
Заходи
до Дня визволення та Дня міста 2016 року

Назва заходу Місце проведення Час
2 вересня

Акція «З добрим ранком, ветеране-визволителю!» за місцем проживання 
ветеранів

з 8:00

Покладання квітів до могил загиблих у зоні АТО,
братської  могили «Мати-Батьківщина» та   могили
загиблих польських воїнів

Центральне кладовище 9:30 

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

Меморіальний комплекс 
«Вічна Слава»

10:00

Благодійний  концерт  «Ваш  подвиг  в  пам’яті
народній»

Сумська обласна 
філармонія

12:00

Відкриття виставки сумських майстринь 
В. Коздровської та Л.Ярцової  «Сумське мереживо»

 бібліотека ім. Шевченка 13.00

Родинне свято «Золото рідного міста» бібліотека ім. Шевченка 14:00
Щорічний рейтинг підприємців «Золота перлина» Сумська обласна 

філармонія
15:00

Свято вул.СКД бібліотека-філія №2 16:00
Відкритий чемпіонат міста з велосипедного спорту вул. Інтернаціоналістів 17:00
Тролейбусна екскурсія «Місто над Пслом» (за 
попереднім записом)

за тролейбусним 
маршрутом №3

17:00
18:00

Соціально-мистецький проект «Чарівні сумчанки. 
Три пелюстки жіночості»

Виставковий зал 
«Філантроп»

17.30

Концерт духової музики Альтанка 18:00
Кубок міста з футболу та мініфутболу серед команд
аматорів (фінал)

ФЦ «Барса» 19:00

2 - 3 вересня
Мотофестиваль «За цілісність та єдність України» урочище Баранівка

3 вересня
Вітання новонароджених сумчан КУ «Сумський міський 

пологовий будинок  
№1», обласний 
клінічний перенатальний
центр

7:00

Вітання молодого подружжя Сумський РАГС 8:20
Мітинг-реквієм  «Герої  не  вмирають!»  та
покладання  квітів  до  пам’ятного  знаку  на  честь
бійців, загиблих у зоні АТО

Біля пам’ятного знаку на
честь бійців, загиблих у 
зоні АТО 

(вул. Кондратьєва)

9:00

Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО Алея Слави на 
Центральному 
кладовищі

10:00

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

вул. Соборна, 
пл. Незалежності

з
10:00

Виставка військової техніки та озброєння, які брали Театральна площа 10:00



участь у бойових діях в зоні АТО
Бліц-турнір з шахів сквер  Шевченка 10:00
Відкриття чемпіонату міста з тенісу міський парк

ім. Кожедуба
10:00

Відкритий чемпіонат міста з велосипедного спорту вул. Роменська 10:00
Ярмарково-виставковий святковий захід «Горобина
збирає друзів»

територія ТОВ 
«Горобина»

12:00

Відкритий чемпіонат міста з армрестлінгу та 
армліфтингу

відкритий майданчик 
універмагу «Київ»

12:00

Відкриття кабінету польської мови Вище професійне 
училище будівництва та 
автотранспорту

12:15

Парад  студентів  з  урочистим  пронесенням
символічної сумки

від скверу Шевченка до 
пл. Незалежності

12:30

Урочистості «Зі святом, рідне місто!» пл.  Незалежності 13:00
Презентація «Інтеркультурної кухні» пл. Незалежності 13:00
Відкриття виставки-конкурсу «Stand Model Show» I поверх обласної Ради 14:00
Фотосесія біля символу міста пл.  Незалежності 14:00
ІІІ міський фестиваль сучасної української поезії 
«Ми – Суми»

Сумська міська галерея 15:00

Майстер-класи:
- з експрес-дизайну нігтів;
- експрес-макіяжу та малюнків хною;
- «Барбер-шоп»

площа Незалежності 17:00

Шоу перукарського мистецтва 
«Ейфорія стилів»  

пл.  Незалежності 18:00

Святковий концерт за участю зірок сумської та 
української естради 
«Рідному місту - наші таланти!»

пл. Незалежності 19:00

Святкова молодіжна програма пл.  Незалежності 21:00

4 вересня
Відкритий чемпіонат міста з пейнтболу Дитячий парк «Казка» 9:00
Велодень «Моє місто – Європейське місто» стоянка біля ТЦ 

«Мануфактура»
10:00

Відкритий чемпіонат міста з велосипедного спорту пр. Т. Шевченка 10:00
Відкритий чемпіонат міста з армрестлінгу та 
армліфтингу

відкритий майданчик 
універмагу «Київ»

10:00

Краєзнавчий квест «Суми – місто понад Пслом» Альтанка 11.00-
14.00

Sumy Extreme style-13 ТЦ «Мануфактура» 12:00
Закриття чемпіонату міста з тенісу міський парк

ім. Кожедуба
17:00

Концерт зірки  української естради Дзідзьо Стадіон «Ювілейний» 19.00


