
Перелік виставково-ярмаркових та фестивальних заходів, запланованих в м. Черкаси на 2020 рік 

 
№ з/п Дата  Назва заходу Місце проведення 

заходу 

Стисла характеристика заходу Організатори заходу 

1.  11 та 12 

Січня  

2020 року 

Черкаський Різдвяний 

фестиваль та 

мистецький фестиваль 

«Різдвяна коляда» 

Міський Будинок 

культури ім. І.Кулика 

та Соборна площа, 

святкова 

театралізована хода  

Впродовж двох днів на сцені лунають 

різдвяні пісні, колядки, вертепи. А по 

завершенню свята організовуються 

вуличні  цікаві розважальні програми, 

хода колядників, постановки вертепів, 

пригощання гостей та учасників 

новорічними пряниками та гарячими 

напоями на Соборній площі. 

Управління культури департаменту 

освіти та гуманітарної політики 

ЧМР, МБК ім. І.Кулика, місцева 

парафія Покрови Пресвятої 

Богородиці Української Греко-

Католицької Церкви, Православна 

церква України 

2.  Лютий 

2020 року 

Фольклорно-обрядове 

свято «Масляна» 

Парк «Сосновий бір» У програмі: випікання млинців, 

приготування каші, народні гуляння, 
виставка-ярмарок робіт народних 

майстрів, майстер-класи з народного 

мистецтва; виступи творчих місцевих 

колективів 

Управління культури департаменту 

освіти та гуманітарної політики  

ЧМР та КП «Дирекція парків»    

3.  Березень – 

листопад 

2020 року 

Прем’єрні покази 

українських фільмів 

та зустрічі з 

режисерською групою 

КП «Кінотеатр 

«Україна» 

З метою підтримки новаторських 

мистецьких проектів і популяризації 

вітчизняної  кіноіндустрії заплановано 

щомісяця на базі кінотеатру 

організовувати та проводити  творчі 

зустрічі з авторами та показ 

українського кіно 

КП «Кінотеатр «Україна», 

управління культури ДОГП 

4.  Березень 

2020 року 

Фестиваль джазової 

музики «Черкаські 

Джазові Дні -2020» 

Площа Богдана 

Хмельницького 

До участі у фестивалі запрошуються 

видатні виконавці джазу не тільки з 

України, а й інших куточків світу. 

Фестиваль триває 2 дні. 

Творча майстерня Крашеніннікова 

та управління культури ДОГП 

5.  Квітень 

2020 року 

Черкаський 

Великодній фестиваль 

та міський проект  

«Писанковий рай» 

Соборна площа та 

сквер «Юність» 

Щодня у продовж двох тижнів у сквері 

проходять: мистецький проект 

«Великдень в Черкасах» - це і арт -  

об’єкти «Черкаська писанка», великодні 

дерева, майстер-класи з писанкарства, 

містечко майстрів, традиційне обрядове 

Управління культури департаменту 

освіти та гуманітарної політики 

ЧМР, позашкільні навчальні 

заклади та мистецькі школи міста  



 

дійство «Свято Великодня» з веснянками 

та гаївками, конкурс – ярмарок 

«Великодня паска», концертні програми 

шкіл естетичного виховання та 

пленери юних художників. 

 

6.  Березень, 

травень 

2020 року  

Мистецько-

патріотичний проект 

«Великий Кобзар» 

ТРЦ «Любава», ТРЦ 

«Depoʼt center», ТЦ 

«Citymarket». 

Започаткований з нагоди святкування 

Дня народження Т.Г. Шевченка. 

Протягом дня в різних ТРЦ одночасно 

відбуваються шевченківські читання 

за участю учнів закладів загальної та 

середньої освіти, студентської молоді, 

представників творчих спілок та 

мешканців міста. 

Управління культури департаменту 

освіти та гуманітарної політики 

ЧМР 

7.  Квітень – 

вересень 

2020 року  

Концертні виступи 

колективів 

інструментальної 

музики 

Міський Будинок 

культури ім. І.Кулика 

та сквер за Будівлею 

Обласної ради 

Щосуботи та щонеділі  з квітня по 

вересень 2020 року, з 18:00 до 20:00, у 

сквері за Будівлею обласної ради 

проходять вечори інструментальної 

музики та  виступи духового оркестру 

міста. 

Управління культури департаменту 

освіти та гуманітарної політики 

ЧМР 

8.  24-28 

квітня 2020 

року 

Виставка - Ярмарок  

«ВСЕ ДЛЯ САДУ ТА 

ГОРОДУ» 

«РИНОК 

ФЕРМЕРСЬКИЙ» 

Вул. Смілянська, 144 

Прилегла вулична 

площа 

Насіння, саджанці, добрива, 

інструмент для присадибного 

господарства, захист рослин. Квіти. 

Ландшафтний дизайн. 

Черкаська ТПП, Дорошенко О.М., 

вул. Небесної Сотні, 105, 

(0472) 54-32-24, www.cci.neocm.com 

expo@cci.neocm.com 

9.  Травень 

2020 року 

Відкриття нових та 

оновлення існуючих 

експозицій в 

Черкаському 

зоологічному парку 

Черкаський міський 

зоологічний парк 

Черкаський міський зоопарк  - це 

унікальний туристичний об’єкт із 

збереження природи, в якому хороші 

умови для утримання, розмноження та 

експонування мешканців зоопарку та 

створені комфортні умови для 

відвідувачів впродовж всього року. 

Черкаський міський зоологічний 

парк та управління культури 

департаменту освіти та 

гуманітарної політики ЧМР 

10.  Травень Міський фестиваль Черкаська обласна За участю викладачів та учнів Управління культури департаменту 

http://www.cci.neocm.com/


 

2020 року  «Музична весна» філармонія або 

Драматичний театр 

мистецьких шкіл міста освіти та гуманітарної політики 

ЧМР 

11.  11 травня 

2020 року 

Мистецькі проекти до 

Дня сімʼї та Дня 

матері 

Міський Будинок 

культури ім. І.Кулика 

У програмі: 

квести, вікторини, смачні подарунки, 

музична програма, майстер-класи, 

фейс-арт та багато інших приємних 

сюрпризів.  

Управління культури департаменту 

освіти та гуманітарної політики 

ЧМР, міський Будинок культури ім. 

І.Кулика 

12.  16-17 

травня 

2020  року 

Всеукраїнський 

конкурс народної 

пісні «Пісенний 

оберіг» 

Парк «Долина 

троянд» 

У програмі: урочисте відкриття, 

виступ гостей з різних куточків 

України, майстер-клас з народного 

вокалу, круглі столи, конкурсні 

виступи, гала-концерт, нагородження 

переможців та учасників фестивалю-

конкурсу. 

ГО «Творча музична майстерня 

«Пісенний оберіг», управління 

культури ДОГП 

13.  16 травня 

2020 року 

День вуличної музики Європейська площа, 

площа біля Черкаської 

міської ради, 

майданчики  біля 

ТРЦ,  

Цього дня в центрі міста зможуть 

зіграти всі охочі, які вміють тримати в 

руках будь-який музичний інструмент. 

Управління культури департаменту 

освіти та гуманітарної політики 

ЧМР 

14.  23-24 

травня 

2020 року 

Науково-освітній, 

культурно-

розважальний 

фестиваль “Mriya-

Fest” 

Черкаський аеропорт 

або парк «Долина 

троянд» 

  Фестиваль познайомить відвідувачів з 

науково-технічним прогресом у сфері 

неформальної освіти та підніме на новий 

рівень престиж професій у сферах науки, 

конструювання, авіації та познайомить з 

перспективами професій IT-технологій 

для дітей шкільного віку. 
   Насичена культурна програма 

фестивалю дасть можливість відкрити 

нові напрямки розвитку фотографії та 

художнього мистецтва.  
   Фестиваль залучить активну молодь, яка 

цікавиться авіацією до створення історії 

авіа клубу м. Черкас. 

ГО “Аероклуб “Черкаси», 

департамент освіти та гуманітарної 

політики,ЧМР та Черкаська ОДА 

15.  30 травня  

2020 року  

Музична вистава 

«Конячка Камелія» 

Міський Будинок 

культури ім. І.Кулика 

У створенні вистави беруть участь як 

відомі актори, так і вихованці театральних 

гуртків міста. Вистава пройде в рамках 

Департамент освіти та гуманітарної 

політики, міський Будинок 

культури ім. І.Кулика 



 

Дня захисту дітей.  

16.  Червень 

2020 року 

Дитячий 

кінофестиваль 

«Чілдренкінофест» 

 

КП «Кінотеатр 

«Україна» 

Фестиваль об’єднує в собі понад 20 міст 

України, традиційно проходить на 

благодійних засадах..  

ТОВ «ТРАФІК ФІЛМЗ», КП 

«Кінотеатр «Україна», ДОГП 

17.  05 липня 

2020 року 

Фольклорно-обрядове 

свято «Купальські 

вечори» 

Парк «Перемога» У програмі: виставка-ярмарок робіт 

народних майстрів, майстер-класи з 

народного мистецтва; виступи творчих 

місцевих та всеукраїнських колективів;  
 вогняно-піротехнічне шоу; 
 старовинний купальський обряд 

"Спалення Марени", стрибання пар через 

вогонь, пускання вінків на воду. 

Управління культури департаменту 

освіти та гуманітарної політики 

ЧМР,  

КП «Дирекція парків» 

18.  Серпень 

2020 року 

Черкаський фестиваль 

короткометражного 

кіно «КіноШОТ» 

 Це щорічний огляд українських 

сучасних короткометражних фільмів 

та цікава кіно подія у Черкасах, яка 

об’єднує молодих українських 

талановитих режисерів, кінокритиків, 

представників кіноіндустрії та 

поціновувачів кіно. 

Програма фестивалю включає конкурс 

міжнародного ігрового та 

анімаційного короткометражного кіно, 

конкурс ігрового українського 

короткометражного кіно; спеціальні 

покази – українські та зарубіжні 

документальні фільми; майстер 

класи,творчі зустрічі, кінолекторії. 

Асоціація громадських ініціатив 

«Місто на Че», управління культури 

ДОГП, Черкаська ОДА 

19.  24 серпня 

2020 року 

Міський фестиваль 

«Твоя сила – твоя 

незалежність»  

Парк «Долина 

троянд»,  

Центральний стадіон, 

пляж «Казбетський»  

Черкаська міська рада ставить 

за мету популяризацію спорту, 

демонстрацію його масовості та краси. 

Водночас, у такий спосіб плануємо 

об’єднати громаду міста навколо ідей 

здорового способу життя.  

Департамент освіти та гуманітарної 

політики ЧМР, КП «Центральний 

стадіон» та  КП «Дирекція парків» 

20.  24 серпня Міський проект Вздовж  вул. Протягом дня вздовж  вул..Хрещатик Департамент освіти та гуманітарної 



 

2020 року «Мистецький 

Хрещатик» 

Хрещатик (від вул. 

Небесної сотні до вул. 

Б.Вишневецького) 

працюють художники, скульптори, 

вуличні музиканти, організовано 

містечко майстрів, різноманітні 

майстер-класи та концертні виступи 

політики ЧМР 

21.  вересень 

2020 року 

Фестиваль народних 

промислів 

Парк «Сосновий бір» Майстри  з різних куточків України 

працюють над тематичними локаціями 

безпосередньо в парку. Протягом 

місяця створюються об’єкти, які 

стають окрасою парків та скверів 

міста. Святкові програми на початку 

та на фініші фестивалю. 

КП «Дирекція парків»  та 

управління культури департаменту 

освіти та гуманітарної політики, 

обласна спілка майстрів та творчі 

майстерні міста 

22.  19,20 

Вересня 

2020 року  

Міські заходи з 

відзначення 734 –ї 

річниці від дня 

заснування міста 

Черкаси 

Парк «Долина 

троянд», сквер 

Обласної ради, сквер 

та площа Богдана 

Хмельницького, 

Центральний стадіон, 

вул. Хрещатик (від 

вул. Б.Вишневецького 

до вул. Небесної 

сотні) 

У програмі: 

1.Площа Б. Хмельницького:  

- показові виступи черкаських богатирів; - 

вело проект; 

2.Мистецький простір на Хрещатику: 

- класична та вулична музика; 

- пленер та виставка молодих художників та 

майстрів; 

- день відкритих дверей у музеях та Галереї 

народного мистецтва; 

- пішохідна екскурсія Хрещатиком.  

3.Сквер обласної ради: 

 - свято за участю  національних общин міста; 

4.Парк  ім. Богдана Хмельницького  

- презентації професій та  майстер-класи. 

5.Долина троянд: 

- всеукраїнський спортивний фестиваль;  

- творче  вітання від дошкільнят; 

-  виступ  відомих артистів та музичних гуртів. 

Черкаська міська рада, 

департаменти та КП міста 

23.  Вересень 

2020 року 

Всеукраїнський 

театральний 

фестиваль «Фортуна – 

фест»  

Міський Будинок 

культури ім. І.Кулика, 

Палац молоді; 

Театралізована хода 

центральною 

частиною міста 

У програмі: презентація аматорських 

сценічних проектів, пошук нових ідей 

у галузі театрального мистецтва, 

виступи міських та всеукраїнських 

колективів оригінального жанру, 

концертна програма, територія 

пригощання  та багато сюрпризів для 

учасників і гостей свята.  

Палац молоді, управління культури 

департаменту освіти та 

гуманітарної політики ЧМР 



 

24.  Вересень 

2020 

Літературний 

фестиваль 

«BOOKFEST» 

Площа перед 

Центральної 

бібліотеки ім. 

Л.Українки 

Під час заходу плануються: 
-  виставка - ярмарок книжкових магазинів 

та місцевих видавництв; 
- книжкові виставки від бібліотек; 
- презентація книг - ювілярів 2020 року; 
- автограф - сесія з українськими та 

черкаськими письменниками; 
- вікторини; 
- майстер – класи для дітей по 

виготовленню закладок для книг, міні 

блокнотів, розмальовок; 
- конкурс « Поверни книжці друге життя» 

( ремонт книг); 
- лялькова вистава «Країна Читайликів !» 

Централізована бібліотечна 

система, ДОГП 

25.  13-14 

жовтня 

2020 року 

Міський мистецький 

фестиваль – конкурс 

«Цвіт нації» 

Міський Будинок 

культури ім. І.Кулика 

Фестиваль – конкурс спрямований на 

вивчення та збереження багатої 

історичної творчої спадщини 

автентичної народної культури 

України. Беруть участь дитячі та 

молодіжні аматорські колективи 

великих і малих форм різних жанрів.  

ДОГП, міський Будинок культури 

ім. І.Кулика 

26.  06-10 

жовтня 

2020 року 

Виставка – Ярмарок  

«ВСЕ ДЛЯ САДУ ТА 

ГОРОДУ» 

«РИНОК 

ФЕРМЕРСЬКИЙ» 

Вул. Смілянська, 144 

Прилегла вулична 

площа 

Насіння, саджанці, добрива, 

інструмент для присадибного 

господарства, захист рослин. Квіти. 

Ландшафтний дизайн. 

Черкаська ТПП, Дорошенко О.М.,       

вул. Небесної Сотні, 105, 

(0472) 54-32-24, www.cci.neocm.com 

expo@cci.neocm.com 

27.  14 жовтня 

2020 року 

Заходи з нагоди Дня 

козацтва та Дня 

захисника Вітчизни, 

мистецький фестиваль 

«Козацька залога» 

Вул. Хрещатик (від 

вул. Б.Вишневецького 

до вул. Смілянська) та 

сквер Обласної ради 

З нагоди Дня захисника України та 

Дня козацтва  організовуємо тематичні 

інтерактивні локації, фото-зони, 

концертну програму, виставку 

позашкільних закладів, декоративно-

прикладного мистецтва, майстер-

класи, а також виставку військової 

техніки та обладнання. 

Департамент освіти та гуманітарної 

політики ЧМР, ПТНЗ, вищі 

навчальні заклади, представники 

військових частин та ДСНС 

http://www.cci.neocm.com/


 

28.  Грудень 

2020 року 

Міський соціальний 

проект «Відчуй себе 

чарівником» 

КП «Кінотеатр 

«Україна», дитячі 

спеціалізовані та 

медичні заклади міста 

    В рамках проекту проводяться 

тематичні зустрічей з відомими митцями - 

витинанкарями нашого міста та 

організовуються  безкоштовні майстер-

класи.            
      Головна мета проекту – ознайомити та 

зацікавити творчо обдарованих дітей та 

молодь у створенні  художніх робіт, які в 

подальшому стануть окрасою дитячих 

відділень міських та обласних медичних 

та спеціалізованих закладів. 
       Передача робіт відбувається з 

концертними виступами талановитої 

молоді. 

Управління культури, управління 

освіти департаменту освіти та 

гуманітарної політики ЧМР та КП 

«Кінотеатр «Україна» 

29.  19 грудня 

2020 року 

Відкриття новорічної 

ялинки 

Соборна площа У програмі: дитяча анімаційна 

програма, театралізована постановка 

Черкаського драматичного театру, 

новорічний ярмарок, запалення 

головної ялинки міста та багато 

сюрпризів. 

 

Управління культури департаменту 

освіти та гуманітарної політики 

ЧМР 

30. 25 грудня 

2020 року   

Мистецький проект 

«Свято біля ялинки» 

Сквер за Будівлею 

ОДА 

Цей проект проводиться в рамках 

святкових заходів до Католицького 

Різдва. У програмі: різноманітні 

майстер-класи. вуличні гуляння та 

забави, виступи дитячих колективів, 

ярмарок та пригощання гарячими 

стравами та напоями. 

КП «Дирекція парків», ДОГП, 

міський Будинок культури ім. 

І.Кулика, ПНЗ «Багатопрофільний 

молодіжний центр» 

 
 

 

 


