
Коли Що Де 
15 вересня 

 08.00 
„Щедра осінь – добрим людям” 
Ярмарок з продажу сільськогосподарської 
продукції та товарів місцевих виробників 

Перед будівлею міської 
ради 

17 вересня 
  8.50 -11.30 

 

„ Запобігти, врятувати, допомогти” 
Парад  пожежно-рятувальної техніки з 
нагоди Дня рятівника та 175-ї річниці 
створення пожежної служби 
Кіровоградщини 

Вулиці міста (  07.00) 
Площа Героїв Майдану 

17 вересня 
  13.00 -15.00 

 

„Вчимося захищати. Вчимося 
перемагати!” 
Показові виступи ЦОТП „Цитадель” з      
військово-спортивного  хортингу   

Площа Героїв Майдану 

17 вересня 
  11.30 -12.00 

 
 
 
 

„Славимо рідне місто”    
Урочиста хода  
 
 
    
 

Від готелю «Турист» та 
пам»ятника «Ангелу - 
Хранителю» до площі 
перед будинком міської 
ради 
  

17 вересня 
  12.00-13.00 

 

Урочистості з нагоди Дня міста . 
„ Картопляне диво” ( пригощання святковим 
пирогом) 

Площа перед   міською 
радою 

17 вересня 
 13.00-17.00 

 

„ Зустрічі на Дворцовій”  
Презентації, виступи творчих колективів, 
виставки, майстер-класи, частування  
 

Квартали «Історичний»,  
«Професійний», 
«Виставковий»,  
«Студентський»,  
«Квартал муз» 

17 вересня 
13.00-17.00 

 

„ Зроблено в нашому місті” 
Виставка товарів місцевих   виробників  
 

Вулиця Дворцова (вздовж 
парку культури і 
відпочинку 
«Ковалівський») 

17 вересня 
13.00-17.00 

«Частуємо по-народному» 
Презентація національних         кухонь 

Вулиця Кавалерійська 
(вздовж парку культури і 
відпочинку 
«Ковалівський») 
 
 

 «Ковалівський» запрошує:  
 

 

17 вересня 
10.00 

 

„Вело-Фото-Квест-Flash-Cross” 
Велозмагання в новому форматі 

  

17 вересня 
13.00-17.00 

„Місто моєї мрії” 
Виставка живих та штучних квіткових 
композицій 

 

17 вересня 
13.00-17.00 

„Мистецький вернісаж” 
  Майстер-класи та виставка-продаж 
виробів з дерева, соломи, глини, 
декоративно-ужиткового мистецтва 

 

17 вересня 
13.00-17.00 

„Алея доброти” 
Майстер-класи за участю дітей з 
особливими потребами та фотовиставки 

 



 

17 вересня 
З 13.00 

„Козацьке містечко” 
Приготування та частування кулішем, 
виступи фольклорних колективів, ансамблів 
народної пісні, гармоністів 

 

17 вересня 
13.00-14.00 

 „Мелодії, які завжди з нами....” 
Концерт духових оркестрів 
 

 

17 вересня 
13.00-17.00 

„Казкове містечко” 
Творчий дитячий майданчик 

 

17 вересня 
13.00-17.00 

„Веселі  рейнджери” 
Туристично-спортивне шоу 

 

17 вересня 
13.00-17.00 

Фестиваль брейк-дансу  

17 вересня 
13.00-17.00 

 „Спорт-фест” 
Спортивно-розважальні заходи  

 

17 вересня 
14.00-15.00 

«Єдина родина»  
Презентація національних культур 

 

17 вересня 
15.00-17.00 
 

„Музичне дефіле” 
Концертна програма за участю творчих 
колективів міста, показ мод     

 

17 вересня 
19.00 –22.00 

„Вечірні ритми   святкового міста” 
 Молодіжна концертна програма 

Площа Героїв Майдану 


