичанський район, 
Дніпропетровська обл. 

Змагання з конкуру Власник бази відпочинку Любчич 
Леонід Дмитрович 
097-001-47-31 
066-532-09-35 

Спорт 

Травень Міжнародний 
фестиваль 
ковальського 
мистецтва 
«Свято ковалів» 

м. Івано-Франківськ «Свято ковалів» - традиційний 
щорічний Міжнародний 
ковальський фестиваль у місті 
Івано-Франківську, що був 
започаткований у 2001 році; 
проводиться в рамках святкування 
Дня міста; одна з найбільших 
культурно- мистецьких подій і 
значна туристична принада міста; 
один з найбільших ковальських 
фестів у Східній Європі. 
Одним з основних завдань фесту є 
збереження і відродження 
ковальства і як ремесла, і як 
мистецтва. 

Івано-Франківське відділення Спілки 
майстрів 
ковальського мистецтва України, 
відділ туризму 
виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради 
м. Івано-Франківськ, вул. 
Грушевського, 21 
тел. (0342) 55-64-83 

Розваги, 
Культура 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Травень Фестиваль «Черемош-
фест» 

с. Криворівня, 
Верховинський район 
Івано-Франківська область 

Фестиваль відбувається  у  травні  і  
триває два дні. 
У перший вечір всі учасники 
можуть стати свідком 
виступів колективів етно-рокової 
музики. Другий день 
передбачає фольклорний концерт. 
Всі бажаючі можуть взяти участь у 
різноманітних майстер-класах –  
повчитися гончарити, плести і, 
звісно, дримбати. Таким чином 
організатори дають змогу 
українцям проникнутися 
культурою і духом місцевого 
населення. Передбачена територія 
для наметового містечка 

Сектор туризму та охорони 
навколишнього природного 
середовища відділу 
агропромислового розвитку 
Верховинської райдержадміністрації 
с-ще Верховина, 
вул. Івана-Франка, 20 
тел. (03432) 2-19-76 

Розваги 

Травень Виставка-ярмарок 
«Мистецький узвіз 
Переяслава». 
Майстер-класи 
майстрів 
народних промислів. 

вул. Г. Сковороди (біля 
дзвіниці Вознесенського 
собору) 
Київська обл., 
 м. Переяслав-
Хмельницький 

Майстри декоративно-ужиткового 
мистецтва, художники, народні 
умільці презентують свої вироби 
для жителів та гостей міста. Під час 
виставки-ярмарку 
проводяться майстер-класи. 

Відділ культури і туризму 
Переяслав-Хмельницької міської 
ради 
+380 4567 566-54 

Мистецтво 

Травень Фестиваль з 
повітроплавання на 
«Кубок м. Переяслава-
Хмельницького» 

м. Переяслав-
Хмельницький 
Територія міста та його 
околиць, 
центральна площа.  
Київська обл., 
 

У рамках фестивалю проходять 
змагання з повітроплавання на 
теплових аеростатах на «Кубок м. 
Переяслава-Хмельницького». У 
змаганнях беруть участь команди з 
України та ближнього зарубіжжя 

Федерація повітроплавання. 
Відділ культури і туризму 
Переяслав-Хмельницької міської 
ради 
+380 4567 566-54 

Спорт 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Травень Фестиваль хорового 
співу “Пісенна веселка 
Олександрії” 

Парк «Олександрія»,  
«Торгові ряди», 
Будинок органної та 
камерної музики, 
м. Біла Церква  
Київська область, 

Учасники – дитячі та дорослі 
хорові колективи. 
Парад та відкриття фестивалю біля 
Будинку органної та камерної 
музики, виступи колективів в 
БРУМі. 

Відділ культури і туризму 
Білоцерківської 
міської ради, вул. Гординського, 36 
тел  +380 4563 540-65 

Мистецтво 

Травень Щорічний культурно-
мистецький фестиваль 
«Садок вишневий 
коло хати» 

Історико-краєзнавчий 
музей, 
с.Лемешівка ,  
Яготинський район, 
Київська обл. 

Захід розкриває глибину та 
значення творчості Народного 
Генія України Т.Г.Шевченка 

КЗ КОР «Яготинський історичний 
музей» 
вул.Незалежності,114, 
(04575) 55603 

Культура 

Травень Х Міжнародний 
фестиваль 
театрального 
мистецтва «Класика 
сьогодні» 

Дніпродзержинський 
академічний музично-
драматичний театр 
ім. Л.Українки,  
м. Дніпродзержинськ 
Дніпропетровська обл. 

Розвиток національної культури, 
пропаганда кращих зразків 
драматичних творів класичного і 
сучасного театрального мистецтва, 
виховання глядачів на зразках 
класичної драматургії, сприяння 
обміну професійним досвідом 
діячів театру, створення 
позитивного образу м. 
Дніпродзержинськ 

Управління культури 
Дніпродзержинської 
міської ради, пл. Дзержинського, 2 
м. Дніпродзержинськ, 51931 
(05692) 3 81 44, 3 85 92 
E-mail: kulturadnz@mail.ru 

Мистецтво 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Травень Театралізоване свято 
«Кривий Ріг — моє 
місто» 

Стадіон спортивного 
комплексу «Металург»,  
м. Кривий Ріг 
Дніпропетровська обл. 

Одне з найшановніших мистецьких 
свят міста Кривого Рогу — 
театралізоване свято з нагоди 
річниці його заснування. По пр. 
Металургів демонструється 
виставка декоративно-ужиткового 
мистецтва народних умільців 
міста, 
а о 18:30 на стадіоні «Металург» 
розгортається 
4-годинне театралізоване дійство 
за участю 
кращих аматорських колективів, 
спортсменів, 
студентів, школярів міста. 

Управління культури і туризму 
виконкому Криворізької міської 
ради. 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1. Тел. 
(0564) 74 66 32 

Розваги 

Травень Фестиваль вина та 
меду «Сонячний 
напій» 

м. Ужгород У заході беруть участь виноградарі, 
винороби а також бджолярі, які 
презентують широкий асортимент 
винних та медопродуктів 

Ужгородська міська рада,  
Асоціація виноградарів та виноробів 
Закарпаття, 
асоціація бджолярів області 

Гастрономія 

Травень Районний фестиваль 
виноградарів та 
виноробів 

м. Виноградів 
Закарпатська обл. 

У заході беруть участь виноградарі 
та винороби Виноградівського 
району, де презентують кращі 
сорти вин, наливок, соків тощо 

Виноградівська 
райдержадміністрація, 
Виноградівська міська рада, 
приватні виноградарі та винороби 

Гастрономія 

Травень Гастрономічний 
фестиваль «Молочна 
ріка» 

Закарпатська область, 
с. Стужися, 
Великоберезнянський 
район 

У заході беруть участь сільські 
господарі та 
господині, приватні підприємці, які 
презентують різні продукти та 
страви з молока 

Великоберезнянська 
райдержадміністрація, 
сільські та селищні ради, районні 
громадські організації у сільському 
туризмі 

Гастрономія 
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Травень Фестиваль 
«Берлібашський 
банош» 

Закарпатська область, 
с. Костилівка,  
Рахівський район 

Сільські господарі району 
презентують продукти з овечого 
молока (бринза, вурда), а також 
приготування гуцульських страв з 
їх використанням 

Костилівська сільська рада, районна 
спілка розвитку сільського туризму 

Гастрономія 

Травень Свято «Проводи отар 
на полонину» 

Закарпатська область, 
Міжгірський, Рахівський, 
Тячівський райони 

Традиційно, щороку в зазначених 
районах організовуються урочисті 
проводи отар на полонину 

Районні державні адміністрації, 
фермерські господарства, 
районні спілки розвитку сільського 
туризму 

Культура 

Травень Львівський 
міжнародний 
фестиваль 
короткометражних 
фільмів "Wiz-Art" 

м. Львів, Палац мистецтв 
(вул.Коперника, 17) 

У програмі фестивалю – покази 
короткометражних фільмів, 
створених упродовж року: ігрових 
та анімаційних робіт, відеоарту, 
експериментального кіно 

(063) 561 57 22, info@wiz-art.ua Мистецтво 

Травень Фестиваль активного 
туризму "Небу ХАЙ" 

с. Крупське,  
Миколаївський район, 
Львівська область 

Фестиваль повний креативу та 
вільний від алкоголю! Підйом на 
повітряній кулі майстер-клас з 
танців на полотнах: велослалом; 
скелелазіння; пейнтбол; 
пішохідний туризм; бігбол; 
сумо; аербег; купини; слизький 
волейбол; каякінг; паркур; 
слеклайн 

Тарас Білошицький, 0979185132, 
0938439777, 
gorobets@manivci.lviv.ua 

Спорт, Розваги 
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Травень Регіональний 
фестиваль-конкурс 
хореографічного 
мистецтва 
«Миколаївські зорі» 

м. Миколаїв Фестиваль-конкурс проводиться 
кожні два роки для популяризації 
народного та класичного танцю, 
сучасних естрадних форм, 
підвищення художнього 
рівня репертуару та виконавської 
майстерності, укріплення дружніх 
зв'язків між творчими 
колективами. 

Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 
54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 35, 
Тел./факс: (0512)375028 
kultura@mk.gov.ua, ukoga@ukr.net 

Мистецтво 

Травень День народження 
агротуристичного 
комплексу 
"Кременівський 
страус" 

с. Кременівка 
Веселинівського району 
Херсонської області 

Концертна програма, майстер-
класи, екскурсії, 
продаж сувенірної продукції, ігри 
тощо 

Агротуристичний комплекс 
"Кременівський страус" 
57011, Веселинівський район, с. 
Кременівка, вул. Центральна, 34 
Тел.: +38 (067) 4844955, +38 (093) 
1428655 
straus-farm@mail.ru 

Розваги 

Травень Презентаційне 
відкриття 
туристичного сезону в 
Національному 
історико- 
археологічному 
заповіднику "Ольвія" 

с. Парутине Очаківського 
району 
Херсонської області 

Захід проводиться з метою 
популяризації туристичних 
можливостей Очаківського району. 
Під час відкриття відбудуться 
виставки майстрів народного 
мистецтва, концертна програма, 
презентація туристичних 
можливостей НІАЗ "Ольвія" 

Національний історико-
археологічний заповідник "Ольвія" 
57540, Миколаївська область, 
Очаківський район, с. Парутине, вул. 
Ольвійська, 47-А 
Тел.: +38 (05154) 92453, 92680 
olbio1111@yandex.ru 

Бізнес 

Травень Музейний мистецький 
Фестиваль 
«ART'колаж» 

м. Хмельницький 
Обласний художній музей 

В рамках фестивалю передбачено 
проведення різноманітних заходів: 
вернісажі,презентації,майстер-
класи, 
музичні та театральні мініатюри 

Управління культури, 
національностей, 
релігій та туризму 
облдержадміністрації, 
Обласний художній музей 
(29000 м.Хмельницький, 
вул. Проскурівська, 47, 
тел/факс: (0382) 65-61-15 

Мистецтво 
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E-mail: museum.kh@gmail.com 

Травень Міжрегіональний 
туристичний 
фестиваль 
"Гастрономічна 
гостинність 
Полтавщини". 

Театральна площа 
м. Полтава 

До участі у заході запрошуються 
заклади харчування, 
садиби сільського зеленого 
туризму, майстри 
народних промислів та 
гастрономічних виробів 
української й інших національних 
кухонь, садиб 
сільського зеленого туризму, 
творчі колективи. 
Основна мета -  презентація 
потенціалу Полтавщини 
та інших регіонів України, з нагоди 
святкування в 
Україні Дня Європи. 

Управління інфраструктури та 
туризму Полтавської обласної 
державної адміністрації 
(м. Полтава, вул. Жовтнева, 45. 
Телефон (0532) 60-62-23, 
(05322) 7-06-26). 

Гастрономія 

Травень Всеукраїнський 
фестиваль 
національної 
вишиванки і костюма 
"Цвіт вишиванки" 

м.Тернопіль Вперше такий фестиваль відбувся 
в 2007 році у Тернополі. Його 
головною метою є збереження і 
розвиток української національної 
вишивки та костюма, відкриття 
імен нових майстрів народної 
творчості України, пропаганда 
кращих зразків культурних 
надбань українців. 

Тернопільська міська рада Розваги, 
Культура 

mailto:museum.kh@gmail.com
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Травень Відкриття 
туристичного сезону 

м. Черкаси Презентація туристичного 
потенціалу регіону та 
збільшення туристичного потоку 

Черкаська обласна державна 
адміністрація 
Адреса: м. Черкаси, бульвар 
Шевченка, 185 

Бізнес 

Травень Літературні читання 
«Хата Осьмачки — 
2016», до Дня 
народження Тодося 
Осьмачки 

Куцівський сільський 
будинок культури, 
Черкаська обл., 
Смілянський 
р-н, с. Куцівка 

Щорічно в травні відділом 
культури райдержадміністрації 
організовується літературна толока 
«Хата Осьмачки», під час якої до 
району приїжджають літератори з 
усієї України 

Відділ культури Смілянської 
райдержадміністрації 

Культура 

Травень Відкриття 
туристичного сезону 

територія Збаразького 
замку 
Тернопільська область 

Старовинний Збараж для 
проведення фестивалю 
Мандруємо замками Тернопілля 
та відкриття туристичного сезону 
обрали не випадково. Місто є 
дуже привабливим у плані 
туризму. В рамках проведення 
заходу відбувається вареник-, 
капусняк-фест, лицарські бої, 
конкурси стрільби з луків, показ 
старовинних костюмів, а також 
ярмарок народних майстрів, 
народної творчості. 

Департамент розвитку 
інфраструктури, транспорту та 
туризму облдержадміністрації, 
Збаразька райдержадміністрація, 
Збаразька районна рада, 
Національний заповідник "Замки 
Тернопілля" 

Бізнес 

Травень Дні моди в Тернополі м.Тернопіль Тернопільські дні моди - явище 
порівняно молоде. Однак за 
досить короткий час встигло стати 
значимою подією на яку очікують 
мешканці та гості міста. Тернопіль 
зі своїми колекціями вже відвідало 
більше 30 дизайнерів із різних 
куточків країни. 

Тернопільська міська рада Стиль життя 
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Травень Фестиваль вуличної 
їжі 
Вуличний ринок 

м.Тернопіль Вуличний ринок - це простір, де 
спільнота талановитих майстрів, 
кухарів, барістів та інших 
молодих людей реалізовують свої 
ідеї та презентують їх місту. Метою 
фестивалю є підтримка молодих 
творчих людей, які прагнуть 
втілити заповітну мрію, показавши 
свої вміння для 
тернополян та гостей міста. 

Тернопільська міська рада Гастрономія 

Травень Всеукраїнська акція 
"Ніч музеїв" 

м. Харків та область Можливість безкоштовного 
відвідування 
музеїв в нічний час. 

Департамент культури і туризму 
Харківської 
облдержадміністрації 61022, м. 
Харків, пл. Свободи,5, 
Держпром, 1-й під'їзд, 4-поверх,,  
тел./факс 705-21-16 
E-mail:dkit@kharkivoda.gov.ua 

Культура 

Травень, 
вересень 
2016 

Фестиваль південного 
колориту, 
їжі та емоцій "Тышо 
Тышо Фест" 

Місто Херсон, набережна 
Ушакова 

Мета фестивалю: створити 
майданчик для спілкування між 
людьми, обміну позитивними 
емоціями, творчим потенціалом, 
енергією успіху, позитивним 
досвідом для жителів Херсона, 
Херсонської області, 
Чорноморського регіону та всієї 
України. Дати можливість 
городянам та гостям фестивалю 
відчути себе єдиним цілим з 
культурою та історією свого міста, 
своєї землі, своєї країни. Розкрити 
гастрономічний, туристичний, 
творчий потенціал Південного 
регіону України на території 
Херсона. 

Андрій Корольчук 
моб (095) 306 65 35 

Розваги 
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Травень Фестиваль  водного та 
активного 
видів туризму на 
Чернігівщині 

м. Чернігів Мета фестивалю: популяризація 
водного, активного та інших видів 
туризму, екологічного відпочинку, 
збереження навколишнього 
середовища. Презентація наявного 
туристичного та матеріально-
технічного потенціалу (плавзасоби, 
туристичне обладнання, тур. 
послуги) області. 
Розвиток внутрішнього та в'їзного 
туризму. Патріотичне виховання 
молоді. 

Департамент культури і туризму, 
національностей та релігій 
Чернігівської  облдержадміністрації 
(м. Чернігів, вул.. Коцюбинського, 
70. тел./факс: (0462)676-263 
e-mail: dep@cult.gov.ua 

Спорт 

Щонеділі 
травень-
жовтень 

Цикл культурно - 
розважальних 
програм для дітей "В 
гостях у казки" 

м. Чернівці 
Центральний парк культури 
і 
відпочинку ім. 
Т.Г.Шевченка 
(вул. Садова, 1А) 

Культурно-розважальна  
концертна програма для дітей 
на свіжому повітрі з казковими 
героями за участю 
дитячих творчих колективів міста. 

Центральний парк культури і 
відпочинку ім. Т.Г.Шевченка 
(тел.:(0372) 3-63-64) 

Культура, Сім’я 
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Травень - 
Жовтень 

«Меццодром» - тижні 
національних громад 
Львова 

Простір міста Львова Проект передбачає проведення у 
Львові тижнів культур народів, 
які будували Львів, і мали вплив на 
його культуру. Гасло – «Світ, 
відкритий до Львова». Фестивальні 
місяці культур народів світу 
проходять у найрізноманітніших 
формах – це і кіно, і відеоарт, 
музика, та національна кухня... 
Кожна презентація – унікальна. 
Вона відбувається на відкритому 
майданчику із трапезною перед 
великим екраном. Тут 
представники різних 
культур ознайомлюють охочих зі 
своїми традиційними піснями, 
танцями, у яких можна за 
бажанням брати участь; частують 
традиційною їжею чи питвом. 

Музей ідей 
www.idem.org.ua 

Розваги 

Травень Всеукраїнський 
дитячий 
фестиваль «Джаз над 
морем» 

м. Скадовськ Справжньою подією 
всеукраїнського масштабу є 
фестиваль «Джаз над морем». На 
фестиваль приїжджають провідні 
музиканти — виконавці 
джазової музики 

м. Скадовськ, вул. Володарського, 
41д 
Тел.(066) 063 0916 
www.jazz.skadovsk.net 

Мистецтво 

Травень Міський фестиваль 
«Весільний кураж» 

м. Черкаси Відкриття весільного сезону Виконавчий комітет Черкаської 
міської ради 
Адреса: м. Черкаси, вул. Байди 
Вишневецького, 36 
Черкаська обласна державна 
адміністрація 

Сім’я 

http://www.idem.org.ua/
http://www.jazz.skadovsk.net/
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Травень День Європи м. Черкаси Поширення інформації про 
європейську культуру та 
цінності, популяризація 
європейських традицій 

Черкаська обласна державна 
адміністрація 
Адреса: м. Черкаси, бульвар 
Шевченка, 185 

Культура 

Травень Всеукраїнське 
літературно 
мистецьке 
свято "Романівська 
весна" 

Житомирська область, 
Попільнянський район, 
с.Романівка 

Зустріч з поетами Житомирщини, з 
родиною 
Рильських, концертні програми 
самодіяльних та 
професійних колективів 
Попільнянщини 

Сектор культури Попільнянської 
райдержадміністрації 
(04137) 2-59-42 
e-mail: popilnya@tvorchist.com.ua 

Культура 

Травень Літературно-
мистецьке свято 
«Верхівнянська муза» 

Житомирська область, 
Ружинський район, на базі 
Верхівнянського музею 
Оноре де Бальзака 

З нагоди 217 річниці дня 
народження 
французького письменника 
Оноре де Бальзака 

Відділ культури і туризму 
Ружинської райдержадміністрації, 
(04138) 3-17-60 
смт.Ружин, вул.О.Бурди,43, 
Житомирський літературний музей 

Мистецтво 

Травень Велопробіг учнівської 
молоді до 
Дня Перемоги над 
нацизмом у 
Другій світовій війні 

Житомирська область, 
Місця бойової Слави, 
Меморіал 
Слави в Володарсько-
Волинському 
районному центрі; 
Пам’ятник 
герою Я. Батюку; 
історичний - 
краєзнавчий музей 
с.Рижани 

Екскурсійний супровід по місцях 
бойової Слави. 

Районний осередок ТСОУ, Селищна 
рада, 
Сектор культури і туризму 
Володарсько-Волинська 
райдержадміністрації 
(04145) 32178 

Спорт 

Травень - 
Вересень 

Екскурсія "Легенди 
Житомира" 

Вулицями міста Житомира 
за 
місцезнаходженням 
туристичних 
об’єктів 

Вулицями міста Житомира за 
місцезнаходженням туристичних 
об’єктів 

Управління культури Житомирської 
міської ради 
(0412) 43 79 79 

Розваги 
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ЧЕРВЕНЬ 

31 
травня — 
1 червня 

«Смайленд»: свято до 
Дня захисту дітей 

Майданчики міста Одеса  БФ «Добрый самаритянин» 
Наталья Терехова 
Тел. (097) 3757229 
https://www.facebook.com/events/3
20282474838785/ 
E-mail: centroffice1@rambler.ru 

Сім’я 

1 червня Всеукраїнські відкриті 
змагання 
зі спортивних бальних 
танців 
«Бердянський бриз» 
(за окремим планом) 

Запорізька область 
м. Бердянськ, Центр 
культури і мистецтв 

Всеукраїнські відкриті змагання 
серед творчої молоді. 
Започатковані Центром культури 
і мистецтв та асоціацією бальних 
танців України змагання вже 
декілька років  викликають 
зацікавленість гостей та мешканців 
міста своєю 
феєрічною атмосферою і 
барвистістю 

Бердянська міська рада, місто 
Бердянськ, 
Запорізької обл., пр. Леніна, 37/9, 
тел. (06153) 35635, 
E-mail:  culture@rada-
berdyansk.gov.ua 

Спорт, 
Культура 

1 червня Міжнародний 
фестиваль мистецтв 
«Діти - дітям» 

Одеська обласна 
філармонія 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Сім’я 

1 червня MAМAFEST Майданчики міста Одеса MAМAFEST: після народження 
дитини життя стає цікавою і 
насиченою! Ідея фестивалю 
MAMAFEST - показати, що сучасна 
мама вміє поєднувати виховання і 
розвиток дитини з хобі чи роботою. 

Олеся Артеменко 
Тел.: (067) 7686181 
E-mail: Mamafest.odessa@mail.ru 

Сім’я 

https://www.facebook.com/events/320282474838785/
https://www.facebook.com/events/320282474838785/
mailto:centroffice1@rambler.ru
mailto:director.dct@omr.odessa.ua
mailto:Mamafest.odessa@mail.ru
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3 — 5 
червня 

Leopolis Grand Prix м. Львів, простір міста Leopolis Grand Prix, або Великі 
призи Львова — кільцеві 
автомобільні перегони, що мали 
статус Гран Прі, які проводилися 
на вуличній трасі Львова. Етап був 
частиною міжнародної серії 
Гран Прі, попередника Формули-1. 
Траса була задумана 1927 — на два 
роки раніше, ніж у Монако, але 
перші змагання пройшли на рік 
пізніше — 1930р. Уже в 
червні 1931 року кільцеві перегони 
у Львові набули міжнародного 
статусу. А з 1932 року отримали 
назву 
і статус Гран Прі Львова. Тому на 
сьогодні в історію увійшов саме 
Гран Прі Львова, а не країни, що 
саме по собі є унікальним 
явищем, наданий місту А.І.A.C.R. 
(Міжнародна асоціація 
автомобільних клубів – попередник 
FIA).Фестиваль 
«Leopolis Grand Prix» внесено до 
офіційної програми фестивалів 
світових ретро-фестивалів Львові. 

ГО"Авто-Фан-Клуб «ЗАЗ-Козак» Спорт 

4 — 5 
червня 

Фестиваль Морозива, 
відкриття сезону в 
Одесі 

м. Одеса, Міський сад Фестиваль зі смаком дитинства і 
солоного бризу, 
відкриття літнього пляжного 
сезону. 

«Одессафест» 
Світлана Яровая 
Тел.: (097) 9389103 
s.yarovaya@gmail.com 
Віолетта Велієва 
Тел.: (096) 6317123 

Гастрономія, 
Розваги 

mailto:s.yarovaya@gmail.com
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8 — 12 
червня 

ODESSA CLASSICS Одеська обласна 
філармонія 

Фестиваль європейського рівня, як 
за змістом, так і за формою. 
У його основі - різноманітна 
музична програма за участю 
європейських зірок першої 
величини, провідних українських 
артистів та перспективної творчої 
молоді з Одеси та інших культурних 
центрів України. У рамках 
фестивалю планується 
проведення спільних акцій з 
художниками, поетами, 
кінематографістами. При цьому 
будуть задіяні всі основні 
концертні майданчики міста: 
Оперний театр, Філармонія, 
музеї, простір під відкритим небом. 

Олексій Ботвинов 
Тел. (048) 704 07 33 
odessaclassics@gmail.com 
http://www.odessaclassics.com/ 

Мистецтво 

12 
червня 

Чемпіонат Світу з 
мотокросу 
на мотоциклах з 
колясками 

Траса спортивного центру 
"Суперкрос" 
(вул. Руська,226-В) 

Молодіжний етнодуховний 
фестиваль, що поєднує 
українські народні звичаї і традиції, 
духовну обрядовість 
з історичним минулим та сучасною 
молодіжною культурою 

ЧМГО «Техно- спорт»  (вул. Руська, 
226В тел. (0372)519900; 
0503740957) за підтримки 
управління по фізичній культурі 
та спорту Чернівецької міської ради 
(вул. Шептицького, 23 
тел.: (0372) 525936, 524097; е-mail: 
sport.cv.fs@gmail.com) 

Спорт 

mailto:odessaclassics@gmail.com
http://www.odessaclassics.com/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

15-20 
червня 

ХХІ Всеукраїнський 
фестиваль 
дитячої творчості 
«Топ-Топ» та 
Всеукраїнський 
фестиваль дитячої, 
підліткової та 
молодіжної творчості 
«Зірки Азову» 

Запорізька область 
м. Бердянськ, Міський 
Палац культури 

Всеукраїнський фестиваль. 
У міському Палаці культури пройде  
щорічний 
ХXІ Всеукраїнський фестиваль 
дитячої творчості 
«Топ-Топ-2016» та фестиваль 
підліткової та 
молодіжної творчості «Зірки 
Азову». У фестивалі 
приймають  участь обдаровані діти 
та підлітки з 
України, Молдови, Румунії. У 
заходах приймають 
участь більш 500 обдарованих 
дітей. В рамках 
фестивалю проводяться  культурно-
мистецькі 
акції. 

Відділ культури виконавчого 
комітету 
Бердянської міської ради, місто 
Бердянськ, 
Запорізької обл., пр. Леніна, 37/9, 
тел. (06153) 35635, 
E-mail:  culture@rada-
berdyansk.gov.ua 

Мистецтво 

19 
червня 

Всеукраїнський 
молодіжний 
етнодуховний 
фестиваль "Обнова" 

Чернівецький обласний 
музей 
архітектури та побуту 
(Чернівці, вул. 
Світловодська, 2) 

Молодіжний етнодуховний 
фестиваль, що поєднує  
українські народні звичаї і традиції, 
духовну обрядовість  
з історичним минулим та сучасною 
молодіжною культурою 

Чернівецький обласний музей 
народної архітектури та 
побуту спільно з товариством 
студентів-католиків «Обнова» 
(вул. Світловодська, 2,  тел.:(03722) 
6-29-70, 0954265512) 

Культура 
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20 
червня 

ХІ Міжобласний 
мистецько- 
краєзнавчий 
фестиваль "Братина" 

Біля підніжжя Данилової 
гори 
на території Стіжоцької 
сільської ради 

Охорона і популяризація 
традиційного культурного 
спадку у таких формах його 
вираження, як відтворення 
традиційних обрядів, танців, пісень, 
музики, народних ремесел, ігор та 
забав через 
об'єднуючі зустрічі фольклорних 
колективів, народних майстрів, 
любителів історичної 
реконструкції, дослідників і 
популяризаторів української історії 
та культури із 
різних регіонів України 

Шумська районна державна 
адміністрація, 
Департамент культури, релігій та 
національностей 
Тернопільської обласної державної 
адміністрації, 
відділ культури і туризму Шумської 
районної державної адміністрації. 

Культура 

24 — 27 
червня 

Міжнародний 
джазовий фестиваль 
«Alfa Jazz Fest» 

м. Львів, простір міста Alfa Jazz Festival – джазовий 
фестиваль міжнародного масштабу. 
Фестиваль не тільки збирає кращих 
джазових музикантів світу, він 
дарує місту чудові літні вихідні 
вwww.alfajazzfest.com кращих 
традиціях європейських музичних 
подій. Концерти відбуваються під 
відкритим небом, що дарує 
особливу атмосферу старому 
місту. Фестиваль має три різні 
майданчики. Хвиля джазу охоплює 
не тільки закапелки давнього міста, 
його бруківку та флюгери, а й 
зелений парк зі своїм краєвидом та 
спеціально 
обладнаною сценою. 

Компанія «Леополіс Джаз» Мистецтво 
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25 - 26 
червня 

Музичний фестиваль 
СоборнаФест 

м. Кам'янець-Подільський, 
вул. Соборна 

Центральна пішохідна вулиця 
Кам'янця-Подільського 
знову збирає музикантів та 
меломанів на фестивалі музики 
твого міста "Соборна Фест". 
Фестиваль збере більше 
15 гуртів та виконавців, а також 
подарує кам'янчанам 
і гостям міста чудові літні вихідні. 

ТОВ "7 Днів" Мистецтво 

25 — 27 
червня 

Фестиваль фестивалів 
«Хочу в Одесу» 

Майданчики міста Одеса У календарі подій Одеси більше 
двохсот заходів на рік і 
побувати на всіх дуже складно. 
Тому раз на рік 
Одеса представляє всі фестивалі в 
одній упаковці! 

Департамент культури та туризму 
Одеської міської ради 
вул. Катерининська, 14, Одеса 
65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
е-mail: director.dct@omr.odessa 
Асоціація «Туризм Одеси» 
Тел. (048) 702-81-85 
Welcome2ods@gmail.com 

Розваги 

Остання 
неділя 
червня 

Регіональний 
відкритий Етно-тур-
фест 
"Бурштиновий шлях" 

Рівненська область 
смт. Володимирець 

В рамках фестивалю 
проводитимуться екскурсії 
вузькоколійною залізницею, 
туристично-спортивні, 
екологічні акції, виставки-ярмарки, 
майстер-класи, 
презентації, а також конкурси 
серед учасників та гостей. 
Здійснюватимуться виступи 
аматорських фольклорних, 
етнографічних, обрядових 
колективів, сімейних ансамблів, 
солістів, творчих колективів іншого 
спрямування, народних 
умільців. 

34300, смт.Володимирець 
Рівненської області, вул.Соборна, 
32 
тел/факс 0363423949 
моб. 050 140 5276, 097 794 1593 

Розваги 

mailto:director.dct@omr.odessa
mailto:Welcome2ods@gmail.com
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Червень Молодіжний 
фестиваль 
патріотичної пісні 
«Прибужанський 
дивограй» (в рамках 
Європейських днів 
добросусідства) 

с. Кречів Волинської області  Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Культура 

Червень XII музичний 
фестиваль 
«Стравінський та 
Україна» 

м. Луцьк  Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Мистецтво 

Червень Фестиваль мистецтв 
«Пісні Великої 
Волині» 

м. Луцьк  Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Мистецтво 

Червень Арт-фестиваль «Ніч у 
Луцькому замку» 

Луцький замок Складовою частиною Арт-фесту 
"Ніч у Луцькому замку" 
є імпровізовані лицарські бої та 
середньовічні розваги, 
театралізовані дійства, майстер-
класи народних 
майстрів з гончарства, 
лозоплетіння, соломоплетіння, 
флористики та ковальства, 
дегустація та приготування 
національних страв. 

Управління культури, 
вул.Богдана Хмельницького,1, 
тел.722756, 
culture-lutsk@ukr.net 

Мистецтво 
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Червень Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
автентичних 
колективів на приз 
Гната Танцюри, з 
нагоди відзначення 
115 річчя від дня 
народження 
фольклориста. 

с. Зятківці, 
Гайсинський р-н 

Засноване у 2001 році, проводиться 
раз у п’ять 
років, за участю аматорських 
колективів, 
окремих виконавців, майстрів 
народної творчості 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, відділ 
культури і 
туризму Гайсинської 
райдержадміністрації, 
обласний центр народної творчості 

Мистецтво 

Червень Проведення виставки-
фестивалю 
"Скарби Рудани" 

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровська область 

Покращення туристичного іміджу 
міста та презентація 
його як центру геологічного 
туризму. Розширення 
спектру криворізької сувенірної 
продукції 

Управління економіки виконкому 
Криворізької міської ради. м. 
Кривий Ріг, 
пл. Радянська, 1 
Тел: (0564) 74-73-32 E-mail: 
u.economy@kryvyirih.dp.ua 
Управління культури і туризму 
виконкому Криворізької міської 
ради. Тел. (0564) 74 66 32 
E-mail: kultura_kr@mail.ru 
Комунальне підприємство "Інститут 
розвитку міста Кривого Рогу" 
Криворізької міської ради. м. 
Кривий Ріг, вул. Димитрова, 30  
Телефон: +38 (0564) 92-29-79  
E-mail:info@irm.kr.ua 

Розваги 
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Червень IX-й Всеукраїнський 
історико- 
культурологічний 
фестиваль 
«Мамай-fest» 

Музей історії міста, 
м. Дніпродзержинськ 
Дніпропетровська область 

Збереження, відтворення та 
охорона 
історичного середовища, 
пропагування 
української національної культури у 
всій її 
різноманітності, відновлення 
історичної пам'яті 
та формування національної 
ідентичності, як 
важливих чинників національно-
культурного 
об'єднання України 

 Розваги, Історія 

Червень I районний козацький 
етно-фестиваль 
«Маків цвіт» 

Стадіон ім. А.В.Скорука 
с. Томаківка 
Дніпропетровська область 

 Томаківська районна рада, заклади 
культури 

Розваги, 
Культура 

Червень Фестиваль 
ковальського 
мистецтва 

м. Ужгород Майстри ковальського мистецтва 
пропонують 
ковані вироби та представляють 
майстер-клас 
з їх виготовлення 

Ужгородська міська рада, 
приватні підприємці 

Розваги 

Червень Фестиваль «Гамора» с. Лисичево, Іршавський 
район 
Закарпатської області 

Захід відбувається на території 
унікальної 
пам'ятки ковальського ремесла — 
єдиної в усій 
Європі діючої водяної кузні-музею 
«Гамора» 

Іршавська райдержадміністрація, 
сільська рада с.Лисичево, 
громадські організації у галузі 
туризму 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Червень Районний фестиваль 
«Ягідне поле» 

с. Дюла, Виноградівський 
район 
Закарпатської області 

Захід відбувається у період 
збирання врожаю ягід та суниці. 
Сільські господині пропонують 
для дегустації широкий асортимент 
ягід, кондитерських виробів з ягід, 
різні наливки тощо. Також, щороку 
представляють майстер-клас 
приготування джему із ягід та 
пропонують відвідувачам його 
дегустацію 

Сільська рада с. Дюла, 
Сільські господарі району, 
громадські організації розвитку 
сільського туризму 

Розваги 

Червень Фестиваль косарів с. Велятино, Хустський 
район 
Закарпатської області 

Захід відбувається у період 
сінокосів на території с. Велятино, 
де учасники презентують своє 
вміння та беруть участь у конкурсах 
за звання кращого косаря 

Хустська райдержадміністрація, 
Велятинська 
селищна рада, районні громадські 
організації розвитку сільського 
туризму 

Розваги 

Червень Відкриття 
туристичного 
маршруту 
«Пам`ятник історії IX 
століття» 

Новомиколаївський район, 
с. Терсянка, Запорізька 
область 

 Відділ культури і туризму 
тел.. 9-13-72 

Бізнес 

Червень Екофестиваль 
«Лолин-2016» 

с. Лолин 
Долинського району 
Івано-Франківська область 

У рамках фестивалю провідні 
викладачі з Європи читатимуть 
лекції щодо здорового способу 
життя, здорового харчування, 
охорони природи; будівництво 
екодому з підручних матеріалів: 
дерево, глина, солома 

Центр здоров’я та розкриття 
особистості «Берегиня» 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Чорновола, 101 
тел. 097 566 24 29 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Червень Міжнародний 
фестиваль духових 
та естрадно – духових 
оркестрів 
«Сурми гір» 

м. Долина 
Івано-Франківська область 

Фестиваль включатиме низку 
різноманітних заходів, 
об’єднаних загальною художньою 
ідеєю 

Долинський муніципальний 
духовий оркестр 
м. Долина, пр. Незалежності, 5 
тел. 097 030 77 19 
e-mail: yariks17@bigmir.net 

Мистецтво 

Червень Міжнародний 
фестиваль 
карильйонного 
і дзвонового 
мистецтва: 
«Дзвони Ясної гори 
єднають усіх» 

Ясна гора, с. Гошів 
Івано-Франківська область 

В програмі фестивалю: науковий 
семінар з історії дзвонів та 
дзвонового мистецтва, 
Божественна Літургія, 
Благословення 
Найсвятішими Тайнами; концерт 
карильйонної музики, 
майстер-класи і виступи провідних 
українських дзвонарів 

Гошівський монастир 
УГКЦ ЧСВВ 
с. Гошів Долинського району 
тел. 050 370 47 36; 096 386 62 24 

Мистецтво, 
Культура 

Червень II-ий Міжнародний 
полікультурний 
фестиваль «Чайное 
состояние» 

База полікультурного 
центру 
«Чайна тиша», 
Голопристанський р-н 
Херсонської області 

Фестиваль проводиться в рамках 
Всесвітнього дня 
охорони навколишнього 
середовища. В рамках заходу 
відбудеться відкриття «Чайних 
рядів» країн світу - 
дегустація чаїв, робота торгово-
виставкових стендів 
«Чайна палітра Світу», чайні 
церемонії за участю 
майстрів чайного мистецтва, 
презентації арт-проектів, 
бізнес-обговорення інвестиційних 
можливостей, 
екскурсійні екологічні маршрути 

Полікультурний центр «Чайна 
тиша» 
с.Іванівка Голопристанського 
району 
Тел. (098) 022-11-88; (097) 999 67 
67; (066) 998 80 40 
E-mail: dom@ivanovka.org 
www.ivanovka.org 

Гастрономія 

mailto:dom@ivanovka.org
http://www.ivanovka.org/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Червень Гуцульське народне 
дійство 
«Полонинське літо-
2016» 

с. Верхній Ясенів 
Верховинського району 
(урочище Запідок) 
Івано-Франківська область 

Розвиток та представлення  
сільськогосподарської 
продукції, розвиток туристичної 
галузі та гуцульського 
декоративно-прикладного, 
ужиткового та автентичного 
мистецтва 

Верховинська 
райдержадміністрація, 
Верховинська районна рада, 
Відділ культури і мистецтв 
Верховинської 
райдержадміністрації 
с-ще Верховина, вул. Івана-Франка, 
20 
тел. (03432) 2-11-33 

Розваги 

Червень Святкування Трійці 
«На горі трава 
зелена» 

Музей Народної архітектури 
та побуту 
Середньої 
Наддніпрянщини. Київська 
обл., 08400, м. Переяслав- 
Хмельницький 
вул.Літописна, 2 

Відродження народних традицій та 
звичаїв 
українського народу. У програмі 
заходу: 
театралізоване дійство, виступи 
художніх колективів, 
виставки-продажі виробів майстрів 
народних 
промислів, народні гуляння 

м. Переяслав-Хмельницький НІЕЗ 
«Переяслав» +380 4567 556-41 
e-mail museum_adm@ukr.net 

Культура 

Червень Гастрономічний 
фестиваль 
“Львів на тарілці” 

м. Львів, простір міста Величезний  гастрономічний 
фестиваль, який презентує Львів як 
гастрономічну столицю України. До 
Фестивалю долучаються 
ресторатори міста, які, 
представляючи заклад, пропонують 
до 
смакування свої вишукані страви та 
напої. Власники кнайп, 
кав'ярень та ресторацій отримають 
можливість винести особливу 
атмосферу їхнього закладу на 
вулицю міста! 
Фестиваль “Львів на тарілці” має на 
меті презентувати все 
багатство львівської кухні. 

Компанія «Дік-Арт» 
www.lvivontheplate.com.ua 

Гастрономія 

http://www.lvivontheplate.com.ua/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Червень V Міжнародний 
музичний 
етно-фестиваль «Рок-
БУЛАВА» 

Спортбаза «Переяславль» 
 Київська обл., 
 м.Переяслав- 
Хмельницький 

Фестиваль об’єднає в собі 
прекрасний відпочинок 
на пляжі, шалений музичний драйв 
за участю 40 
гуртів із України та сусідніх країн. 

Арт-студія  «Булава»,  
відділ культури і туризму 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради. +380 4567 566-54 
 вул.Героїв Дніпра,122 

Розваги 

Червень Міжрегіональний 
фестиваль 
народної творчості 
«Катеринина пісня» 

Меморіальний музей-
садиба 
К.Білокур с.Богданівка 

З нагоди вшанування пам’яті та 
творчості Народної 
художниці України Катерини 
Василівни Білокур 

КЗ КОР «Яготинський історичний 
музей», 
м. Яготин, вул.Незалежності,114, 
(04575) 55603 

Розваги 

Червень Міжнародний еко-
культурний фестиваль 
«Трипільське коло» 

Київська обл., 
 м.Ржищів 

Оздоровчі, спортивні, музичні, 
екологічні, освітні, 
виставкові та культурно-
розважальні програми 
в стилі «етно» 

Відділ культури і туризму 
Ржищівської 
міської Ради та  Центр розвитку 
творчості «Лілея» 
+380 4572 214-41 

Розваги, Історія 

Червень Міжнародний 
фестиваль дитячої 
творчості "Золотий 
лелека" 

с. Рибаківка  
Березанського району 
Миколаївської області 

Фестиваль покликаний створити 
умови вільного 
спілкування між дітьми різних країн 
світу, об'єднати 
українських дітей, а також сприяти 
відродженню 
культури і мистецтв народів 
України, пошуку та 
підтримці її талановитої молоді, 
наданню дітям 
можливості реалізувати власні 
творчі здібності, 
залученню дітей до світу 
мистецтва, до вивчення 
національної культури і традицій 
свого народу 

Експериментальний навчальний 
заклад Всеукраїнського рівня 
"Академія дитячої творчості" м. 
Миколаєва 
54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 
36 
Тел.: +38 (0512) 221329 
nss_adt@i.ua 

Мистецтво 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Червень Фестиваль стрит-фуду 
(вуличної їжі) 

м. Київ Фестиваль вуличної їжі — це парк 
пригод для гурманів 
та найдоступніша дегустація з усіх, 
що ви могли побачити. 
Там будуть різні причепи та кіоски, 
де подають вишукані 
глобальні вуличні страви та напої. 

 Гастрономія 

Червень Всеукраїнський 
фестиваль 
театрального 
мистецтва 
Від Гіпаніса до 
Борисфена 

м. Очаків Всеукраїнський фестиваль 
театрального мистецтва, який вже 
20 років проходить в 
одному з наймальовничіших 
куточків нашої країни - місті 
Очакові. Фестиваль представляє 
українську класичну, сучасну 
драматургію та зарубіжну класику. 
Беруть участь театри юного 
глядача, мініатюр, пантоміми, 
ілюзіон, театри танцю та мод, 
"вуличні" театри, музично-
драматичні колективи 

Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 
54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 
35, 
Тел./факс: (0512)375028 
kultura@mk.gov.ua, ukoga@ukr.net 

Мистецтво 

Червень Регіональний дитячо-
юнацький 
фестиваль народного 
танцю 
«Барви рідної землі» 
(у рамках святкування 
Дня міста) 

Кировоградська область, 
м. Світловодськ, 
Центральна площа міста 
Парк культури та 
відпочинку 
ім. Т.Г.Шевченка 

Фестиваль «Барви рідної землі» 
проводиться з 
метою пропаганди українських 
народних танців, 
а також збереження, розвитку та 
популяризації 
народного хореографічного 
мистецтва 

Управління культури і туризму 
виконавчого комітету 
Світловодської 
міської ради тел. (05236) 2-17-02 
Світловодський міський палац 
культури, тел. (05236) 2-24-42 

Мистецтво 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Червень Парусна екологічна 
регата імені 
С. Шаповалова на 
кубок 
Кінбурнської коси 

Миколаївський обласний 
яхт-клуб, 
національний природний 
парк 
Білобережжя Святослава 

Видовищний захід, у якому беруть 
участь 
близько 60 яхт. Регата проходить 
вздовж 
25 - кілометрового узбережжя 
Кінбурнської коси. 
Мета заходу: пропаганда 
екологічної безпеки 
Чорноморського узбережжя 

Миколаївська обласна федерація 
вітрильного спорту 
54015, м. Миколаїв, вул. Спортивна, 
7 
+38 (0512) 447640, 369231 
omega_sails@mksat.ru 

Спорт 

Червень Всеукраїнський 
фестиваль 
"Козацький родослав" 

Сумська область, 
с. Шаповалівка 
Конотопського району 

На місці знаменитої Конотопської 
битви фестиваль 
збирає кращі колективи козацької 
та патріотичної 
спрямованості, проводиться 
туристична виставка, 
організовуються містечко майстрів, 
козацькі курені 
та інші атракції 

Управління культури і туризму 
Сумської 
обласної державної адміністрації, 
відділ культури Конотопської 
районної 
державної адміністрації 

Історія 

Червень Фестиваль "Стара 
фортеця. 
Подорож крізь 
століття" 

Сумська область, 
м. Тростянець 

Реконструкція життя та побуту 
різних народів у 
давні часи, рицарські турніри, одяг 
та страви, 
містечко майстрів 

Управління культури і туризму 
Сумської 
обласної державної адміністрації, 
Тростянецька  міська рада 

Історія 

Червень Фестиваль цвітіння 
льону 

Сумська область, 
Поля Глухівського району 

Відкриття фестивалю, майстер-
класи, презентація 
та дегустація продукції з льону, 
концертна програма 
 
 

Глухівська міська рада, 
ТОВ "Linen of Desna" 
(Хроленко Олександр Михайлович 
066 986 46 92, 
Sanya2886@yandex.ua) 

Розваги 

Червень Фестиваль духової 
музики 
Сурми України 

м. Суми Фестиваль духових оркестрів 
силових структур 
України та колективів із за кордону 

Управління культури і туризму 
Сумської 
обласної державної адміністрації, 
Сумська  міська рада 

Мистецтво 
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Червень* Гастрономічний 
фестиваль 
Галицька дефіляда 

м.Тернопіль Етно-гастрономічний фестиваль, 
який проходить щороку в 
Тернополі. Фестиваль проводиться 
у форматі народного гуляння з 
метою пропагування кулінарних 
традицій Галичини екологічної їжі 
та розвитку етно-культури регіону. 

Об'єднання власників ресторанів та 
ресторанно-розважальних 
комплексів міста 
Гільдія рестораторів 
Тернопільщини, 
http://gildiya.org/hildiya.html 

Гастрономія 

Червень Міжнародний 
фестиваль 
сучасної музики 
Kharkiv contemporary 
2016 

м. Харків,  
Харківська обласна 
філармонія" 

Сучасна класична музика, музичний 
авангард у 
виконанні музикантів з різних міст 
України. 
Популяризація Харкова як 
європейського 
центру музичного мистецтва 

Департамент Культури і туризму 
Харківської облдержадміністрації, 
КП"Харківська обласна філармонія" 
61057, м. Харків, вул. Римарська, 21  
тел.:(057) 705-08-54 
е-mail: office@filarmonia.kh.ua 
ivoloschuk@i.ua 

Мистецтво 

Червень Фестиваль вуличних 
оркестрів 

м. Чернівці, Площа 
Центральна; 
вул. О.Кобилянської 

  Мистецтво 

Червень 
— 
серпень 

Всеукраїнські 
змагання зі 
спортивного танцю 
«Кубок Чорного 
моря» 

Херсонська область 
м. Скадовськ 

Мистецтво і спорт,крау і силу 
поєднує у собі цей захід 
молодості, енергії та незабутніх 
вражень. За «Кубок» 
змагаються учасники з різних 
регіонів України та 
ближнього зарубіжжя 

Відділ культури і туризму 
Скадовської 
районної державної адміністрації, 
Тел. (05537) 5-35-24 
E-mail: vkskad@ukr.net 
www.uct.artkavun.kherson.ua 

Спорт 

mailto:vkskad@ukr.net
http://www.uct.artkavun.kherson.ua/
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Червень-
серпень 

Фестиваль музики і 
мистецтв 
«Anotherland» 

Херсонська область 
Арабатська стрілка, 
Генічеський район 

Anotherland — це перший в Україні 
молодіжний курорт 
на березі Азовського моря, на 
якому 10 тижнів поспіль 
проходить фестиваль музики і 
мистецтв. Це місце 
відпочинку, розвитку і спілкування 
сучасної молоді 
на березі Азовського моря, 
майстер-класи по 
живопису, хендмейду, йога тощо. 

+38 067 502 20 58 
anotherlandua@gmail.com 
www.anotherland.com.ua 

Мистецтво 

Червень-
вересень 

Фестиваль вуличної 
їжі та 
музики «Чіга-Біга» 

Херсонська область 
курорт Залізний Порт, 
Голопристанський район 

Гастрономічне розмаїття кухонь 
народів світу: від 
традиційних до сучасних, у 
супроводі драйвових виступів 
яскравих молодих виконавців, 
привітна, що 
налаштовує на живе спілкування, 
атмосфера в 
тандемі з безліччю радісних і 
колоритних акцентів 

Тел. (050) 911-11-11, (066) 822-35-
55 
chigabigafest@gmail.com 
www.chiga-biga.net 

Гастрономія, 
Розваги 

Червень Літературно-
мистецьке свято 
«Імпреза по-
самчиківськи» 

Житомирська область, 
Старокостянтинівський 
район, Державний історико-
культурний заповідник 
«Самчики» 

Спрямований на відродження 
колишніх мистецьких традицій та 
популяризацію історичних 
куточків України 

Державний історико-культурний 
заповідник «Самчики» 
31000 Старокостянтинівський 
район 
с. Самчики 
Тел. (03854) 4-42-14, 4-44-78 
E-mail: parzym@meta.ua 

Розваги, 
Культура 

Червень Міський фестиваль 
дерев'яних скульптур 
«Древляндія» 

м. Черкаси Створення нових пам'яток 
казковим героям з метою їх 
подальшого розміщення у парках 
та скверах області 

Виконавчий комітет Черкаської 
міської ради 
Адреса: м. Черкаси, вул. Байди 
Вишневецького, 36 
Черкаська обласна державна 
адміністрація 

Розваги 

mailto:anotherlandua@gmail.com
http://www.anotherland.com.ua/
mailto:chigabigafest@gmail.com
http://www.chiga-biga.net/
mailto:parzym@meta.ua
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Червень Етнографічне свято 
«Купайло в 
Легедзено» 

Тальнівський р-н  
Черкаської області,  
с. Легедзено,  
ДІКЗ «Трипільська 
культура» 

Захід з нагоди святкування «Івана 
Купала» 

Директор ДІКЗ «Трипільська 
культура» 
Чабанюк Владислав Васильович 
096 375 97 69 

Розваги 

Червень Фольклорне свято 
«Ой, Трійце, 
зелен-свято!» 

Носачівський сільський 
будинок культури;  
Черкаська обл., 
Смілянський р-н, с. Носачів, 
 

Народно-обрядове дійство,за 
участю кращих фольклорних 
колективів Смілянщини 

Відділ культури Смілянської 
райдержадміністрації вул. 
Молодіжна, 2 

Розваги 

Червень Музейне свято 
«Трипільська 
толока» 

Черкаська область, 
Державний історико-
культурний 
заповідник «Трахтемирів» 

Виставка історичних та культурних 
обрядів 

Управління культури Черкаської 
облдержадміністрації 

Розваги, Історія 

Червень Проведення 
танцювального 
фестивалю - 
конкурсу 
хореографічних 
колективів 
«Талановиті діти 
Полісся» 

Житомирська область, 
Радомишльський район, 
м.Радомишль 

Розвиток масового танцювального 
руху 
на Житомирщині 

КЗ "Радомишльський районний 
будинок 
культури" Домбровський В.А. 
(04132) 42168 спільно із 
виконкомом 
Радомишльської міської ради 
radomshl@tvorchist.com.ua 

Мистецтво 

 

ЛИПЕНЬ 

1 - 9 
липня 

Фестиваль оперного 
мистецтва 
та класичної музики 
Опера в мініатюрі 

м. Кам'янець-Подільський 
Руська брама 

Фестиваль принесе прекрасне у 
серця і душі кам'янчан, 
та ще раз допоможе переконатися 
слухачам в існуванні 
музичних, поетичних та 
виконавських багатств, які має 
Подільська земля. 

Клуб поціновувачів оперного 
мистецтва "Секвенція" 

Мистецтво 

mailto:radomshl@tvorchist.com.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

2 — 3 
липня 

Одеський морський 
фестиваль 

м. Одеса, Міський сад  «Одессафест» 
Світлана Яровая 
Тел.: (097) 9389103 
s.yarovaya@gmail.com 
Віолетта Велієва 
Тел.: (096) 6317123 

Розваги 

2-3 
липня 

Всеукраїнський 
благодійний 
фестиваль народної 
творчості 
«Купальські зорі» 

Херсонська область 
м. Гола Пристань 

Виступи самобутніх народних 
колективів, кращих 
вокалістів та зірок естради, 
різноманітні конкурси та 
розваги на воді, парусна регата, 
стрибки 
парашутистів,спортивні змагання та 
ярмарка-продаж 
майстрів народно-ужиткового 
мистецтва 

Голопристанська міська рада 
м. Гола Пристань, 
Тел. (05539) 2-65-02, факс 2-12-77 
E-mail: gopri@online.ua 
www.golapristan.org 

Культура, 
Розваги 

3 липня День літнього 
сонцестояння. 
Історична 
реконструкція 
культури 
та традицій вікінгів IX-
XIст. 

Чернівецький обласний 
музей 
архітектури та побуту 
(вул. Світловодська, 2) 

Довгоочікуване свято для жителів і 
гостей міста. На ньому Вас чекають 
виставки - продажі виробів 
народних 
майстрів, майстер-класи,  
виробники промислової та харчової 
продукції Буковини, сусідніх 
областей та країн. 

Чернівецький обласний музей 
народної архітектури та 
побуту спільно з товариством 
студентів-католиків «Обнова» 
(вул. Світловодська, 2,  тел.:(03722) 
6-29-70, 0954265512) 

Розваги, Історія 

5 липня Свято Івана Купала Запорізька область 
Мелітопольський район 
біля історико-
археологічного 

Виставки виробів ручної роботи, 
язичницьких символів і оберегів. 
Концертні номери переплітаються з 
театралізованим дійством за участю 

Роман Волосюк тел..067-301-88-03; Розваги, 
Культура 

mailto:s.yarovaya@gmail.com
mailto:gopri@online.ua
http://www.golapristan.org/
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заповідника «Кам`яна 
Могила» 
Токмацький район 
с.Кутузівка 

Кікімори, 
Відьми, Вурдалака, Водяного, 
Вогневика. 
Конкурс на кращу юшку та її 
презентацію; 
конкурс вінків «Дефіле в віночку»; 
танцювально-розважальна 
програма 
«Літній коктейль» 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації (м. Токмак, 
вул. Лепіна,11/26) ; тел.. (06178) 2-
07-81; 
e-mail: okit@zp.ukrtel.net 

 

Клубні заклади, с. 
Приморський 
посад, с. Степанівка 1, 
с. Новокостянтинівка 

Тематичні свята, фестивалі народної 
творчості 

Відділ культури і туризму, 
районний центр 
народної творчості, туристичний 
центр 
районного краєзнавчого музею, 
місцеві ради 

 

6 липня Театралізоване свято 
«В ніч на Івана 
Купала». 

Зона відпочинку р. Трубіж, 
Київська обл.,  
 с.Баришівка 

За участю народного театрального 
колективу та 
учасників художньої самодіяльності 
(РБК). 
Активний відпочинок 

Відділ культури і туризму 
Баришівської 
райдержадміністрації, 
(04576) 5-24-44 

Розваги 

6-7 
липня 

Свято Івана Купала Парк біля річки Рось,  
Київська обл,  
смт. Володарка 

Обрядові дійства, пісні, танці, 
конкурси та розваги 
«Ой на горі, горіли купальські вогні» 

Відділ культури, туризму та з 
питань 
релігій Володарської РДА, (04569) 
515-50 

Розваги 

6 — 10 
липня 

Atlas Weekend м. Київ Atlas Weekend — це триденний 
музичний фестиваль, на якому 
відбудуться виступи українських та 
іноземних виконавців 

 Мистецтво 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

7 липня  Міське театралізоване 
свято 
«Нептун-2016» 

Запорізька область 
м. Бердянськ, 
Приморська площа 

Щорічне міське свято до Дня 
працівників морського та річкового 
флоту 

Виконавчий комітет Бердянської 
міської ради 
м. Бердянськ, Запорізька обл. пл.І 
Бердянської ради, т. +38 (06153) 
36463, 
ф. +38(06153)38444, E-mail:   
ispolkom@rada-berdyansk.gov.ua 

Розваги 

Перша 
неділя 
липня 

VI-й регіональний 
фестиваль 
мистецтв "Забави у 
княжому місті" 

Тернопільська область, 
м.Теребовля, 
Замкова гора 

У 2009 році фестиваль був вперше 
проведений як районний і за такий 
короткий період набув 
регіонального і став традицією 
Теребовлі. Традиційно при вході на 
Замкову гору колону 
зустрічає  з вітаннями князь 
Василько у супроводі воїнів - 
охоронців. Після чого відбувається 
головне фестивально - мистецьке 
свято, у якому беруть 
участь колективи з Чернівецької, 
Хмельницької, Львівської, Івано - 
Франківської областей, Вінниці, 
Тернополя та районів області 

Відділ культури і туризму 
Теребовлянської РДА 

Розваги, 
Мистецтво 

Перший 
тиждень 
липня 

«Українська пісне, 
чарівна, 
всесильна, ти такою 
будеш 
через сотні літ» 

Районний організаційно- 
методичний центр, сільські 
клуби, районний 
Будинок культури 
м. Пологи 
Дніпропетровська область 

Фольклорне свято «Івана Купала» за 
участі 
народних колективів району 

Відділ культури і туризму 
Пологівської 
райадміністрації, Запорізька 
область, 
Пологівський район, м. Пологи, 
вул.. Горького, буд.№32; (06165) 2-
26-20; 
e-mail: vkit_rda@ukr.net 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

9 — 10 
липня 

Пікнік Морське неділю м. Одеса, Дендропарк 
Перемоги 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Розваги 

9 - 10 
липня 

Міське свято 
Петрівський ярмарок 

Площі та прилеглі вулиці в 
центральній частині міста 
Чернівці 

Чернівці й Буковина повсякчас 
вражають гостей як мовним і 
культурним розмаїттям так і 
особливим духом 
толерантності між народами що тут 
проживають. Фестиваль 
"Буковинські зустрічі" новий виток у 
розвитку 
й збереженні буковинської 
полікультурності. 

Департамент економіки 
Чернівецької міської ради 
(вул. О.Кобилянської,3 тел.:(0372) 
52-48-70, факс: 52-56-50) 

Розваги 

9 - 10 
липня 

ХХVII  Міжнародний 
фольклорний 
фестиваль 
Буковинські зустрічі 

Центральний парк культури 
і 
відпочинку ім. 
Т.Г.Шевченка 
(вул. Садова, 1А); 
площі міста Чернівці 

 Учбово-методичний центр 
культури Буковини 
(тел.:(0372) 52-67-64) 

Культура 

10 липня Офіційний старт 
Фестивалю свободи 
і музики Казантип Z 
Нова Ера 

с. Морське Березанського 
району 
Миколаївська обл. 

Казантип Z Нова Ера - це 
приголомшливий за 
масштабами фестиваль, який по 
праву вважається 
одним з найяскравіших подій в 
Україні 

Департамент економічного 
розвитку, торгівлі та туризму 
облдержадміністрації 
54001, м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 22 
Тел.: +38(0512)372263 
tourism-nik@ukr.net 

Розваги 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
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11 - 12 
липня 

V Міжнародний 
фестиваль народних 
ремесел "Буковинські 
джерела" 

м. Чернівці 
Центральний парк культури 
і 
відпочинку ім. 
Т.Г.Шевченка 
(вул. Садова, 1А) 

  Розваги, 
Культура 

15 — 17 
липня 

Промоційна акція «Ніч 
у Львові» 

Територія міста Львова Традиційно у Львові двічі у рік три 
ночі театралізованих дійств, нічних 
екскурсій, мистецьких перфомансів. 
Промоційна акція «Ніч у Львові» 
пропонує відвідати 
понад сотню різноманітних 
атракцій. Під час «Ночі у Львові» 
учасники акції мають змогу 
побачити нічний Львів з вежі Ратуші,  
а також  вперше відвідати 
підземелля Ратуші, побачити вогняні 
дійства, відвідати нічні театральні 
вистави у музеях міста, виставки у 
галереях, проїхатися «Чудо 
поїздом» та «Чудо бусом», відвідати 
вночі собор св. Юра, прогулятись 
вечірнім Львовом в супроводі 
знаних львівських екскурсоводів. 

Відділ промоції Львівської міської 
ради 
www.lviv.travel 

Бізнес 

15 — 23 
липня 

Сьомий Одеський 
міжнародний 
кінофестиваль 

Одеський академічний 
театр 
музичної комедії ім. 
М.Водяного 

Одеса - знаменитий український 
морський порт та красивий 
курорт з багатою культурною 
історією і давньої 
кінематографічної традицією. У 
Міжнародну конкурсну 
програму входять фільми з усього 
світу, здебільшого 
міжнародні або національні 
прем'єри 

http://www.oiff.com.ua/ Мистецтво 

http://www.lviv.travel/
http://www.oiff.com.ua/
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16-17 
липня 

Патріотична акція 
«Яворина» 

урочище «Розтока», біля 
с. Липа  Долинського 
району 
Івано-Франковської області 

Хресна дорога до цвинтаря 
полеглих вояків старшинської школи 
«Олені» та бункера Ярослава 
Мельника «Роберта», 
вшанування пам’яті загиблих вояків 
старшинської школи «Олені» та 
крайового провідника ОУН 
Карпатського краю Ярослава 
Мельника в урочищі Глибоке і на 
бункері «Роберта», урочистості біля 
пам’ятника Ярослава Мельника 
«Роберта» в с. Липа 

Долинська райдержадміністрація 
м. Долина, пр. Незалежності, 5 
тел. (03477)2-70-27, 2-70-04 
e-mail: dolyna_org@ukr.net 

Культура 

17 липня Святкування 20 річниці 
створення 
природного 
заповідника 
Єланецький степ 

Єланецький район 
Миколаївської області 

Відповідно до Указу Президента 
України від 
17 липня 1996 року №575/96 на 
території 
Єланецького району створено об'єкт 
природно- 
заповідного фонду природний 
заповідник 
Єланецький степ. 
В рамках святкування заплановано 
проведення 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, 
фотопленерів, інфотуру для 
національних та 
регіональних засобів масової 
інформації 

Департамент економічного 
розвитку, торгівлі та туризму 
облдержадміністрації 
54001, м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 22 
Тел.: +38(0512)372263 
tourism-nik@ukr.net 

Наука 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

24 липня Міжнародний 
фестиваль авторської 
православної пісні 
«Утренняя заря» 

Житомирська область, 
м.Коростень, 
Парк культури і відпочинку 
ім.М.Островського 

24 липня 2009 року в день 
Рівноапостольної княгині Ольги, 
першої православної на Русі, за 
підтримки міського голови 
Володимира 
Москаленка та з благословення 
Віссаріона, Архієпископа 
Овруцького та Коростенського, було 
вперше проведено фестиваль 
православної авторської пісні, який 
нині вже має статус міжнародного.  
Фестиваль проводиться щорічно і 
збирає відомих авторів та 
виконавців авторської пісні з різних 
міст України, Росії, та Білорусі.   
Неповторність  фестивалю полягає в 
тому, що він відбувається на 
скелястому березі річки Уж, в 
місці,  відомому як «Купальня 
княгині Ольги». 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради, 
Відділ культури і туризму 
м.Коростень, вул.Грушевського, 22 
(04142) 9-65-06 
kulturakorosten@meta.ua 
http://www.korosten.in.ua 

Культура 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

25 — 31 
липня 

Odessa International 
Theatre Festival 

Майданчики міста Одеса Перша і швидше за все головна ідея 
фестивалю «Зелений 
театр» - організувати комфортний 
простір і запросити людей, 
готових отримати задоволення від 
творчості в найчистішій та 
первородній його прояві. Фестиваль 
проходить з метою 
створення ігрового духу, духу 
театру, необтяженого 
багатотонною філософією та 
моралізацією. 
Одне із завдань фестивалю - 
нарощування культурної міці 
театральної творчості шляхом 
обміну досвідом, ідеями 
та подарунками. 

Олег Савченко 
Тел.:+38 067 485 44 23 
+38 093 394 29 90 
+38 048 740 55 41 
Е-mail: oitf@i.ua 

Мистецтво 

26 липня Міжнародний день 
тигра 

м. Одеса, міський зоопарк  Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Розваги 

30 - 31 
липня 

Фестиваль води та 
сімейного 
відпочинку "Ількові 
забави" 

м. Кам'янець-Подільський 
пл. Польський ринок 

Кожен, хто завітає на водойми 
Кам'янця-Подільського зможе не 
тільки гарно повеселитись під час 
розважальних 
програм, а й запустити паперові 
човники, взяти участь у водяних 
естафетах, побавитись на святі 
мильних 
бульбашок та позмагатись у водяній 
битві. 

Міська рада 
м. Кам'янець-Подільський 
Майдан Відродження, 1 
Телефони оргкомітету: 
(03849) 5-07-77, e-mail: 
dpgumanitar@kam-pod.gov.ua   
Асоціація готельєрів та 
рестораторів міста 

Розваги, Сім’я 

mailto:oitf@i.ua
mailto:director.dct@omr.odessa.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Липень Фестиваль 
повстанської пісні 
«Вовчак – волинська 
січ» 

Володимир-Волинський 
район 
Волинської області 

 Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Культура 

Липень Фестиваль 
екстремального 
водного туризму 
«Поліська регата» 

Любешівський район 
Житомирської області 

 Любешівська 
райдержадміністрація, 
адміністрація НПП «Прип’ять-
Стохід» 

Спорт 

Липень Творчий проект 
«Волинська княжна» 

Луцький замок Конкурс на звання «Волинська 
княжна», 
виступи клубів історичної 
реконструкції, 
презентація староданої кухні 

ГО «Асоціація регіонального 
розвитку», 
тел.0503786572, 
arr.lutsk.volyn@gmail.com 

Розваги 

Липень ІV Міжнародне свято 
народного 
мистецтва «Мальована 
хата». 

Вінницька область 
с. Клембівка, 
Ямпільський р-н 

Засноване у 2012 році, проводиться 
щорічно, 
за участю професійних, аматорських 
колективів 
та майстрів народної творчості 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, відділ 
культури і 
туризму Ямпільської 
райдержадміністрації, 
обласний центр народної творчості 

Мистецтво 

Липень Етнофестиваль «Країна 
мрій» 

м. Київ «Країна Мрій» - це найстаріший 
етнічний фестиваль в Україні, 
а також найбільший у Східній 
Європі. Він набрав великої 
популярності за останні одинадцять 
років. 

 Розваги 

Липень Молодіжна 
патріотична акція 
«Пліч-о-пліч: Карпати 
єднають волонтерів» 

Івано-Франківська область 
Комплексна пам’ятка 
природи 
загально-державного 
значення 
«Скелі Довбуша» 

Патріотичне виховання молоді, 
пропаганда здорового способу 
життя 

Відділи молоді і спорту, з питань 
економіки, 
зовнішньоекономічної діяльності 
та туризму виконавчого комітету 
Болехівської міської ради 
м. Болехів, пл. І.Франка,12 
тел. (03437) 3-42-46, 3-42-69 
e-mail: blsms@ukr.net,  
bl_economics@ukr.net 

Культура 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Липень Фестиваль “Лудинє” м. Косів 
Івано-Франковської області 

Лудинє – єдиний фестиваль етно-
одягу в Україні. У рамках фестивалю 
проводяться покази давнього одягу 
представниками гуцульських сіл, 
колекції одягу подружжя 
Струтинських, молодіжне дефіле 
одягу з фольклорними елементами, 
конкурс на кращий одяг в 
номінаціях «Газда і 
газдиня», «Легінь і дівка», «Князь і 
княгиня», «Гуцульська дітвора». 
Гості дійства мають нагоду 
спробувати традиційні гуцульські 
страви, розучити гуцульські танці під 
супровід 
троїстих музик, взяти участь у 
гуцульських забавах. А хто 
приїжджає на «Лудинє-фест» в 
оригінальному чи давньому 
народному вбранні, бере участь у 
конкурсній програмі. 

Відділ соціально-економічного 
розвитку 
управління економічного розвитку, 
торгівлі і туризму Косівської 
райдержадміністрації 
м. Косів, м-н Незалежності, 11 
тел. (03478) 2-26-43 

Розваги, 
Культура 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Липень ХIV Міжнародний 
фольклорно-
етнографічний 
фестиваль 
«Коломийка» 

м. Коломия 
Івано-Франковської області 

Основним завданням Фестивалю є 
розвиток  та пошук різноманітних  
форм  фольклору, звичаїв, традицій  
та 
обрядів  нашого  краю, 
популяризація оригінальних 
автентичних  творів,  фольклорних 
колективів з різних  регіонів  
України, пізнання етнографічних 
культур країн світу, виявлення 
самобутніх творчих колективів, 
окремих виконавців та майстрів 
декоративно-ужиткового 
мистецтва, залучення до активної 
діяльності учнівської та студентської 
молоді, посилення впливу 
традиційного 
народного мистецтва на духовне та 
естетичне збагачення українського 
народу 

Відділ культури Коломийської 
райдержадміністрації 
м. Коломия, вул. Театральна 21А 
тел./факс: (03433) 2-55-46 
e-mail: vkitkol.rda@ukr.net 

Розваги, 
Культура 

Липень X Всеукраїнський 
мотофестиваль 
«Тачанка» 

м. Каховка 
Херсонська обл 

Фестиваль отримав свою назву на 
честь пам'ятника «Легендарна 
тачанка», який розташований на 
околиці Каховки. Грандіозна подія 
байкерської культури - 
мотофестиваль «Тачанка» кожного 
року збирає під свої крила близько 
5000 учасників та глядачів з різних 
регіонів України та з-за кордону. У 
програмі фестивалю: масштабний 
мотопарад, який проходить 
вулицями міста та завершується біля 
пам'ятника «Легендарна тачанка», 
грандіозне мотошоу, з показовими 
виступами 
кращих байкерів 

Каховська міська рада, 
м. Каховка, вул.К.Маркса,103, 
Факс: (05536) 2-01-83 
E-mail:mv@kah.hs.ukrtel.net 
vk.com/tachanka_info 

Розваги, Історія 

mailto:mv@kah.hs.ukrtel.net


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Липень Молодіжний рок-
фестиваль . 
«Metal Time» 

Танцювально-
розважальний комплекс,  
Київська обл., 
м.Березань 

У фестивалі беруть участь рок- 
колективи України 

Відділ  культури і туризму (спільно 
з 
відділом сім’ї та молоді) 
Березанської міської ради, (04576) 
6-26-38 

Культура 

Липень Свято мінеральної 
води 

Закарпатська область 
с. Уклин, Свалявський 
район 

Відвідувачі заходу мають 
можливість 
дегустувати різні вили мінеральних 
вод, які 
видобуваються з джерел, що 
знаходяться на 
території області, у більшості на 
території 
Свалявського району 

Свалявська райдержадміністрація, 
лікувально-рекреаційні об'єкти 
Свалявського 
району, громадські організації 
розвитку 
сільського туризму 

Розваги 

Липень Ржищевський вінок Київська обл., 
 м.Ржищів 

Програма активного відпочинку Відділ культури і туризму 
Ржищівської міської Ради 
+380 4572 214-41 

Розваги 

Липень Міжнародний 
фестиваль молодих 
виконавців сучасної 
української 
пісні "Молода 
Галичина" 

Львівська область, 
м. Новояворівськ, вул. 
Шевченка, 1 

Це один з небагатьох молодіжних 
фестивалів, що 
поставив перед собою мету 
утверджувати статус 
української мови та національної 
культури, 
популяризувати сучасну українську 
пісню 
та самобутнє українське мистецтво 
в різних державах світу 

(03256) 42 816, 
moloda_g@ukr.net 

Мистецтво 

Липень Еколого-спортивне 
свято "Ахіллів забіг" 

Рекреаційна дільниця 
Кінбурнська стрілка, 
Покровська 
сільрада Очаківського р-ну 

Яскраво відтворена характерна для 
цих місць давньогрецька традиція з 
проведення спортивних змагань на 
узбережжі Чорного моря. До участі у 
святі залучаються всі бажаючі та 
народні митці 

Національний природний парк 
"Білобережжя Святослава" 
57555, м. Очаків, вул. Леніна, 18 
Тел.: +38 (05154) 30026, 23943 
npp_bilosvyat_ochakov@mail.ru 

Спорт 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Липень Фестиваль історії та 
традиційної 
культури Волині 
"Волинський 
серпанок" 

Рівненська область, 
с.Пляшева 
Радивилівського району 

Фестиваль складається з двох 
програмних частин: 
теоретико-практичного семінару, 
присвяченого 
відродженню народних ремесел, 
промислів, який 
проводиться у перший день 
проведення фестивалю; 
"Міста майстрів" та відтворення 
"живої історії" 
(історичної реконструкції), 
організовуються на 
території Національного історико-
меморіального 
заповідника "Поле Берестецької 
битви" у селі 
Пляшева Радивилівського району на 
другий день 
проведення фестивалю 

35500, Рівненська область, 
місто Радивилів, 
вул. Шкільна, 1 
dmutro-vv@ukr.net 

Історія 

Липень Етно-фестиваль «Івана 
Купала» 

м. Черкаси Святкування «Івана Купала» з метою 
популяризації українських народних 
звичаїв та традицій 

Виконавчий комітет Черкаської 
міської ради 
Адреса: м. Черкаси, вул. Байди 
Вишневецького, 36 
Черкаська обласна державна 
адміністрація 

Розваги 

Липень Регіональний 
фестиваль 
пісенно-обрядового 
фольклору 
"Сьогодні Купала а 
завтра Івана" 

Харківська область, 
Золочівський район, 
с. Сковородинівка 

Виступи творчих колективів та 
професійних музикантів, виставка-
продаж виробів декоративно- 
ужиткового мистецтва.  
Популяризація туристично-
рекреаційного потенціалу 
Золочівського району. 

Департамент Культури і туризму 
Харківської облдержадміністрації, 
КЗ обласний організаційно-
методичний центр культури і 
мистецтва 
61002, м. Харків,  вул. Пушкінська, 
62 
Тел.: 057 700-26-62 
e-mail: oomckm@gmail.com 

Культура 

mailto:dmutro-vv@ukr.net
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Липень Етно-свято 
Олексіївська фортеця 

Первомайський район 
Харківської області 

Етнографічне свято за участю 
фольклорних колективів, сучасних 
виконавців, клубів історичної 
реконструкції, виставка-продаж 
виробів декоративно-ужиткового 
мистецтва.  Ігри, розваги. 
Популяризація 
туристично-рекреаційного 
потенціалу 
Первомайського району 

Первомайська районна державна 
адміністрація 
64107, Харківська обл., м. 
Первомайський, вул. Леніна, 16 
(0248) 3-32-55, 3-20-74 - 
приймальна(факс) 
E-mail: rdaperv@kharkov.ukr.tel.net 

Розваги 

Липень Всеукраїнський 
фестиваль 
спорту і музики 
«Crazzzy Days» 

курорт Лазурне, 
Скадовський район 
Херсонської області 

Crazzzy Days — наймасштабніша 
музично-спортивна подія 
в Україні та Східній Європі, об'єднує 
близько 10000 гостей, серед яких 
професійні спортсмени, любителі 
активного способу життя, зірки шоу-
бізнесу та музичні фанати. Протягом 
п'яти фестивальних днів на 
відвідувачів чекають музичні шоу і 
виступи улюблених груп, пляжні 
вечірки, арт-перфоманси на 
відкритому 
повітрі, ігри, змагання, майстер-
класи від професійних спортсменів 

crazzzydaysfestival@gmail.com 
crazzzy.com.ua 

Розваги, Спорт 

Липень 9-та туристична 
МотоЗустріч Друзів 
на Водоспадах 

Дніпропетровська область 
Токівський каскадний 
водоспад, 
с. Токівське, 
Апостолівський район 

З'їзд байкерів з усієї України, 
святкова програма, конкурси, 
розваги 

Мотоклуб «Прометей» MSC 
Дніпродзержинський 

Спорт 

mailto:crazzzydaysfestival@gmail.com


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Липень - 
Вересень 

«LvivKlezFest» Простір міста Львова «LvivKlezFest» – це міжнародний 
фестиваль єврейської музики, 
пісні і танцю. Це спроба відтворити 
втрачену музичну культуру та 
відновити частину історії Львова, 
зокрема, єврейського кварталу, 
який був невід’ємною складовою 
галицької мультикультурної 
столиці. Упродовж періоду свята 
львів’яни та гості міста мають 
змогу ознайомитися з 
клезмерською музикою. 
«Родзинкою» фестивалю є 
проведення традиційного 
єврейського весілля просто неба на 
вулицях міста, залучаючи до цієї 
церемонії всіх глядачів навколо. 

Національно-культурне 
товариство «Хесед Ар’є» 

Розваги, 
Культура 

Липень Всеукраїнський 
фестиваль 
авторської пісні 
«Чумацький шлях» 

Хмельницька область, 
Державний історико-
культурний 
заповідник «Меджибіж» 

Популяризація авторської пісні Управління культури, 
національностей, 
релігій та туризму 
облдержадміністрації, 
Державний історико-культурний 
заповідник «Меджибіж» 
31530 Хмельницька область 
Летичівський район смт 
Меджибіж, 
вул. Жовтнева,1 
Тел. (03857) 97 130 
E-mail: mezhybizh@ukr.net 

Культура 

Липень Музейне свято у формі 
мініетнофесту давніх 
ремесел 
«Трипільська толока» 

Черкаська область, 
Тальнівський р-н, 
с. Легедзено, ДІКЗ 
«Трипільська культура» 

Фестиваль стародавньої культури, 
що покликаний 
популяризувати народні звичаї та 
традиції 

Державний історико-культурний 
заповідник 
«Трипільська культура», Чабанюк 
Владислав 
Васильович, 096 375 9769 
Адреса: Черкаська область, 
Тальнівський р-н, 

Історія 

mailto:mezhybizh@ukr.net


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

с. Легедзине 
Черкаська обласна державна 
адміністрація 

Липень Молодіжний 
фестиваль нескореної 
нації «Холодний Яр» 

Черкаська обл., 
Кам'янський район, с. 
Грушківка 

Захід насичено тематичними 
імпровізаціями, музичною 
програмою, перфомансами, 
реконструкціями, 
інтерактивними лекціями, 
виставками, літературними 
читаннями, майстер-класами та ще 
багато чим 

Кам'янська районна державна 
адміністрація, 
Черкаська обласна державна 
адміністрація 

Культура 

Липень Зажинки, фестиваль 
"Житичі" 

Житомирська область, 
Коростишівський район, 
с.Городське 
Культурно-мистецький 
центр 
"Поліська хата" 

Свято Зажинки Культурно мистецький центр 
"Поліська хата" 
Величко Інна Аркадіївна (067) 723-
53-82, 
(0412) 460-760,  
іnna_velichko@ukr.net 

Культура 

Липень Проведення обласного 
фольклорного 
свята "Короваю, мій 
раю" 

Житомирська область, 
смт Брусилів 

Проведення фольклорного свята Управління культури Брусилівської 
райдержадміністрації 
(04162) 30329 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Липень 
— 
серпень 

Міжнародне свято 
літератури і мистецтв 
"Лесині джерела" 

Житомирська область, 
м. Новоград - Волинський 

Пропагування серед різних верств 
населення творчості Лесі Українки, 
дослідження її літературної 
спадщини та творчості найближчого 
оточення – Олени Пчілки, Михайла 
Драгоманова, 
Михайла Косача (Обачного), Ольги 
Косач-Кривинюк (Олесі Зірки) на 
загальнонаціональному та 
міжнародному рівнях. 
Популяризація автетичного 
українського народного пісенного та 
декоративно- 
ужиткового мистецтва, збереження і 
розвиток національних традицій. 

Відділ культури Новоград – 
Волинської 
міської ради, тел. (241) 5-51-13, 
E-mail: nv_kultura@meta.ua 

Культура 

Липень Summer Weekend OFD м. Одеса Головна подія світу моди Одеси 
влітку. Покази сезонних 
колекцій українських дизайнерів, з 
акцентом на майстрів 
Одеси та області 

OO"Odessa Fashion Union" 
Костянтин Леонтьєв 
Тел.: (095)8515151 
ofd.ofu@gmail.com 
http://ofd.org.ua/ 

Розваги, Стиль 
життя 

 

СЕРПЕНЬ 

mailto:ofd.ofu@gmail.com
http://ofd.org.ua/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

2 — 4 
серпня 

Міжнародний 
фестиваль театрів 
"Молоко" 

Одеський культурний 
центр 

Фестиваль, що прийматиме театри 
з України, Росії та Білорусі, 
представить одеському глядачеві 
неймовірне переплетення 
жанрів від драми до циркового 
мистецтва. Вистави, які ви не 
могли побачити раніше, не тільки 
тому, що для цього вам 
знадобилося б поїхати в інше 
місто, але й тому що всі вистави 
будуть прем'єрними і зіграні 
вперше на сцені для глядачів. 

Одеський культурний центр 
Михайло Журавель 
http://odcc.com.ua/ 
Тел.: (097) 9034390 
teatrodoc@gmail.com 

Мистецтво 

4 — 7 
серпня 

Міжнародний 
Корнейчуковській 
фестиваль дитячої 
літератури 

м. Одеса, вул. 
Дерибасівська, міський 
сад 

Конкурс на кращий твір для дітей 
«Корнейчуковська премія» 

«Экспо-Юг-Сервис» 
Белла Ханамерян 
Тел.: (050) 4909792 
http://expodessa.com/books/ 

Культура 

4 — 7 
серпня 

XX Міжнародний 
книжковий ярмарок 
«Зелена хвиля» 

м. Одеса, вул. 
Дерибасівська 

Одна із знакових книжкових подій 
України, подія року для 
всього книжкового співтовариства 
- читачів, видавців, 
книготорговельних підприємств. 

«Экспо-Юг-Сервис» 
Белла Ханамерян 
Тел.: (050) 4909792 
http://expodessa.com/books/ 

Культура 

http://odcc.com.ua/
mailto:teatrodoc@gmail.com
http://expodessa.com/books/
http://expodessa.com/books/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Перша 
неділя 
серпня 

Всеукраїнський 
фестиваль 
лемківської культури 
Дзвони Лемківщини 

урочище Бичова поблизу 
м.Монастириська 

Фестиваль "Дзвони Лемківщини" - 
це справжнє свято лемків - 
представників західної гілки 
українського 
народу, які споконвіків мешкали в 
Карпатах, 
а в 1944-1946 роках були 
депортовані з Польщі 
і розсіяні світом, Україною, в тому 
числі й 
Тернопільщиною. Попри втрату 
рідної землі лемки 
тримаються одне одного, 
бережуть започатковані предками 
традиції. 

Тернопільське обласне товариство 
"Лемківщина" 
46001, бульвар Тараса Шевченка, 
21, м.Тернопіль, 
тел. 0352 52 33 04 

Культура 

13 серпня Ярмаркове дійство 
«Спас іде-гостей веде». 
Туристичний ярмарок 

Запорізька область, 
Пологівський район, 
м.Пологи Районний 
організаційно- 
методичний центр, 
сільські клуби, 
районний Будинок 
культури, 
центральна алея міста 

Популяризація туристичного 
бренду, 
представлення туристичного 
продукту 
на регіональному рівні 

Відділ культури і туризму 
Пологівської райадміністрації, 
Запорізька область, Пологівський 
район, м. Пологи, вул.. Горького, 
буд.№32; (06165) 2-26-20; e-mail: 
vkit_rda@ukr.net 

Бізнес, Розваги 

14-29 
серпня 

Народне свято «Спас на 
воді» 

Дніпропетровська 
область 
Царичанський район 

Відродження традиційного обряду 
«Спас на 
воді» з залученням до проведення 
гостей свята 
та популяризація зеленого туризму 
на теренах 
Царичанського району 

Відділ культури, туризму, 
національностей та релігій 
Царичанської 
райдержадміністрації 
(05690) 3-21-79 
tsrkultura@i.ua 

Розваги 

mailto:tsrkultura@i.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

19-25 
серпня 

Міжнародний 
фестиваль 
«Поліське літо з 
фольклором» 

м. Луцьк 
Театральний майдан, 
Луцький замок 

Концертні виступи учасників – 
фольклорних колективів, 
представників різних країн 

Палац культури, 
вул.Богдана Хмельницького,1 
тел.720436, palace_culture@ukr.net 

Розваги 

20 - 21 
серпня 

Міжнародний 
військово- 
історичний фестиваль 
"Остання столиця" 

м. Кам'янець-Подільський 
Старе місто 

Військово-історичний фестиваль, 
присвячений 
Кам'янецькій добі УНР. 

Міська рада 
м. Кам'янець-Подільський 
Майдан Відродження, 1 
Телефони оргкомітету: 
(03849) 5-07-77, e-mail: 
dpgumanitar@kam-pod.gov.ua 
Асоціація готельєрів та 
рестораторів міста 

Історія 

20-21 
серпня 

Всеукраїнський 
фестиваль 
«Український кавун — 
солодке диво» 

м. Гола Пристань У програмі фестивалю: виставка-
ярмарок, дегустація, продаж у 
широкому асортименті баштанних 
культур та 
іншої сільськогосподарської 
продукції, концертно- 
розважальна програма, ігри, 
конкурси, майстер-класи 
з карвінгу та інших видів 
декоративно-прикладного 
мистецтва 

Голопристанська міська рада 
м. Гола Пристань, 
Тел. (05539) 2-65-02, факс 2-12-77 
E-mail: gopri@online.ua 
www.golapristan.org 

Розваги 

mailto:gopri@online.ua
http://www.golapristan.org/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

21 — 30 
серпня 

Ярмарок «Твори свою 
Незалежність» 

м. Львів 
проспект Свободи 

У рамках ярмарку Твори свою 
Незалежність мешканці та гості 
міста матимуть змогу придбати 
різноманітні товари від 
вітчизняних 
виробників, поласувати 
смаколиками фестивальної кухні. 
Родзинкою ярмарку є можливість 
створити власноруч ексклюзивні 
сувеніри на згадку 
На ярмарку відбуватимуться 
майстер-класи з народних ремесел 
та сучасних технік: гончарства, 
ковальства, гутництва, декупажу, 

ТзОВ "Львівські Ярмарки" 
www.yarmarok.lviv.ua 

Культура 

22 серпня Чемпіонат Європи з 
ралі 

м. Чернівці 
Траса спортивного центру 
"Суперкрос" 
(вул. Руська,226-В) 

Спортивні змагання Чернівецький обласний 
автомобільний клуб «Буковина» 
(тел.: 0505803868) 

Спорт 

22 — 25 
серпня 

Вишиванковий 
фестиваль до 
25-річчя Дня 
Незалежності України 

м.Одеса, Приморський 
бульвар і 
Потьомкінські сходи 

Традиційне святкування Дня 
Незалежності України в Одесі 

Наталія Мажарова (голова 
оргкомітету) 
Тетяна Репетюк (заступник голови) 
Тел.: (095) 176 90 80, 
(063) 99 71 135 
nata.mazharova@gmail.com 
t.repetjuk.odessa@gmail.com 

Розваги 

23 серпня Фестиваль дзвонового 
мистецтва 
«Благовіст Волині» 

Луцький замок Духовні піснеспіви, виступи 
дзвонарів 

Управління культури, 
вул.Богдана Хмельницького,1, 
тел.722756, 
culture-lutsk@ukr.net 

Культура 

http://www.yarmarok.lviv.ua/
mailto:nata.mazharova@gmail.com
mailto:t.repetjuk.odessa@gmail.com


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

24 серпня Мистецька акція 
«Кобзарське віче» 

м. Луцьк 
Театральний майдан 

Концертні виступи відомих 
кобзарів та 
початківців гри на бандурі 

Управління культури, 
вул.Богдана Хмельницького,1, 
тел.722756, 
culture-lutsk@ukr.net 

Мистецтво 

28 серпня Фестиваль 
«Ліричної Франкової 
поезії» 

с. Лолин Долинського 
району 

Виступи митців, відвідини музею, 
концерти народних аматорських 
колективів тощо 

Управління культури, 
національностей 
та релігій обласної державної 
адміністрації 
м. Івано-Франківськ, вул. 
Грушевського, 21 
тел. (0342) 55 18 66 

Мистецтво 

31 серпня День міста 
Новомосковська 

площа ім. Леніна 
Дніпропетровська 
область 
м. Новомосковськ 

Масштабне свято включає в себе 
кілька  денних концертів, великий 
вечірній концерт, фестиваль-
ярмарок народних умільців 
«Містечко майстрів», експозиції-
презентації 
організацій міста, різноманітні 
творчі 
конкурси тощо 

Управління культури та туризму 
виконкому Новомосковської 
міської ради, тел. (0569)7-13-25 
nov.kultura@ukr.net 

Розваги 

31 серпня 
— 5 
вересня 

Святкування Дня міста 
Одеса 

Центральні вулиці міста 
Одеса 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Розваги 

mailto:nov.kultura@ukr.net
mailto:director.dct@omr.odessa.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Серпень Фестиваль українського 
опору 
«Бандерштат» 

м.Луцьк Фестиваль опору «Бандерштат» - 
це не лише 
екскурс в героїчне минуле 
українського народу, 
сторінок національно-визвольного 
руху. Це 
пропагування сучасного 
культурного проекту 
в Україні. 

Організаційний комітет 
фестивалю, 
м. Луцьк, пр. Молоді, 13 Б, тел. 
0332  784 977 
http://bandershtat.org.ua/contact/ 

Культура 

Серпень Міжнародний 
фестиваль 
«ArtJazz Cooperation» 

Луцький замок Концертні виступи популярних 
джазових 
колективів 

ГО «Луцький джазовий клуб», 
jazzclublutsk@ukr.net 

Мистецтво 

Серпень Європейські дні 
добросусідства 

Шацький район  Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Культура 

Серпень Фестиваль 
«Мистецький простір 
у Луцькому замку» 

м. Луцьк  Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Культура 

Серпень Міжнародний 
джазовий фестиваль 
«Арт Джаз Кооперейшн 
2016» 

м. Луцьк  Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Мистецтво 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Серпень ХXX Всеукраїнський 
пленер 
скульпторів-
каменотесів 
«Подільський оберіг» в 
с. Буша 
Ямпільського району. 

с. Буша, 
Ямпільський р-н 

Заснований у 1986 році, 
проводиться щорічно, 
за участю скульпторів-каменотесів 
з різних 
регіонів України, майстрів 
народного мистецтва. 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, відділ 
культури і 
туризму Ямпільської 
райдержадміністрації, 
Державний історико-культурний 
заповідник 
«Буша», обласний центр народної 
творчості 

Мистецтво 

Серпень Відкриття 
ВІННИЦіЯнського 
фестивалю  
комедійного та 
пародійного кіно 

Центральні площі міста, 
міський палац мистецтв 
«Зоря» 
м.Вінниця 

Фестиваль  комедійного та 
пародійного 
кіно участь у якому беруть 
представники різних країн. 

Міський палац мистецтв «Зоря», 
м.Вінниця, 
Червоноармійська вулиця, 32, 
тел.: (0432) 27-66-84 

Культура 

Серпень День помідора Центральні вулиці міста 
Одеса, ресторани 

Помідори Одещини відомі своїм 
неповторним смаком, 
розмаїттям різних сортів, а також 
наповненістю енергією 
південного сонця. Ці овочі 
використовують в усіх одеських 
кухнях, їх люблять не тільки їсти, а 
й вирощувати. 
Народності міста з гордістю 
говорять про свої щорічні врожаї 
і готові пригостити туристів 
найсмачнішими і стиглими 
помідорчиками. 

Дмитро Шпинарьов 
Тел.: (050) 3363949 

Гастрономія, 
Розваги 

Серпень Велосипедна 
гонка  Гран-Прі Одеси / 
/ Odessa Grand Prix 

Центр міста Одеса Це одна з трьох велогонок 
високого рівня Міжнародного 
союзу велосипедистів (UCI), яка 
буде проведена Україною. 

Вікторія Бондаренко 
+38067-695-70-70 
goodviniha@gmail.com 

Спорт 

mailto:goodviniha@gmail.com


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Серпень Регіональний 
фестиваль автентичної 
карпатської кухні 
«Смачний Спас» 

с. Спас 
Коломийського району 

 м. Коломия, вул. Театральна 21А 
тел./факс: (03433) 2-55-46 
e-mail: vkitkol.rda@ukr.net 

Гастрономія 

Серпень Районне фольклорне 
свято 
«Колочавське відлуння 
Тереблянської долини» 
(спільно з Чеською 
Республікою) 

с. Колочава, Міжгірський 
район 
Закарпатської області 

Учасниками заходу є фольклорні 
колективи 
Закарпаття та Чеської Республіки 

Міжгірська райдержадміністрація 
та 
районна рада; сільські та селищні 
ради 
району; громадські організації 

Розваги 

Серпень Обласний фестиваль 
фольклору 
«На Синевир трембіти 
кличуть» 

Озеро Синевир, 
Міжгірський район 
Закарпатської області 

Учасниками заходу є фольклорні 
колективи 
області, а також з інших регіонів 
України 

Управління культури 
облдержадміністрації, 
районна державна адміністрація, 
районна рада 

Культура 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Серпень Обласний фестиваль 
«Медовий Спас в 
Коломиї» 

м. Коломия 
Івано-Франківська обл. 

Фестиваль передбачає проведення 
мистецької програми та виставки-
ярмарки меду і бджолопродуктів, 
які зібрані на екологічно чистих 
територіях українських Карпат. 
Учасниками фестивалю є не тільки 
бджолярі з Карпатського регіону, 
але й усієї України. На фестивалі 
національні парки презентують 
карпатську бджолу не тільки як 
медоноса, але й запилювача лук, 
лісів та гір 

Відділ культури Коломийської 
райдержадміністрації, 
м. Коломия, вул. Театральна 21А 
тел./факс: (03433) 2-55-46 
e-mail: vkitkol.rda@ukr.net 

Розваги 

Серпень Свято бойківського 
меду і ремесел 

м. Долина 
Івано-Франківська обл. 

Медова торговиця відбувається на 
центральній площі міста. Майже у 
кожному наметі – ікони святих 
Зосими і Саватія, 
покровителів бджіл. Це саме вони, 
як кажуть, привезли цих комах з 
Єгипту. 
Свій мед пропонують жителям та 
гостям міста пасічники 
Долинщини, Стрийщини, 
Рожнятівщини, Калущини, 
Богородчанщини і навіть 
Закарпаття. 

Долинська міська рада 
м. Долина, пр. Незалежності, 5 
тел. (03477)27030 
e-mail: rada@dolyna.info 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Серпень Фестиваль «Довбуш-
фест» 

м. Івано-Франківськ В Івано-Франківську на площі 
перед адміністративним 
будинком відбувається 
патріотичне дійство, приурочене 
Дню Незалежності України - 
фестиваль «Довбуш-фест». 
Музичну атмосферу свята творять 
відомі гурти України та народні 
аматорські колективи Прикарпаття 

Відділ туризму виконавчого 
комітету 
Івано-Франківської міської ради 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Грушевського, 21 
тел. (0342) 55-64-83 

Культура 

Серпень Обласний етно-
туристичний 
фестиваль «Галицька 
брама» 

с. Крилос 
(музей архітектури 
та побуту Прикарпаття) 
Івано-Франківська обл. 

Весільні звичаї та обряди етнічних 
регіонів Прикарпаття 

Відділ культури Галицької 
райдержадміністрації, 
Національний заповідник «Давній 
Галич» 
м. Галич, вул. І.Франка,3 

Історія, Сім’я 

Серпень ХХІ Міжнародний 
фестиваль 
авторської пісні 
«Славутич – 2016» 

Київська обл.., 
 м.Славутич. 
Яхт-клуб «Білі вітрила». 

У програмі Фестивалю:  урочисте 
відкриття 
фестивалю, концерт почесних 
гостей, делегацій міст і клубів, 
«Пісенні багаття», сольні виступи 
вітання лауреатів минулих літ, 
творчі майстерні 

Клуб любителів авторської пісні 
Славутича та 
відділ культури і туризму 
Славутицької міської ради. +380 
4579 236-20 

Мистецтво 

Серпень Міжнародний 
фестиваль 
незалежного кіно 
«КіноЛев» 

Музей Ідей,  
м. Львів, 
вул. Валова 18 а 

Львівський міжнародний 
кінофестиваль незалежного кіно 
«КіноЛев» відбувається щороку у 
Львові, ставши для міста 
невід’ємною складовою 
святкування Дня Незалежності 
України. 
Фестиваль намагається говорити 
мовою кіно на наболілі у мистецтві 
теми. 

Музей ідей 
www.idem.org.ua 

Мистецтво 

http://www.idem.org.ua/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Серпень Міжнародний 
фольклорний 
фестиваль “Етновир” 

м.Львів Найбільший фольклорний 
фестиваль України, де 
відбуваються 
найколоритніші виступи 
колективів, вражаючі марш-
паради учасників головними 
вулицями міста та презентація 
кухні народів 
світу. Щорічно “Етновир” вибухає 
яскравими барвами і є головною 
подією святкувань Дня 
Незалежності України у Львові. У 
теплій атмосфері проходять 
вечори дружби і танцювальні 
майстер-класи. 
Фольклорні колективи з багатьох 
країн вже презентували культуру 
своєї країни на Міжнародному 
фестивалі фольклору ”Етновир”. 

ГО «Етновир» 
www.etnovyr.org.ua 

Культура 

Серпень Фестиваль "Арт-Еко 
Квартал" 

с. Покровка  
Очаківського району 
Миколаївська обл. 

Фестиваль "Арт-Еко Квартал" являє 
собою поєднання мистецтв різних 
напрямів, що переходять і 
взаємодіють між собою. Проект 
створений для введення нових 
форм і методів змістовного 
дозвілля 
в життя відвідувачів Кінбурнської 
коси для того, щоб кожен учасник 
міг подарувати цьому світу 
найкраще, що є в ньому. 

Kinburn Camp 
Тел: +38 (093) 5029191, +38 (095) 
5215919 
kinburncamp@gmail.com 

Мистецтво 

http://www.etnovyr.org.ua/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Серпень Фестиваль "Схід-рок" м. Тростянець 
Сумська обл. 

Фестиваль збирає кращі рокові 
колективи України 
та колективи із за кордону 

Управління культури і туризму 
Сумської 
обласної державної адміністрації, 
Тростянецька  міська рада 

Культура 

Серпень Всеукраїнський 
сільський фестиваль 
мистецтв "Боромля", 
Всеукраїнський 
конкурс на краще 
виконання пісень 
про українське село 

м. Тростянець  
Сумська обл. 

Єдиний на Україні фестиваль та 
конкурс з 
направленістю пісень про село. Під 
час фестивалю 
організовані: містечко майстрів, 
курені від 
сільських рад району 

Творча спілка "Асоціація діячів 
естрадного мистецтва", 
управління культури і туризму 
Сумської 
обласної державної адміністрації, 
відділ культури Тростянецької 
районної державної адміністрації 

Мистецтво 

Серпень Культурно-мистецький 
захід 
«Сад пісень 
Сковороди» 

смт. Бабаї Харківського 
району, 
Харківської області 

Виступи музичних колективів, 
виставка продаж виробів 
декоративно-ужиткового 
мистецтва, майстер-класи 

Харківська районна державна  
адміністрація 
61034 Харків, Комсомольске 
шоссе, 52, 
Тел.: 057 777-21-21 
golova@khrda.gov.ua 

Мистецтво 

Серпень Міжнародний 
фестиваль 
традиційної народної 
культури "Покуть" 

м. Харків Виступи творчих колективів та 
професійних 
музикантів, виставка-продаж 
виробів декоративно- 
ужиткового мистецтва.  
Популяризація туристично- 
рекреаційного потенціалу районів 
Харківської області. 

Департамент Культури і туризму 
Харківської облдержадміністрації, 
КЗ Обласний організаційно-
методичний центр культури і 
мистецтва 
61002, м. Харків,  вул. Пушкінська, 
62 
Тел.: 057 700-26-62 
e-mail: oomckm@gmail.com 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Серпень* Фестиваль вуличної їжі 
Вуличний ринок 

м. Тернопіль Вуличний ринок - це простір, де 
талановиті майстри, кухарі, баріста 
та інші реалізують свої ідеї. Метою 
фестивалю є підтримка молодих 
творчих людей, які прагнуть 
втілити заповітну мрію. 

Тернопільська міська рада Гастрономія 

Впродовж 
літа 

Сніданкові ярмарки Один з парків міста 
Львова 

Щовихідних впродовж літа один із 
парків Львова 
перетворюватиметься на затишну 
галявину, де можна буде у 
невимушеній атмосфері відпочити 
від робочих буднів, 
поспілкуватися з друзями, 
провести час із родиною і навіть зі 
сусідами, а також відкрити для 
себе фестивальну кухню нового 
формату. Безліч розваг як для 
дорослих так і дітей: майстер-
класи 
з розфарбовування гіпсових 
фігурок, пісочна анімація, 
спортивні заняття, ігри, танці, 
смачна кухня і це все у супроводі 
живої музики. 

ТзОВ "Львівські Ярмарки" 
facebook.com/Сніданковий 
Ярмарок 

Розваги 
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Серпень Фестиваль «Смак Пива» м. Черкаси Фестиваль підтримує німецька 
діаспора, представники 
якої проживають у Черкасах. У 
програмі заходу 
майстер-класи, народні танці, 
різноманітні сорти пива, 
пивні перегони і конкурси 

Виконавчий комітет Черкаської 
міської ради 
Адреса: м. Черкаси, вул. Байди 
Вишневецького, 36 
Черкаська обласна державна 
адміністрація 

Гастрономія 

Серпень Міський фестиваль 
кам'яних 
скульптур «Живий 
камінь» 

м. Черкаси Створення у місті тематичної алеї 
кам'яних скульптур, що 
були виготовлені майстрами-
скульпторами з різних куточків 
України під час фестивалю 

Виконавчий комітет Черкаської 
міської ради 
Адреса: м. Черкаси, вул. Байди 
Вишневецького, 36 
Черкаська обласна державна 
адміністрація 

Мистецтво 

Серпень Міський кулінарний 
фестиваль 
«Черкаська смакота» 

м. Черкаси Популяризація народних звичаїв, 
обрядів, традицій та 
гастрономічного туризму 

Виконавчий комітет Черкаської 
міської ради 
Адреса: м. Черкаси, вул. Байди 
Вишневецького, 36 
Черкаська обласна державна 
адміністрація 

Гастрономія 

Серпень "На гостину у село" Житомирська область, 
Любарський район, 
смт Любар 
Площа Незалежності 

Конкурс клубних та бібліотечних 
установ 
по відтворенню українського 
побуту 

Відділ культури і туризму 
Любарської райдержадміністрації 
(04147) 21296 

Розваги 

 

 

 

 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

31 серпня 
— 5 
вересня 

Святкування Дня 
міста Одеса 

Центральні вулиці міста 
Одеса 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Розваги 

1 вересня Народне гуляння 
«Свято борщу» 

Міський будинок 
культури 
ім. О.Гончара 
м. Новомосковськ 
Дніпропетровська 
область 

Традиційне свято-конкурс на 
приготування 
найсмачнішого борщу, 
супроводжується 
концертом, виставкою народних 
майстрів, 
різноманітними конкурсами 

Управління культури та туризму 
виконкому Новомосковської 
міської ради, тел. (0569)7-13-25 
Тел (0569) 7-13-25 
nov.kultura@ukr.net 

Розваги, 
Гастрономія 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
mailto:nov.kultura@ukr.net


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

1 — 9 
вересня 

Тиждень актуального 
мистецтва 

Палац мистецтв та 
публічний простір міста 
Львова 

Один із найбільш вагомих в Україні 
проектів contemporary art. 
Програма містить інсталяції, 
вистави, street-art, виставки 
живопису і фото, проекти «нових 
медіа», кінопокази, лекції та 
майстер-класи. 
У «Тижні» вже взяло участь 
близько 400 митців із Польщі, 
Нідерландів, Великобританії, 
Ірландії, Ізраїлю, Канади, 
Швейцарії, Австрії, Литви, 
Білорусії, Росії, США та України. 
Завдяки проведенню та розголосу 
«Тижня актуального мистецтва» 
упродовж кількох років у Львові та 
в інших містах України з’явилася 
аудиторія, здатна сприйняти та 
оцінити contemporary art. 
Традиційно на «Тиждень» 
приїжджають арт-критики, митці 
та галеристи з міст України та 
Польщі. 

МО «Дзиґа» 
www.dzyga.com 

Мистецтво 

2 вересня Концерт з нагоди 
святкування Дня 
міста 

м. Одеса, Потьомкінські 
сходи 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Розваги 

http://www.dzyga.com/
mailto:director.dct@omr.odessa.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

2 - 4 
вересня 

Фестиваль вуличного 
мистецтва 
"Республіка" 

м.Кам’янець- 
Подільський, 
пл. Польський ринок 

Республіка- антикомерційний арт-
фестиваль, метою 
якого є привернення уваги на 
культурні та соціальні 
проблеми малих міст. 

ХОМГО "Територія" 
(Голова - Захарко Андрій 
Олександрович) 
м. Хмельницький 
тел. 0984920122 

Мистецтво 

5 вересня День міста Вінниці Центральні вулиці міста 
Вінниці 

Заходи з нагоди відзначення Дня 
міста. 
Участь у заходах проводяться за 
участі 
творчих колективів міста, 
запрошених 
артистів 

Виконавчі органи міської ради, 
вул. Соборна, 59, тел.: (0432) 59-
51-00 

Розваги 

5 — 11 
вересня 

«Дні мистецтва 
перфоманс у Львові» 

Палац мистецтв та 
публічний простір міста 
Львова 

«Дні Мистецтва Перфомансу у 
Львові», єдиний фестиваль цього 
жанру в Україні, на якому 
представлено мистецтво 
перфомансу у 
великому розмаїтті країн, поколінь 
та напрямків, а також існує 
безкоштовна «Школа 
Перфомансу». Окрім пропаганди 
та розвитку 
мистецтва перфомансу в Україні, 
фестиваль намагається 
перетворити Львів на центр, звідки 
мистецтво перфомансу 
поширюватиметься на культурні 
середовища інших міст та 
спонукати утворення української 
школи перфомансу. Завдяки 
проведенню «Днів» у Львові та в 
інших містах України з’явилася 
аудиторія шанувальників 
перфомансу. 

МО «Дзиґа» 
www.dzyga.com 

Мистецтво 

http://www.dzyga.com/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

9 - 11 
вересня 

Міжнародний 
поетичний фестиваль 
Meridian Czernowitz 

м. Чернівці Поетичні читання, книжкові 
виставки та автограф- сесії, 
сигарно - винно- поетичні зустрічі 
та вечірки поезії , 
літературні та театральні 
перформанси збирають на 
вулицях міста численних 
любителів прекрасного. 

ЧОГО “Культурний капітал”, ТзОВ 
“Meridian Czernowitz” та 
Міжнародна літературна 
корпорація “Meridian Czernowitz” 
(www.meridiancz.com  тел.: 
0992715727) 

Мистецтво 

Перша 
декада 
вересня 

Фестиваль фольклору 
« FOLK Долинська» 

м. Долинська 
Івано-Франківської 
області 

На облаштованих стилізованих 
майданчиках, 
імпровізованій сцені виступають 
обрядові, 
фольклорні, вокальні, театральні 
колективи, 
молодь району. Свою творчість 
презентують 
учасникам заходу майстри 
декоративно-ужиткового 
мистецтва, народних промислів, а 
саме: 
лозоплетіння, лялькарство, 
вишивка, різьблення, 
роботи з соломи, тощо. Народні 
умільці проводять 
для гостей свята майстер-класи 

Відділ культури і туризму 
Долинської райдержадміністрації, 
Тел.: (05234) 2 27 18 
(066) 056 00 91 

Культура 

10 вересня VIІІ Міжнародний 
фестиваль дерунів 

Житомирська область 
м.Коростень, 
Парк культури і 
відпочинку 
ім.М.Островського 

У фестивалі щорічно беруть участь 
поціновувачі української 
національної кухні. Головне 
змагання – конкурс на найкращі 
деруни. В рамках фестивалю  діє 
школа дерунярства від міського 
голови та досвідчених кухарів, 
проводяться різноманітні 
конкурси, виступають фольклорні 
колективи з різних областей 
України. 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради, 
Відділ культури і туризму 
м.Коростень, вул.Грушевського, 22 
(04142) 9-65-06 
kulturakorosten@meta.ua 
http://www.korosten.in.ua/ 

Гастрономія 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

10 вересня Обласний  фестиваль 
духової 
музики "Сурми 
Київщини" 

м. Біла Церква 
Київської області 

На фестиваль запрошуються духові 
оркестри дитячі та дорослі. 
Відкриття відбувається на 
Замковій горі, проведення 
фестивалю проходить в Торгових 
рядах. 

Управління культури, 
національностей та релігій 
спільно з відділом культури  
Білоцерківської міської ради, 
вул. Гординського, 36 
тел  +380 4563 540-65 

Культура 

10 вересня День міста Біла 
Церква 

м. Біла Церква 
Київської області 

В рамках Дня міста проходять 
різноманітні 
концерти, ярмарки, зустрічі з 
Золотим фондом міста та ін.. 

Відділ культури і туризму 
Білоцерківської 
міської ради, вул. Гординського, 36 
тел  +380 4563 540-65 

Розваги 

10 вересня Урочистості з нагоди 
дня заснування м. 
Миколаєва 

м. Миколаїв Місто Миколаїв - важливий 
діловий, політичний 
і культурний центр Півдня України, 
обласний центр 
Миколаївської області. Чисельність 
населення - 
майже 500 тис. осіб 

Миколаївська міська рада 
54001, м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 20 
Тел.: +38(0512)373011 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

15 — 18 
вересня 

23 «Форум видавців у 
Львові»: 
книжковий ярмарок і 
міжнародний 
літературний 
фестиваль 

м. Львів 
Палац мистецтв 

"Форум видавців  у Львові" – 
найбільший український 
книжковий ярмарок та один з 
найбільших літературних 
фестивалів Східної 
Європи. Основним наповненням 
програми Форуму є літературні 
акції, презентації видавництв і 
авторів, літературні читання і 
автограф-сесії, а окрім того – це 
книжковий ярмарок, де 
представлені всі найважливіші 
книжкові новинки осені.  За 4 дні 
відбувається близько 1000  заходів 
на будь-який смак. У цей час весь 
Львів перетворюється на 
"Форум видавців і читачів", а 
відвідувачів   охоплює   
книжкова «лихоманка». 

ГО «Форум видавців» 
www.bookforum.ua 

Культура 

http://www.bookforum.ua/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

17 — 18 
вересня 

День європейської 
спадщини 

Територія міста Львова Низка безкоштовних екскурсій та 
акцій для львів’ян і гостей міста 
по об’єктах, які є зазвичай 
маловідомими або 
малодоступними. European 
heritage days, або Дні європейської 
спадщини, проходять щороку у 
вересні по всій Європі. Це день, 
коли маловідомі закриті 
споруди відкривають свої двері 
для відвідувачів, щоби розповісти 
таємниці, приховані за їхніми 
фасадами. Офіційно започаткована 
Радою Європи у 1991 році, ця 
традиція покликана привернути 
увагу до культурної спадщини та її 
ролі у розвитку 
сучасного суспільства. 

Львівська міська рада 
www.lviv.travel 

Культура 

Орієнтовно 
16-17 
вересня. 
Дата 
уточнюється 

Фестиваль 
«Бердянська  юшка» 

Приморська площа  
м.Бердянськ,  
Запорізька обл. 
 

Проводиться в рамках святкування 
Дня міста. Започаткований у 2011 
році фестиваль «Бердянська уха» 
став дуже популярним серед 
мешканців міста і гостей. 

Виконавчий комітет Бердянської 
міської ради 
м. Бердянськ, Запорізька обл. пл.І 
Бердянської ради, т. +38 (06153) 
36463, 
ф. +38(06153)38444, E-mail:   
ispolkom@rada-berdyansk.gov.ua 

Гастрономія 

Друга 
декада 
вересня 

Пивний фестиваль 
ПИВФЕСТ - 2016 

Прилегла територія пабу 
"Наше пиво" 
(вул. Героїв Майдану,103-
Г) 
м. Чернівці 

Частування хмільним напоєм 
різних сортів, музика, співи, 
народні баварські танці, розіграші 
та інші веселощі 

ТОВ «Наше Пиво» Гастрономія 

http://www.lviv.travel/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

23 — 24 
вересня 

XX Всеукраїнський 
фестиваль 
корейської культури і 
мистецтва 

м. Одеса  Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 
Корейське культурне товариство 
Тел.: (097) 858-75-31 

Розваги 

24-25 
вересня 

Фестиваль ретро - 
автомобілів 
Золота підкова 2016 

м.Тернопіль  Департамент розвитку 
інфраструктури, 
транспорту та туризму 
облдержадміністрації, 
Тернопільська міська рада 

Історія 

24-25 
вересня 

Туристичний 
фестиваль 
Відпочивай активно! 

м. Южноукраїнськ 
Миколаївської області 

Фестиваль проводиться щороку до 
Всесвітнього дня туризму та Дня 
туризму в Україні в останні вихідні 
вересня в районі скельного масиву 
р. Південний Буг поблизу м. 
Южноукраїнськ. Метою 
проведення фестивалю є розвиток 
спортивного туризму, 
популяризація історико- 
культурних і рекреаційно-
туристичних територій 
Півдня України для активного 
відпочинку, налагодження 
співробітництва між регіонами 
України у сфері туризму. залучення 
молоді до спорту, 
активного відпочинку і здорового 
способу життя 

Департамент економічного 
розвитку, торгівлі та туризму 
облдержадміністрації 
54001, м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 22 
Тел.: +38(0512)372263 
tourism-nik@ukr.net 
Громадська організація 
Миколаївський клуб мандрівників 
54017, м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 
буд. 39, а/с 183 
Тел.: +38(0512)362936 
filinvm1@rambler.ru 

Бізнес 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

25 вересня «Люби і знай свій 
рідний край» - 
краєзнавча вікторина 
для членів клубу 
"Ерудит кафе", 
присвячена 
Всесвітньому  Дню 
туризму 

Комунальний заклад 
«Культурно-діловий 
центр» Вільногірської 
міської ради 
Дніпропетровської 
області 

Культурно-виховний захід Комунальний заклад «Культурно-
діловий центр» 
Вільногірської міської влади 
Дніпропетровської області 

Культура 

27 вересня Туристично-
мистецька акція 
«Пізнай свій край» 

смт. Покровське 
Дніпропетровська 
область 

Туристичний квест - подорож з 
учнями 
загальноосвітніх шкіл селища 
Покровське з нагоди 
Всесвітнього Дня туризму та Дня 
туризму в Україні 

Відділ культури, туризму, 
національностей та релігій 
Покровської райдержадміністрації. 
смт. Покровське, 
вул. Карла Маркса, 128, (05638) 2-
15-07, 
pokrkultura@ua.fm 

Культура 

27 вересня Відзначення в області 
Всесвітнього 
дня туризму та Дня 
туризму в Україні 

м. Миколаїв Щороку 27 вересня у всьому світі 
та в Україні 
традиційно відзначають Всесвітній 
День туризму 
та День туризму в Україні. 
Проводяться нагородження 
кращих фахівців 
туристичної сфери Миколаївської 
області, 
організовуються круглі-столи, 
конференції 

Департамент економічного 
розвитку, торгівлі та туризму 
облдержадміністрації 
54001, м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 22 
Тел.: +38(0512)372263 
tourism-nik@ukr.net 

Бізнес 

Вересень Аматорський 
туристичний 
фестиваль 
бардівської пісні, 
фото і кіноаматорів 
«Вітрила пригод» 

м. Луцьк  Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Мистецтво 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Вересень Відзначення 
Міжнародного дня 
туризму 

м. Луцьк, Театральний 
майдан, 
Луцький замок, Замкова 
площа, 
Центральний парк 
імені Лесі Українки 

Популяризація туристичного 
потенціалу міста, 
організація дозвілля лучан та 
туристів. 

Управління туризму та промоції 
міста, 
вул.Богдана Хмельницького,21, 
тел.777924, 
lutsktourism@gmail.com 

Бізнес 

Вересень Цикл заходів з 
нагоди відзначення 
152-ї річниці від дня 
народження 
М. М. 
Коцюбинського 

Вінницький літературно- 
меморіальний музей 
М.М. Коцюбинського  
м. Вінниця 

Заходи з нагоди відзначення 
річниці 
українського письменника та 
громадського 
діяча Михайла Коцюбинського 

Вінницький літературно-
меморіальний музей 
М.М. Коцюбинського, вулиця Івана 
Бевза, 15, 
м.Вінниця, тел.: (0432) 26-32-98 

Культура 

Вересень Міжнародний 
фестиваль органної 
музики «Музика в 
монастирських 
мурах». 

м. Вінниця Започаткований у 1999 році, 
проводиться 
щорічно, за участю відомих 
музикантів з України та країн 
західної та східної Європи 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, 
обласна філармонія 

Мистецтво 

Вересень Районне свято 
виноградарів 
та виноробів 

м. Берегово 
Закарпатської області 

У заході беруть участь виноградарі 
та винороби 
Берегівського району, які 
презентують кращі 
сорти вин, наливок, соків тощо 

Берегівська райдержадміністрація, 
Берегівська міська рада, 
приватні виноградарі та винороби 

Розваги, 
Гастрономія 

Вересень Обласний фестиваль 
«Гуцульська бринзя» 

м. Рахів 
Закарпатської області 

Учасники фестивалю 
представляють широкий 
асортимент сирних виробів з 
овечого молока: 
бринзи, вурди, а також страви з їх 
використанням 

Рахівська райдержадміністрація, 
районна рада, сільські та селищні 
ради, 
громадські організації розвитку 
сільського туризму 

Гастрономія 

Вересень Етно-фестиваль 
«Гуцульська ріпа» 

с. Лазещина,  
Рахівський район 
Закарпатської області 

Сільські господарі Рахівщини 
презентують широкий асортимент 
страв із картоплі, гуцульські 
звичаї та страви, виступи 
гуцульських фольклорних 
колективів 

Рахівська райдержадміністрація, 
районна рада, сільські та селищні 
ради, 
громадські організації розвитку 
сільського туризму, сільські 
господарі 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Вересень Берегівський 
районний 
фестиваль «Дружба 
без кордонів 
Bereg Fest» 

м. Берегово 
Закарпатської області 

У заході беруть участь фольклорні 
колективи Берегівського району та 
сусідніх районів Угорщини, 
молодіжні колективи, а також 
сільські господарі Закарпаття та 
Угорщини 

Берегівська райдержадміністрація, 
Берегівська міська рада, 
приватні виноградарі та винороби 

Розваги 

Вересень Районний фестиваль 
«Варіння леквару» 

с. Геча, Берегівський 
район 
Закарпатської області 

Головні учасники заходу — сільські 
господарі, які 
представляють майстер-клас 
варіння леквару, а 
також сільські господарі 
Закарпаття та Угорщини 

Берегівська райдержадміністрація, 
сільські та селищні ради, сільські 
господарі, громадські організації у 
сфері 
сільського туризму 

Розваги 

Вересень Свято меду м. Мукачеве 
Закарпатської області 

У проведенні заходу беруть участь 
бджолярі 
Закарпаття, які презентують 
широкий 
асортимент меду та медопродуктів 

Мукачівська міська рада, 
асоціація бджолярів Закарпаття, 
громадські організації 

Розваги 

Вересень Фестиваль 
кулінарного 
мистецтва 
«Карпатський 
рататуй» 

м. Ужгород Беруть участь відомі шеф-кухарі 
ресторанів та 
кафе, а також звичайні кухарі-
аматори, які 
змагаються у декількох кулінарних 
номінаціях, 
а саме приготування страв з м'яса, 
рибних страв, 
десертні шедеври та кращий 
рататуй 

Ужгородська міська рада, 
приватні підприємці, 
громадські організації 

Гастрономія 

Вересень GOGOLFEST / 
ГогольФест 

м. Київ «ГогольФест» є щорічним 
міжнародним фестивалем 
сучасного мистецтва і кіно. Він 
демонструє театр, музику, 
кіно, літературу та візуальне 
мистецтво. 

 Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Вересень До відзначення Дня 
туризму в Україні - 
туристичні змагання 
«Стежинами 
Тарзана» 

Парк біля Будинку 
творчості дітей 
та юнацтва 
м. Орджонікідзе 
Дніпропетровська 
область 

Пропаганда здорового способу 
життя, 
долання туристичних стежин з 
перешкодами 

Відділ культури, мистецтва і 
туризму виконавчого комітету 
Орджонікідзевської міської ради,  
(05667) 4-19-85, vkord@ukr.net  
Управління освіти виконавчого 
комітету Орджонікідзевської 
міської 
Ради (05667) 4-22-04 

Спорт 

Вересень Міський фестиваль 
духових оркестрів 

Арт-майдан, пр. Карла 
Маркса, 
м. Кривий Ріг 
Дніпропетровська 
область 

До участі у фестивалі 
запрошуються 
професійні та аматорські духові 
оркестри 
з Кривого Рогу та інших міст 

Управління культури і туризму 
виконкому Криворізької міської 
ради. 
м. Кривий Ріг,  пл.Радянська, 1 
(0564) 74 66 32 
kultura_kr@mail.ru 

Мистецтво 

Вересень Міжрегіональний 
фестиваль 
«Степова перлина» 

Дніпропетровська 
область 
смт. Межова 

Фестиваль вокального, 
хореографічного 
мистецтва. Учасниками є 
колективи з 
різних регіонів країни 

Відділ культури Межівської 
райдержадміністрації 

Мистецтво 

Вересень Організація та 
проведення 
фотовиставки 
«Місто моїми очами» 

Площа біля Ново-
московського 
історико-краєзнавчого 
музею 
ім. П. Калнишевського, 
м. Новомосковськ 
Дніпропетровська 
область 

Планується залучити усіх місцевих 
фотографів 
до участі у масштабній виставці і 
провести цю 
виставку на подвір’ї музею 

Управління культури та туризму 
виконкому Новомосковської 
міської ради, тел. (0569)7-13-25 
nov.kultura@ukr.net 

Культура 

Вересень Проведення ІІ 
Всеукраїнського 
форуму 
з промислового 
туризму 

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровська 
область 

Підвищення кількості туристів 
з інших міст Україні і світу 

Комунальне підприємство 
"Інститут розвитку міста Кривого 
Рогу" Криворізької міської ради. 
м.Кривий Ріг, 
вул. Димитрова, 30  
Телефон: +38 (0564) 92-29-79  
E-mail:info@irm.kr.ua 

Бізнес 

mailto:vkord@ukr.net
mailto:kultura_kr@mail.ru


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Вересень Фестиваль 
південного колориту, 
їжі та емоцій "Тышо 
Тышо Фест" 

Місто Херсон,  
набережна Ушакова 

Мета фестивалю: створити 
майданчик для 
спілкування між людьми, обміну 
позитивними емоціями, 
творчим потенціалом, енергією 
успіху, позитивним 
досвідом для жителів Херсона, 
Херсонської області, 
Чорноморського регіону та всієї 
України. Дати 
можливість городянам та гостям 
фестивалю відчути 
себе єдиним цілим з культурою та 
історією свого міста, 
своєї землі, своєї країни. Розкрити 
гастрономічний, 
туристичний, творчий потенціал 
Південного регіону 
України на території Херсона. 

Андрій Корольчук 
моб (095) 306 65 35 

Розваги 

Вересень Історико-
культорологічний 
фестиваль 
«Микитинський 
ярмарок» 

М.Нікополь  
Дніпропетровська обл 

Проведення ярмарку майстрів 
декоративно-прикладного 
мистецтва, майстер-класів, 
розважально–ігрової програми, 
виступи  музичних колективів 

Відділ з питань культури, сім’ї та 
молоді виконкому Нікопольської 
міської ради 
53200, м. Нікополь, вул. 
Електрометалургів, 17/1 
Тел.(05662) 3-17-31 
адреса електронної пошти: 
kultura_nikopol@ukr.net 

Культура 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Вересень Виставка-ярмарок 
робіт 
народних майстрів 
«Прикарпатський 
вернісаж» 

м. Івано-Франківськ Барвисте свято народних 
промислів та ремесел 
«Прикарпатський вернісаж» 
перетворює одну з центральних 
площ Івано-Франківська на 
осередок скупчення народного 
мистецтва. Тут демонструють і 
продають свої вироби народні 
майстри та умільці з 
найрізноманітніших місцин. До 
участі в «Прикарпатському 
фестивалі» долучаються в 
середньому 50 народних умільців. 

Відділ туризму виконавчого 
комітету 
Івано-Франківської міської ради 
м. Івано-Франківськ, вул. 
Грушевського, 21 
тел. (0342) 55 64 83 

Мистецтво 

Вересень Виставка-ярмарок 
Мистецький узвіз 
Переяслава. 

вул. Г. Сковороди (біля 
дзвіниці 
Вознесенського собору). 
Київська обл.,  
м.Переяслав-
Хмельницький 

Майстер-класи майстрів народних 
промислів 

м. Переяслав-Хмельницький 
Відділ культури і туризму 
Переяслав-Хмельницької міської 
ради 
+380 4567 566-54 

Мистецтво 

Вересень Заходи з нагоди Дня 
міста Фастова 

Київська обл.., 
м.Фастів, 
Палац культури, 
Краєзнавчий музей. 

Урочисте засідання та святковий 
концерт 

Відділ культури і туризму 
Фастівської міської Ради. 
+380 4565-5-35-21 

Розваги 

Вересень День міста Обухова Київська обл.,  
м.Обухів, 
мікрорайон Піщана 

Святковий концерт Відділ культури, національностей 
та релігій Обухівської міської Ради 
+380 4572-5-19-78 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Вересень Міжнародний 
Джазовий фестиваль 
«Джаз-фест — 2016» 

Одеська обласна 
філармонія 

Мультикультурний та вільний від 
жорстких стилістичних рамок 
фестиваль, який не обмежується 
лише концертами у залах, а й 
виходить на вулиці; фестиваль, 
який представляє джаз у всіх 
його проявах і «прикордонних 
станах» (сюди можна віднести 
покази «джазових» кінострічок, 
озвучення фільмів джазовими 
музикантами, танцювальні 
проекти з ді-джеями та школами 
танців тощо) 

http://www.jazzinodessa.com/ 
Наталія Ертнова 
Тел. (063) 4956090 

Мистецтво 

Вересень Всеукраїнський 
фестиваль 
російської поезії та 
культури 
«Пушкінська осінь в 
Одесі» 

м. Одеса 
Палац дитячої та 
юнацької творчості, 
Міський сад 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Культура 

Вересень Обласний фестиваль 
патріотичної 
пісні "Партизанські 
зірниці" 

м. Путивль  
Сумської області 

Фестиваль патріотичної пісні у 
Спадщанському лісі 
на базі Державного історико-
культурного 
заповідника в місті Путивлі 

Управління культури і туризму 
Сумської 
обласної державної адміністрації, 
відділ культури і туризму 
Путивльської районної державної 
адміністрації 

Культура 

Вересень Міжнародний 
літературно-
мистецький 
фестиваль 
"Кролевецькі 
рушники" 

м. Кролевець  
Сумської області 

Багатоплановий фестиваль 
направлений на 
збереження народних традицій, 
діє містечко 
майстрів, проводяться  майстер-
класи 
з народних ремесел 

Управління культури і туризму 
Сумської 
обласної державної адміністрації, 
відділ культури Кролевецької 
районної державної адміністрації 

Мистецтво 

http://www.jazzinodessa.com/
mailto:director.dct@omr.odessa.ua


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Вересень* Фестиваль "В 
Борщівському краї 
цвітуть вишиванки" 

м.Борщів  
Тернопільської області 

З метою відродження техніки 
шиття чорної борщівської сорочки, 
збереження та відтворення 
автентичності українського 
національного костюма, 
звичаїв та обрядів 
Надзбручанського краю в 2007 
році започатковано фестиваль "В 
Борщівському краї цвітуть 
вишиванки". 
Унікальною особливістю 
фестивалю є проведення в 
його рамках фестивалю борщу 
"Борщ'їв", який відбувається тільки 
на Борщівщині. Повноцінну 
матеріальну та духовну насолоду 
отримують усі, хто побуває на 
фестивалі у м. Борщів. Там справді 
триває свято двох головних 
українських символів - 
вишиванки та борщу. 

Борщівська районна державна 
адміністрація 

Розваги, 
Культура 

Вересень Великий 
Слобожанський 
ярмарок 

м. Харків Презентація продукції підприємств 
Харківської та 
сусідніх областей, Презентація 
підприємств сфери 
туризму Харківської області 

Департамент економіки та 
міжнародних відносин 
обласної державної адміністрації 
61022, м Харків, 
пл. Свободи,5, Держпром, 3-й 
під'їзд, 8-поверх,,  тел./факс 705-
21-16 
E-mail:dep.uek@ukr.net 

Розваги 



Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Вересень Фестиваль 
обрядового та 
сучасного весільного 
дійства 
Весілля в Малинівці 

Харківська область 
Чугуївський район 
смт. Малинівка 

Виступи професійних та 
аматорських творчих колективів та 
артистів. Представлення весільних 
обрядів різних народів, 
конкурси атракціони, продаж 
виробів народних 
майстрів. Презентація 
туристичного потенціалу 
Чугуївського району. 

Чугуївська районна державна 
адміністрація 
63503 Харківська обл.., м. Чугуїв, 
вул. К. Лібкнехта 29 
(05746) 22555 
chuguev_rda@ukr.net 

Розваги,  
Сім’я 

Вересень - 
Жовтень 

Тернопільські 
театральні вечори 

м.Тернопіль Всеукраїнський фестиваль молодої 
режисури, 
творче змагання професійних 
театрів із України 
ближнього й далекого Зарубіжжя. 
Започаткований 
в 1999 році у місті Тернополі. 
Проходить у Тернополі щороку; 
присвячений 
вшануванню пам'яті Леся Курбаса. 
Учасники- 
професійні театральні колективи з 
виставами 
молодих режисерів 

Тернопільський обласний 
український 
драматичний театр імені Тараса 
Шевченко 
(нині академічний театр) 

Мистецтво 
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Вересень Міське свято кави 
“На каву до Львова” 

Територія міста Львова Справжній осінній символ міста, 
свято, на якому відбувається 
рекордний кавовий ярмарок за 
всю історію Львова! Спеціально 
для свята  “На каву до Львова” 
створять ексклюзивну кавову 
суміш, 
яку можна придбати лише під час 
свята. 
Родзинкою свята є облаштована на 
ярмарку Кавова пошта 
“From Lviv with Love”. Також в 
рамках свята щороку відбувається 
Західноукраїнський чемпіонат 
баріста, де змагаються найкращі 
баріста зі Львова та західного 
регіону України. 

Компанія «Дік-Арт» 
www.coffeefest.lviv.ua 

Гастрономія, 
Розваги 

Вересень - 
Жовтень 

Міжнародний 
театральний 
фестиваль 
«Золотий Лев» 

Центральна частина міста 
Львова 

Головна театральна подія Львова, 
яка перетворює центр міста на 
декорації до вуличних вистав. У 
межах дійства виступають трупи з 
різних країн, цього року – із Росії, 
Польщі, Литви, Франції, 
Німеччини. Розпочнеться 
фестиваль традиційно – із 
карнавальної ходи театральних 
колективів центром міста. Це 
напрочуд чудове, незвичне 
дійство, що причаровує 
перехожих. Завершує фестиваль 
вулична виставка та велике 
вогняне шоу. Сьогодні «Золотий 
Лев» – єдиний театральний 
фестиваль, який концентрує в собі 
всі театральні тенденції сучасного 
мистецького прогресу. 

Театр «Воскресіння» 
http://www.golden-lion.com.ua 

Мистецтво 

http://www.coffeefest.lviv.ua/
http://www.golden-lion.com.ua/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

Вересень-
жовтень 

XI Міжнародний 
фестиваль 
аматорського кіно 
«Кінокіммерія» 

м. Херсон, ККЗ 
«Ювілейний» 

Метою фестиваля є: відродження 
кіноаматорства в Україні; 
налагодження культурних зв'язків 
з кіно-аматорами з числа 
закордонних українців; 
згуртування талановитої та 
ініціативної молоді,для якої 
Кіномистецтво — засіб творчого 
втілення своєї життєвої позиції 

КП «Кіновідеопрокат», м. Херсон, 
вул. Червоностудентська, 30а, 
Тел. (0552) 22-54-43 
kinomaks761@gmail.com 
www.kinoamator.org.ua 

Мистецтво 

Вересень Проведення 
районного етно 
фестивалю 
"Витоки Уборті 
медові" 

Житомирська область, 
Ємільчинський район, 
с. Андрієвичі 

Планується залучення 
територіальних громад 
Олевського району Житомирської 
області та Єльського району 
Гомельської області з метою 
розвитку культурно - мистецької 
співпраці, обміну 
досвідом, співучасті в проведенні 
фестивальних програм 

Відділ культури Ємільчинської 
райдержадміністрації 
(04149) 4-23-94 

Розваги 

ЖОВТЕНЬ 

1 - 2 жовтня Святкування 
Дня міста Чернівців 

м. Чернівці Сімейне свято чернівчан,  коли 
протягом тижня на площах 
і вулицях міста проводяться 
фестивалі і карнавали, 
змагання та масові ігри, 
вікторини та конкурси, виступи 
духових оркестрів і студій 
естрадного мистецтва. 

Чернівецька міська рада 
(Центральна площа,1 
тел.:  (0372) 525924 
е-mail: document@rada.cv.ua 
www.chernivtsy.eu) 

Розваги 

1 — 10 
жовтня 

Арт - маршрут до 
Дня художника 
України 

м. Одеса, Одеський міський 
палац 
дитячої та юнацької 
творчості 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 

Мистецтво 

mailto:kinomaks761@gmail.com
http://www.kinoamator.org.ua/
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Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

7 - 9 жовтня Фестиваль 
повітроплавання 
Золота Омега 

м. Кам'янець-Подільський, 
Старе місто 

Повітроплавну Фієсту "Золота 
Омега" проводять щорічно 
в жовтні.  Буде проведено кілька 
польотів над Кам'янцем 
та околицями, а родзинкою 
свята стане Нічне Сяйво 
повітряних куль ввечері. 

 Спорт 

8 жовтня XX Регіональний 
фестиваль-конкурс 
рок-музики 
"Відродження-2016" 

м. Чернівці 
Площа Соборна 

Щороку після відбіркового туру 
конкурсу 10 кращих рок- 
колективів із Західного регіону 
України змагаються за 
першість у фестивалі-конкурсі 
рок музики «Відродження» та 
в номінаціях «кращий ударник», 
кращий ритм гітарист», 
«бас гітарист», «кращий 
вокаліст» тощо. Фестиваль має 
за 
мету піднесення національної 
ідеї серед творчої молоді. 

Центр дозвілля дітей та юнацтва 
ім. Ю.Федьковича за 
підтримки Чернівецької міської 
ради (тел.: (0372) 52-63-59) 

Культура, 
Розваги 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
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8 - 9 жовтня Одруження на 
Панській - 
весільний фестиваль 

м. Чернівці 
Вул. О.Кобилянської 

Салони весільного одягу, та 
перукарські салони Чернівців 
презентують свою весільну  
продукцію. 
Поряд з цим проводиться 
розважальна програма за участю 
дівчат у весільних сукнях 
(танцювальний флеш -моб, біг у 
сукнях на дистанції, фото з 
найбільшою кількістю 
наречених, 
жартівливий обряд одруження 
на осліп тощо.) 

Палац урочистих подій  (вул. Ольги 
Кобилянської, 29, 
тел.: (0372) 52-65-33) 

Розваги,  
Сім’я 

Перша 
декада 
жовтня 

Центрально-
Український 
музейно-
туристичний 
фестиваль 

м. Кіровоград Даний фестиваль — 
регіональний проект, 
спрямований на демонстрацію, 
популяризацію 
науково-пізнавального 
музейного та туристичного 
потенціалу регіону, обговорення 
найбільших 
актуальних тем розвитку туризму 
та музейної справи, конкретних 
позитивних досягнень окремих 
музейних закладів та суб'єктів 
туристичної діяльності 

Департамент культури, туризму та 
культурної спадщини 
Кіроввоградської 
облдержадміністрації, 
Тел.: (0522) 22-04-00, 24-53-66 
E-mail: ukto_tourism@ukr.netg 

Бізнес 

10-25 
жовтня 

«Народу козацького 
нащадки» 

Районний історико-
археологічний музей 
Кам'янсько-Дніпровський 
район 
Запорізької області 

Фотовиставка та стенди з 
особистими речами 
жителів К-Дніпровського району, 
що 
приймали участь в АТО до дня 
Захисника України. 

Районний історико-археологічний 
музей 
м. Камянка – Дніпровська, 
просп.. 9 Травня, 1, (06138) 23144 

Історія 

mailto:ukto_tourism@ukr.netg
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14 жовтня Міське козацьке 
свято на Покрову 
«Хай живе козацька 
воля, хай живе 
козацький дух» 

Парк 
ім.Сучкова,м.Новомосковськ 
Дніпропетровської області 

На святі проводиться концертно-
розважальна 
програма за участі творчих 
колективів міста, 
що співають козацькі пісні, 
проводяться 
козацькі забави, конкурси для 
глядачів,тощо 

Управління культури та туризму 
виконкому Новомосковської 
міської ради, тел. (0569)7-13-25 
nov.kultura@ukr.net 

Розваги 

14 жовтня Захід до Дня 
захисника України 
та Українського 
козацтва 

Міський краєзнавчий музей, 
м. Марганець 
Дніпропетровської області 

Свято біля музею просто неба 
«На Томасівській Січі» 
(макет острова Томаківка з січчю 
на ньому, 
етнографічні ляльки «Козаки», 
побутова сценка 
«Як козаки воду добували») 

Марганецький міський 
краєзнавчий музей, 
м. Марганець, 
вул. Радянська, 76 
(05665) 2-35-16 
abaka11@yandex.ru 

Культура 
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15 жовтня Всеукраїнський 
літературно-
мистецький 
фестиваль сучасної 
української 
літератури «Просто 
на Покрову» 

м.Коростень,  
вул.І.Франка, 4 
Районний Будинок культури 
Житомирська обл. 

Вже  більше десяти років в 
Коростені на Житомирщині 
проходить єдиний в Україні 
фестиваль сучасної літератури 
„Просто так”. Взяти участь у 
фестивалі може кожен охочий, 
оскільки склад претендентів не 
обмежується ні віком, ні рівнем 
освіти.  Переможці фестивалю 
визначаються в двох номінаціях - 
поезія, проза. В окрему 
номінацію виділена творчість 
самих 
дітей (до 16 років). У кожній 
номінації, після виступів всіх 
учасників, журі визначає 
переможців, які одержують 
премії і цінні призи. Напередодні 
фестивалю, на мальовничих 
берегах річки Уж, де повітря 
насичене древлянською 
історією, 
проходить художня акція 
«Література свіжого повітря». 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради, 
Відділ культури і туризму 
м.Коростень, вул.Грушевського, 22 
(04142) 9-65-06 
kulturakorosten@meta.ua 
http://www.korosten.in.ua/ 

Мистецтво 

16 жовтня Обласне 
фольклорно-
етнографічне 
свято "Осінь 
весільна" 

м. Чернівці 
Чернівецький обласний 
музей 
архітектури та побуту 
(вул. Світловодська, 2) 

Фольклорні колективи області 
відтворюють та презентують 
старовинні весільні обряди 
відповідно до кожного регіону 
області. Звучать автентичні пісні, 
використовується старовинний 
весільний одяг та атрибутика. 

Учбово-методичний центр 
культури Буковини 
(тел.: (0372) 52-67-64),  управління 
культури Чернівецької 
облдержадміністрації та 
Чернівецький обласний музей 
народної архітектури та побуту 
(вул. Світловодська, 2, 
тел.:(03722) 6-29-70, 0954265512) 

Розваги, 
Сім’я 
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27 — 30 
жовтня 

Lviv Fashion Week / 
Львівський тиждень 
моди 

Простір міста Львова Двічі на рік проходить Lviv 
Fashion Week, який є однією з 
наймасштабніших модних подій 
у Східній Європі. Розпочавши 
свою діяльність у березні 2008 
року, львівські тижні моди 
привернули до себе увагу 
знаменитих 
особистостей у світі моди, 
зокрема почесними гостями Lviv 
Fashion Week були японський 
дизайнер–легенда Кензо Такада, 
засновник бренду Kenzo; 
засновник і колишній 
президент компанії Жан–Поля 
Готьє, сірий кардинал світу моди 
Дональд Потар, відомий 
російський кутюр'є 
В'ячеслав Зайцев. Свої колекції 
представляють близько 30 
дизайнерів як з України, так і з–
за кордону – Росії, Білорусі, 
Грузії, Вірменії, Польщі, 
Угорщини, Хорватії, Латвії, 
Естонії, Франції. 

www.lvivfashionweek.com Стиль життя 

Остання 
декада 
жовтня 

XV Фестиваль 
кулінарного 
мистецтва 
Буковинська 
гостинність - 2016 

Заклади ресторанного 
господарства 
м. Чернівці 

Традиційний фестиваль розвитку 
кулінарного мистецтва 
який зібравши навколо себе 
фахівців у галузі ресторанного 
бізнесу,кухарів та кондитерів 
має за мету відродити давні 
традиції буковинської кухні та 
популяризувати її, показати, 
що Буковина - це гостинний край 
з чудовою кухнею яка 
поєднує кухні різних народів 

Департамент економіки 
Чернівецької міської ради 
(вул. О.Кобилянської,3 тел.: (0372) 
52-48-70, тел./факс: 52-56-50) 

Гастрономія 

http://www.lvivfashionweek.com/


Дата   Назва Місце проведення Стисла характеристика Організатор Категорія 
 

світу. 

Жовтень Урочисте закриття 
світло-музичного 
фонтану 

Вінницький світло-музичний 
фонтан, м. Вінниця 

Урочисте закриття роботи 
світло-музичного фонтану 

Благодійний фонд Петра 
Порошенка, 
вулиця Гліба Успенського, 8, 
тел.: (0432) 27-99-10 

Розваги 

Жовтень* Гастрономічний 
фестиваль 
Галицька дефіляда 

м.Тернопіль Етно-гастрономічний фестиваль, 
який проходить 
щороку в Тернополі. 
Фестиваль проводиться у 
форматі народного 
гуляння з метою пропагування 
кулінарних традицій 
Галичини екологічної їжі та 
розвитку 
етно-культури регіону. 

Об'єднання власників ресторанів 
та 
ресторанно-розважальних 
комплексів міста 
Гільдія рестораторів 
Тернопільщини, 
http://gildiya.org/hildiya.html 

Гастрономія 

Жовтень Міжнародний 
мистецький 
фестиваль 
«Мандрівний вішак» 

Локації міста Луцьк Презентація театральних 
постановок 
«за межами театру» 

Театр-студія «Гармидер», 
тул. 0976717895, 
garmyder@gmail.com 

Мистецтво 

Жовтень Всеукраїнський 
фестиваль 
любителів сала «З 
любов’ю до сала» 

м. Луцьк  Управління культури 
облдержадміністрації, 
м. Луцьк, Київська площа, 9 
тел.: (0332)729260 
e-mail: info@cult.voladm.gov.ua 

Гастрономія, 
Розваги 
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Жовтень Фестиваль 
«Золотарівське 
яблуко» 

с. Золотарево, Хустський 
район 
Закарпатської області 

Беруть участь сільські господарі, 
які 
представляють широкий 
асортимент яблук різних 
сортів, вирощених на території 
району 

Сільські та селищні ради, 
громадські 
організації розвитку сільського 
туризму, 
сільські господарі 

Розваги 

Жовтень Обласний конкурс-
фестиваль мистецтв 
«Козацькими 
шляхами» 

Комунальний заклад 
«Нікопольський культурно-
дозвіллєвий центр»  
м.Нікополь, 
вул. К. Лібкнехта, 91 

Організація виступів 
фольклорних, вокальних, 
хореографічних колективів 
Дніпропетровщини на базі 
комунального закладу 
«Нікопольський культурно- 
дозвіллєвий центр» 

Відділ з питань культури, сім’ї та 
молоді виконкому Нікопольської 
міської ради 
53200, м. Нікополь, вул. 
Електрометалургів, 17/1 
Тел.(05662) 3-17-31 
адреса електронної пошти: 
kultura_nikopol@ukr.net 

Культура 

Жовтень Фестиваль 
«Станиславівська 
мармуляда» 

м. Івано-Франківськ Фестиваль «Станиславівська 
мармуляда» присвячений 
ласощам, які здавна готували 
івано-франківські господині. 
Мармуляда - це густий джем або 
повидло зі слив, 
полуниці, груш або навіть 
апельсинів. 

Відділ туризму виконавчого 
комітету 
Івано-Франківської міської ради 
м. Івано-Франківськ, вул. 
Грушевського, 21 
тел. (0342) 55-64-83 

Гастрономія, 
Розваги 

Жовтень Фестиваль 
«Свято вина та 
винограду» 

м. Івано-Франківськ На площі Ринок члени Клубу 
«Виноградарі Прикарпаття» та 
інші учасники дійства з Києва, 
Львова, Закарпаття, Одещини 
та інших куточків України 
діляться своїми здобутками і 
знаннями у сфері вирощування 
винограду та 
виготовлення вина. 

Відділ туризму виконавчого 
комітету 
Івано-Франківської міської ради 
м. Івано-Франківськ, вул. 
Грушевського, 21 
тел. (0342) 55-64-83 

Гастрономія, 
Розваги 
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Жовтень Міжнародна проща 
Вервиці за єдність 
Церкви 

с. Погоня 
Тисменицького району 
Івано-Франківської області 

Духовний захід, який має на меті 
розбудити в людях глибоку 
та щиру віру в Бога, довір'я до 
заступництва Пресвятої 
Богородиці, а також впевненість 
у силі молитви, витривалої та 
терпеливої молитви, якої так 
легко можна навчитися, 
молячись 
на вервиці. В програму входять: 
співана вервиця, Свята 
Літургія, Молебень до Божої 
Матері із Погоні, Хресна Дорога, 
ватра, духовна програма, 
розважання, духовні пісні, 
в храмі – нічні чування 

Отець Никодим Гуралюк 
тел. 067 344 35 52 

Культура 

Жовтень IIІ Всеукраїнський 
фестиваль 
майстрів народної 
творчості 
Переяславський 
ярмарок 

Музей Народної архітектури 
та побуту Середньої 
Наддніпрянщини 
Київська обл.,  
м. Переяслав-мельницький, 
вул.Літописна, 2 

У програмі фестивалю: 
різножанрові виставки, майстер-
класи, ігрова програма, виступи 
колективів художньої 
самодіяльності з різних 
куточків України 

м. Переяслав-Хмельницький НІЕЗ 
"Переяслав" 
+380 4567 556-41 e-mail 
museum_adm@ukr.net 

Мистецтво 

Жовтень Святкові заходи з 
нагоди Дня 
українського 
козацтва районний 
фестиваль "Козацька 
Покрова". 

Макарівський районний 
Будинок культури, Київська 
обл., 
 смт. Макарів, вул. Фрунзе, 
27 

Козацький святковий концерт Сектор культури, національностей 
та релігій 
райдержадміністрації , 
Макарівське районне 
козацьке товариство 
Всеукраїнського громадського 
об'єднання "Всеукраїнське 
козацьке військо" 
(04578) 5-13-80 

Культура 

Жовтень Міжнародний 
фестиваль органної 
та камерної музики 
"Золота осінь" 

м. Біла Церква,  
Будинок органної та 
камерної музики 

Протягом 10 днів кожного дня 
проходять 
концерти різножанрової музики 
для 
гостей та жителів міста. 

Відділ культури Білоцерківської 
міської ради, 
вул. Гординського, 36 тел  +380 
4563 540-65 

Мистецтво 
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Жовтень Міжнародний 
фестиваль 
сучасної музики 
"Контрасти" 

Львівська обласна 
філармонія 
(вул.Чайковського, 7) 

Фестиваль покликаний розкрити 
львів"янам та 
гостям міста розмаїття сучасних 
музичних форм, 
стилів, жанрів та інтерпретацій, 
підкреслюючи 
особливий, часто контрастний 
характер 
нової музики 

(032) 235-81-36 
(032) 272- 10-42, 
philarmonia.lviv@gmail.com 

Мистецтво 

Жовтень Ukrainian Fashion 
Week 

м. Київ Ukrainian Fashion Week 
(Український тиждень моди) є 
головною 
подією моди і єдиним офіційно 
визнаним тижнем Прет-а-порте 
в Україні. Це унікальний захід, 
який збирає понад 40 учасників, 
акредитує більше 150 
представників українських та 
міжнародних 
ЗМІ, та у якому беруть участь 
понад 25000 гостей. 

 Стиль життя 

Жовтень Міжнародний 
фестиваль музики 
Й.С.Баха "Bach - fest" 

м. Суми Щорічний фестиваль любителів 
творчості Й.С. Баха 

Управління культури і туризму 
Сумської 
обласної державної адміністрації, 
об'єднання громадян "Органум" 

Культура 

Жовтень Фестиваль "Козацькі 
розваги 
на Покрову" 

Барвінківський район 
Харківської області 

Виступи аматорських 
фольклорних колективів, 
спортивні ігри. Презентація 
туристичного 
потенціалу Барвінківського 
району 

Барвінківська районна державна 
адміністрація. 
м. Барвінкове, вул. Леніна, 8. 
Тел.: 05757-4-23-61 
Е-mail: barvinkove-rda@ukr.net 

Розваги 
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Жовтень Фестиваль пива 
"Октоберфест. 
Знову в небо!" 

м. Кам'янець-Подільський, 
пл. Польський ринок 

Лише у Кам'янці-Подільському 
до моря пива, розваг і музики 
додадуться польоти на 
повітряних кулях. Відважні 
повітроплавці злетять назустріч 
сонцю, і всі охочі зможуть не 
лише насолоджуватися різними 
сортами пива і 
традиційними пивними 
закусками, але і дивним 
видовищем - польотами 
аеростатів над унікальним 
містом і його фортецею. 

 Розваги, Спорт,  

Жовтень — 
Листопад 

Міжнародний 
кінофестиваль 
«Молодість» 

м. Київ МКФ «Молодість», на думку 
FIAPF, є головною подією кіно в 
Україні та Східній Європі. 
Щороку фестиваль представляє 
більше 250 фільмів з усього світу. 
Програма складається з розділів 
студентських фільмів, перших 
короткометражних фільмів і 
перших повних художніх 
фільмів. 

 Мистецтво 
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Жовтень Міжнародний 
фестиваль 
сучасної музики 
«Контрасти» 

Львівська обласна 
філармонія 
(вул.Чайковського, 7) 

Концепція фестивалю 
ґрунтується на прагненні 
представити сучасну українську 
музику в контексті світової. 
Програма широко 
репрезентує різні генерації 
українських композиторів. 
Спеціальний акцент зроблено на 
музиці країн Східної Європи. 
Вагомою частиною програми 
«Контрастів» є класика ХХ 
сторіччя. Особливістю кожного 
фестивалю є представлення 
творчих портретів митців, яких 
запрошують до Львова. 
Фестиваль покликаний розкрити 
львів’янам та гостям міста 
розмаїття сучасних музичних 
форм, 
стилів, жанрів та інтерпретацій, 
підкреслюючи особливий, часто 
контрастний характер нової 
музики 

Львівська обласна філармонія 
www.philharmonia.lviv.ua 
(032) 235-81-36 
(032) 272- 10-42, 
philarmonia.lviv@gmail.com 

Мистецтво 

http://www.philharmonia.lviv.ua/
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Жовтень Міське свято Сиру і 
Вина 

Палац Мистецтв, 
м. Львів, пл. Ринок 

Це гарна нагода більше 
довідатись про культуру 
сироваріння та 
традиції виноробства у Львові та 
Україні, відвідати ярмарок, 
забави, 
різнопланові розважальні акції, 
анімації, конкурси, концерти 
фольклорних колективів та, 
безумовно, скуштувати доброго 
сиру 
та хорошого вина. 
Брі, камамбер, шаблі, бордо, 
рокфор, сирне фондю та різотто 
в 
пармезані — всім цим та багато 
іншим можна поласувати 
на Святі Сиру і Вина. 

Компанія «Дік-Арт» 
www.cheeseandwine.com.ua 

Гастрономія 

Жовтень Театралізоване 
дійство до Дня 
українського 
козацтва 
«Козацькому роду 
нема переводу» 

м. Цюрупинськ 
Херсонської області 

Захід проходить напередодні 
свята Покрови Пресвятої 
Богородиці на центральній 
площі міста 
Цюрупинськ. На святі 
проводяться: змагання на силу 
та спритність,козацькі розваги та 
жартівливі ігри, Огляд-конкурс 
на краще оформлення куреня та 
пригощання від громад 
традиційними місцевими та 
козацькими стравами 

Відділ культури Цюрупинської 
райдержадміністрації, м. 
Цюрупинськ, 
вул. Енгельса, 28,тел. (05542) 2-23-
53 
cyrkultura@ukr.net 
75100cultur.wix.com/centr 

Розваги 

Жовтень Обласний фестиваль 
«Козацької 
слави» 

м. Чигирин 
Черкаської області 

Популяризація народних звичаїв, 
козацьких обрядів та 
здорового способу життя 

Чигиринська районна державна 
адміністрація 
Адреса: Черкаська область, м. 
Чигирин, 
вул. Богдана Хмельницького, 26 
Черкаська обласна державна 

Розваги 

http://www.cheeseandwine.com.ua/
mailto:cyrkultura@ukr.net
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адміністрація 

Жовтень День сала м. Христинівка 
Черкаської області 

Популяризація народних звичаїв, 
обрядів, традицій та 
гастрономічного туризму 

Христинівська районна державна 
адміністрація 
Адреса: Черкаська область, 
м.Христинівка, 
вул. Леніна,30 
Черкаська обласна державна 
адміністрація 

Розваги 

Жовтень Святкування 
Міжнародного Дня 
музики 
та Дня вчителя 

Школи естетичного 
виховання 
м. Одеси 

 Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Культура 

 

ЛИСТОПАД 

4-7 
листопада 

Фестиваль 
повноцінної 
народної 
творчості й 
майстерності 
«Жива енергія» 

Еко-поселення «Радуга», 
Цюрупинський район 
Херсонської області 

На заході будуть представлені 
різноманітні 
стародавні ремесла, що 
передаються з покоління в 
покоління, проведення майстер-
класів та лекцій 

Еко-поселення «Радуга», 
Цюрупинський район, 
Тел. (050) 494-08-76 
osaorganic@i.ua 
vk.com/ecorainbow 

Розваги, Історія 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
mailto:osaorganic@i.ua
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11 — 13 
листопада 

Промоційна акція 
«Ніч у Львові» 

Територія міста Традиційно у Львові двічі у рік 
три ночі театралізованих дійств, 
нічних екскурсій, мистецьких 
перформенсів у музеях, театрах 
та храмах. Промоційна акція «Ніч 
у Львові» - акція, яка пропонує 
львів'янам та гостям з різних 
куточків України та Європи 
відвідати понад сотню 
різноманітних атракцій. Під час 
«Ночі у Львові» учасники акції 
мають змогу побачити нічний 
Львів з вежі Ратуші, на 
яку їх супроводжуватимуть 
актори театру «Воскресіння», а 
також вперше відвідати 
підземелля Ратуші, відчути 
таємничість нічного 
Личаківського цвинтаря, 
побачити вогняні дійства, 
відвідати нічні 
театральні вистави у музеях 
міста, виставки у галереях, 
проїхатися 
«Чудо поїздом» та «Чудо бусом», 
відвідати вночі собор св. Юра, 
прогулятись вечірнім Львовом в 
супроводі знаних львівських 
екскурсоводів. 

Відділ промоції Львівської міської 
ради 
www.lviv.travel 

Розваги, Бізнес 

Третя 
декада 
листопада 

Міжнародні 
змагання «Кубок 
закриття сезону з 
ловлі хижої риби 
«Nemiroff-fishing» 

Комплекс рибалки та 
відпочинку 
«Дельта Дніпра», 
Білозерський район 
Херсонської області 

Популяризація риболовного 
спорту в Херсонській 
області та дельті Дніпра, 
розвиток риболовного 
туризму 

Комплекс рибалки та відпочинку 
«Дельта Дніпра», с.Дніпровське, 
вул. Глинище, 5, Білозерський 
район, 
Тел. (095) 287 16 65 
www.deltadnipra.com 

Спорт 

http://www.lviv.travel/
http://www.deltadnipra.com/
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30 
листопада 

Міський фестиваль 
української 
естрадної 
сучасної пісні імені 
Назарія Яремчука, 
присвячений 65-
річчю від дня 
народження співака 

Чернівецька обласна 
філармонія 
(площа Філармонії, 10) 

З нагоди відзначення 65-ї річниці 
від дня народження нашого 
земляка, відомого українського 
співака, народного артиста 
України, лауреата Національної 
премії України імені Тараса 
Шевченка, народного артиста 
України Назарія Яремчука. У 
Фестивальній програмі візьмуть 
участь як професійні артисти так і 
аматорські колективи міста та 
області, в 
репертуарі яких є твори відомих 
місцевих та українських 
композиторів та  пісні Назарія 
Яремчука. 

Управління культури Чернівецької 
міської ради 
(тел.: (0372) 52-18-82) 

Мистецтво 

Листопад Міський фестиваль 
хореографічного 
мистецтва 
«Танцююча осінь» 

ПК «Центральний» 
ТОВ «Соціальні ініціативи 
Криворіжжя» 
м. Кривий Ріг 
Дніпропетровська область 

У заході беруть участь 
різножанрові юнацькі та 
молодіжні колективи з багатьох 
регіонів України. 
До складу суддівської бригади 
входять 
провідні спеціалісти з 
хореографічного 
мистецтва. В рамках фестивалю 
проводяться майстер-класи 

Управління культури і туризму 
виконкому Криворізької міської 
ради. 
м. Кривий Ріг,  пл.Радянська, 1 
(0564) 74 66 32 
kultura_kr@mail.ru 

Мистецтво 

Листопад Щорічний обласний 
фестиваль 
самодіяльних 
композиторів та 
поетів "Малишкові 
стежки-2015" 

Київська обл., 
08701,м.Обухів 

Заключний етап конкурсу 
самодіяльних 
виконавців, гала-концерт 
професійних 
співаків та співаків-аматорів 

Відділ культури, національностей 
та релігій 
Обухівської міської Ради 
+38 04572-5-19-78 

Мистецтво 

mailto:kultura_kr@mail.ru
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Листопад Міжнародний 
кінофестиваль 
Корона Карпат 

Львівська область, 
м. Трускавець, 
вул. Коцюбинського, 6 

Мета фестивалю-інтеграція 
України в 
загальноєвропейський простір, 
для популяризації 
кращих досягнень в галузі кіно 
світу, а також для 
зміцнення та збагачення взаємин 
між митцями кіно 
та українським глядачем 

(032) 476-67-27, 
koronakarpat@gmail.com 

Мистецтво 

Листопад Обласний фестиваль 
духовної 
музики "Глинські 
дзвони" 

м. Глухів 
Сумська область 

Обласний фестиваль духовної 
музики збирає кращі 
хорові колективи, що виконують 
духовну музику 

Управління культури і туризму 
Сумської 
обласної державної адміністрації, 

Культура 

Листопад Фестиваль вина 
«Закарпатське 
божоле» 

м. Ужгород У заході беруть участь 
виноградарі та винороби 
області, які презентують кращі 
сорти вин, 
наливок, соків тощо 

Ужгородська 
райдержадміністрація, 
Ужгородська міська рада, 
приватні виноградарі та винороби 

Гастрономія 

Листопад Техно-фестиваль 
"Benzin" 

м. Кам'янець-Подільський 
Старе місто 

Фестиваль екстремальних видів 
спорту. 

Асоціація готельєрів та 
рестораторів міста 

Спорт 

Листопад Захід-реквієм "Один 
день 33-го" 

Житомирська область, 
Культурно-мистецький 
центр 
"Поліська хата" 
Коростишівський 
район, с.Городське 

Увіковічення пам’яті про тих, хто 
прийняв 
мученицьку смерть 80 років тому 
в 1932-1933 роках 

Культурно мистецький центр 
"Поліська хата" 
Величко Інна Аркадіївна (067) 723-
53-82, (0412) 460-760, 
іnna_velichko@ukr.net 

Культура 
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ГРУДЕНЬ 

2 — 11 
грудня 

Міжнародний 
фестиваль «Jazz Bez» 

Львівська філармонія, 
клуб Пікассо, 
театр ім.М.Заньковецької 

«Jazz Bez» – це найбільший 
музичний українсько-польський 
проект, 
центром якого є Львів. 
Транскордонний джазовий 
марафон, щороку 
єднає довкола музики десятки 
музикантів і організаторів та тисячі 
слухачів різних міст України та 
Польщі. Це один із вагомих 
міжкультурних музичних проектів 
у Східній Європі та надзвичайне 
явище для України. Родзинкою 
фестивалю є поєднання в рамках 
одного фестивалю максимальної 
кількості джазових стилів (свінг, 
ф’южн, бі-боп, джаз-рок, фанк, кул, 
фрі- джаз…) та імпровізаційної 
музики. Щороку до Львова на 
фестиваль приїжджають сотні 
туристів 
із різних міст України та з-за 
кордону. Варто зауважити, що це 
здебільшого музиканти, студенти, 
митці та інтелігенція. 

МО «Дзиґа» 
www.dzyga.com 

Мистецтво 

http://www.dzyga.com/
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17 — 18 
грудня 

Акція «Вдвічі більше 
Львова» 

Заклади розміщення 
Львова 

Учасниками акції є заклади 
розміщення (готелі, хостели, 
апартаменти), а заклади 
харчування, сувенірні крамниці 
беруть 
участь в якості приємного бонусу 
для гостя. Суть акційної пропозиції 
для готелю: обов'язкова умова 
акції - бронювання двох ночівель в 
готелі. Третю та четверту ночівлю 
гість отримує 
безкоштовно. Туристичні фірми 
формують акційні туристичні 
пакети. 

www.lviv.travel Бізнес 

19 
грудня 

Урочисте відкриття 
новорічної ялинки 
та Різдвяного ярмарку 

м. Чернівці 
Площа Соборна 

Урочиста концертно-
театралізована програма за участю 
кращих творчих колективів міста, 
казкових персонажів, 
Святого Миколая та перших осіб 
міста і області. В програмі 
заходу засвічення ялинки, 
концертна програма, 
передача Віфлеємського вогню. 

Управління культури Чернівецької 
міської ради 
(тел.: (0372) 52-18-82) 

Розваги 

19 
грудня 

День святого Миколая м. Одеса, Думська площа  Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Розваги 

19 
грудня 

Театралізоване свято 
засвічення 
головної новорічної 
ялинки Луцька 

м. Луцьк 
Театральний майдан 

Театралізоване мистецьке дійство Управління культури, вул.Богдана 
Хмельницького,1, тел.722756, 

Розваги 

http://www.lviv.travel/
mailto:director.dct@omr.odessa.ua
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19 
грудня - 
19 січня 

Цикл новорічно-
різдвяних свят 
"Від Миколай до 
Йордана" 

м. Кам'янець-Подільський 
Вулиці, установи міста 

Усі новорічно-різдвяні заходи в 
Кам'янці-Подільському 
проводяться під гаслом "Від 
Миколая до Йордана", 
тобто триватимуть протягом цілого 
місяця - від 19 грудня до 19січня. 

Міська рада 
м. Кам'янець-Подільський 
Майдан Відродження, 1 
Телефони оргкомітету: 
(03849) 5-07-77, e-mail: 
dpgumanitar@kam-pod.gov.ua  
Асоціація готельєрів та 
рестораторів міста 

Розваги 

19 
грудня 
— 20 
січня 

Різдвяний ярмарок м.Чернівці, Площа 
Соборна 

Святкова атмосфера і новорічний 
настрій -  весела музика,  
льодовий майданчик, будиночок 
Діда Мороза, сувенірна  
продукція та новорічні подарунки, 
запах різної випічки,  
смажених каштанів і горішків, 
гаряче вино, атракціони і  
вікторини 

Департамент економіки 
Чернівецької міської ради  
(вул. О.Кобилянської,3 тел.: (0372) 
52-48-70, тел./факс: 52-56-50) 

Розваги 

31 
грудня 
— 1 
січня 

Святкова програма 
«Новий рік - 2017 на 
Думській» 

м. Одеса, Думська площа  Департамент культури та туризму 
Одеської 
міської ради вул. Катерининська, 
14, 
Одеса 65026, Україна 
Тел.: (048)7230298, факс: 
(048)7238473 
Е-mail: director.dct@omr.odessa.ua 

Розваги 

mailto:director.dct@omr.odessa.ua
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Грудень Міжнародний 
джазовий 
фестиваль "Jazz Bez" 

м.Тернопіль Грудень - це час, коли падає 
перший сніг, а дві країни - Польща 
та Україна - живуть джазом. Jazz 
Bez це десять днів джазу по 
обидва боки українсько-
польського кордону: традиційного 
та авангардного, світового та 
українського, елітарного та 
доступного. Jazz Bez - 
транскордонний джазовий 
марафон. Це десятки нових 
міжнародних проектів, сотні 
музикантів, тисячі меломанів, 
безліч кілометрів. Родзинка J.B. - 
поєднання в рамках одного 
фестивалю максимальної кількості 
джазових стилів (свінґ, ф'южн, бі-
боп, джаз-рок, фанк, кул, фрі джаз) 
та імпровізаційної музики. 

  

Грудень Фольклорний 
фестиваль 
зимового календаря 
"Святовид" 

м. Харків,  вул. 
Пушкінська, 62 

Виступи фольклорних колективів, 
ігри, конкурси, розваги. 
Презентація туристичного 
потенціалу районів Харківської 
області 

Департамент культури і туризму 
Харківської облдержадміністрації, 
КЗ обласний організаційно-
методичний центр культури і 
мистецтва 
61002, м. Харків,  вул. Пушкінська, 
62 
Тел.: 057 700-26-62 
e-mail: oomckm@gmail.com 
ОКЗ "Харківський організаційно-
методичний центр туризму" 

 

Грудень День відкритих дверей м. Житомир 
Житомирська міська рада 

Екскурсії до Дня місцевого 
самоврядування 

Управління культури 
Житомирської міської ради (0412) 
43 79 81 

 

 


