
Програма заходів до Дня визволення та Дня міста Суми

№ Назва заходу Місце проведення Час

 

2 вересня

1. Акція  «З  добрим  ранком,  ветеране-
визволителю!» 

за місцем проживання 
ветеранів

з 8:00

2. Відкриття  пам’ятного  знаку  на  місці
концтабору в роки війни

вул.Троїцька

(біля школи №8)

8:00

3. Покладання  квітів  до  могил  загиблих  в
зоні АТО

Алея Героїв на 
Центральному 
кладовищі

9:20

4. Урочистий  мітинг  та  покладання  квітів
«Війна відгриміла та пам’ять жива»

Меморіальний 
комплекс 

«Вічна Слава»

10:00

5. Благодійний  концерт  «Ваш  подвиг  в
пам’яті народній»

Сумська обласна 
філармонія

12:00

6. Перепоховання останків загиблих у 
концтаборі в роки війни

Аварійне кладовище 13:00

7. Відкриття музейної кімнати П’янкова 
В.О.

 

бібліотека-філія №2

(вул. СКД, 22)

15.00

8. Свято вул.СКД Сквер по вул.Зеленко 16.00

9. Концерт духової музики

 

Альтанка 18:00

10. Кубок  міста  з  футболу  серед  команд
аматорів (фінал)

ФЦ «Барса» 18:00

 
3 вересня



1. Відкриття загальноміського заходу «Дні 
сталої енергії у місті Суми»

сквер Шевченка,

вул. Соборна

09.00

2. Відкриття пам’ятного знаку на честь 
бійців, загиблих у зоні АТО

Афганський сквер

(вул. Кондратьєва)

10:00

 3 Відкриття музею. Зустріч міського голови
з ветеранським активом. 

Будинок ветеранів 11:30

4. Родинне свято «Золото рідного міста» бібліотека 

ім. Шевченка

14:00

5. Куток молодих художників з проведенням
майстер-класів, ярмарку майстрів hand-
made

вул. Соборна 

(біля КУ «Агенція 
промоції « Суми»)

14:00 –

 18:00 

6. Проведення екскурсії по street-art Центральна частина 
міста (від КУ «Агенція 
промоції « Суми»)

17:00

4 вересня
1. Відкриття оновленого скверу Сумських 

стрілецьких дивізій. Посвята в козачата 
учнів Сумської гімназії №1

вул. Іллінська 10:00

2. Тролейбусна екскурсія історичним 
центром міста

маршрут №3 11:00
17:00
18:00

3. Турнір-фестиваль з хокею на траві дитячий парк «Казка» 12:00

4. Відкриття художньої виставки Н. 
Поліщук та А.Копчака (м. Львів) «Два 
погляди»

галерея „Філантроп” 
Наукової бібліотеки 
УАБС

15.00

5. Відкриття дитячого магазину «Сонька» вул.Д.Коротченка,7/2 15:00

6. Культурно-мистецький проект 

«Вулицями нашого міста»

театр 

ім. Щепкіна

17:00



7. Кубок міста з міні-футболу серед команд 
аматорів

стадіон «Авангард» 17:00,
 

8. Проведення літературного читання про 
місто Суми

вул. Соборна 

(біля КУ «Агенція 
промоції «Суми»

17:00 –
  19:00

9. Святкова програма «З днем народження, 
Суми!»

майданчик біля 
Палацу культури 

ім. Фрунзе

  18.00

 

5 вересня
1. Вітання новонароджених сумчан КУ «Сумський міський 

пологовий будинок  №1», 
обласний клінічний 
перенатальний центр

7:00

2. Вітання молодого подружжя

 

Сумський РАГС 8:20

3. Виставки-продажі квітів, робіт народних
умільців, товаровиробників міста, образо-
творчого  та  декоративно-ужиткового
мистецтва, фотовиставки 

вул. Соборна, 

площа Незалежності

 

з 9.00

4. Чемпіонат міста з кінного спорту 

 

кінноспортивна база 

с. Веретенівка

9:00

5. Урочистості «Зі святом, рідне місто!».

 

площа Незалежності

 

10:00

6. Бліц-турнір з шахів сквер  Т. Шевченка 10:00

7. Відкритий чемпіонат міста з тенісу міський парк

ім. Кожедуба

10:00

9. День Містечка USAID в Сумах площа Незалежності  з 11:00



10. Акція «Зізнайся місту у коханні» вул. Соборна 

(біля КУ «Агенція 
промоції «Суми»

11:00 –
 19:00

11. Презентація арт-паркану «Суми-360» вул. Соборна 

 

11:45

12. Відкриття чемпіонату Сумської області з
дуатлону

площа Незалежності 12.00

13. Презентація арт-об’єкту 

„Сумська Берегиня”

сквер Шевченка 12:00

14. Святкова програма 

«Хай сонцю і квітам всміхаються діти!»

дитячий парк «Казка» 12.00

15. Урочисте відкриття музею 

«Олімпійська слава»

ЗОШ № 18 13.00

16. Шоу перукарського мистецтва 

«Ейфорія стилів»  

площа Незалежності 13.00

17. Прийом  міським  головою  офіційних
делегацій 

 14:00

18. Чемпіонат  міста  з  веслування на
байдарках

Акваторія  р. Псел 15:00

19. Театралізована екскурсія «Я розкажу тобі
про Суми»

Центральна частина 
міста 

(від Воскресенської 
церкви)

16:00-
17:00

20. Чемпіонат міста з пауерліфтінгу Альтанка з 17:00

21.  Презентація  проекту  «Місто  Суми  –
місто щастя»

площа Незалежності 18:30



22. Святковий концерт за участю зірок 
сумської та української естради 

«Рідному місту - наші таланти!»

площа Незалежності 19.00

 
6 вересня
1. Чемпіонат міста з пейнтболу дитячий парк «Казка» 9:00

2. Відкритий чемпіонат міста з тенісу міський парк

ім. Кожедуба

 13:00

3. Чемпіонат  міста  з  веслування на
байдарках

Акваторія р. Псел 13.00

4. Фестиваль  „SumyEnergyFest” міський парк

ім. Кожедуба

13.00-
21.00

5. Кубок «Діва-радіо» з міні-футболу дитячий парк «Казка»   15.00

6. Чемпіонат міста з кінного спорту 

 

кінноспортивна база 

с. Веретенівка

  15.00

7. Вечір  вуличних  музикантів  з
презентацією  гуртів  у рамках  проекту
«Арт-гуртожиток»

вул. Соборна 

(біля КУ «Агенція 
промоції «Суми»

  17:00-
  19:00

8. Святкова програма 

„Вітання рідному місту”

майданчик біля Палацу
культури „Хімік”

17.00


