План загальноміських заходів з
проведення Дня міста Прилуки та
Прилуцького міжрегіонального
Воздвиженського ярмарку
29 вересня 2018 року
Заходи з організації торгівлі
Виставка-продаж
виробів
декоративно09.00-21.00
прикладного мистецтва майстрів з різних
регіонів України
Виставка-продаж промислових товарів
09.00-21.00

Виставка-продаж продовольчих товарів
09.00-21.00
Робота пунктів громадського харчування
09.00-21.00
Виставка-продаж продуктів рослинництва та
09.00-21.00
тваринництва
Культурно-масові заходи
Зустріч-запрошення „Прилуки вітають гостей
10.00-10.05
дорогих”

вул. Юрія Коптєва
вул. Вокзальна,
Костянтинівська,
Юрія Коптєва,
Незалежності
вул. Київська
вул. Київська
вул. Миколаївська

Урочистості з нагоди Дня міста Прилуки та
відкриття
Прилуцького
міжрегіонального
Воздвиженського ярмарку.
Урочиста
церемонія
відзначення
кращих
прилучан „Гордість міста”
Флешмоб „Барвиста Україна”

10.15-11.45

Перехрестя
вул. Київської,
Юрія Коптєва та
Незалежності
Центральна площа

11.50-12.10

Центральна площа

Театралізована екскурсія історичною частиною
міста
Всеукраїнський
відкритий
фольклорний
фестиваль „Співоче поле”:
- виступи фольклорних колективів України;
- розважально-ігрова програма „Ярмаркуємо в
Прилуках”
Конкурс у рамках Всеукраїнського відкритого
фольклорного
фестивалю
„Співоче
поле”
„Український борщ смачний!”
Фудфест (фестиваль їжі) „Щедра осінь – смачна
осінь”
Фотодокументальна виставка „Місто крізь віки”

12.30 – 13.30 Соборна площа

Робота „Містечка розваг”
Мистецька алея:
- виставка оригінальних видань „Бібліотечний
бульвар”;
- виставка-продаж книг місцевих письменників
„Книгарня під відкритим небом”;

10.00-21.00
10.00-14.00

12.00-17.00

Центральна площа

12.00-14.00

Паркова зона
Центральної площі

12.00-14.00

Паркова зона
Центральної площі
Паркова зона
Центральної площі
Центральна площа
Алея ім. Любові Забашти

10.00-14.00

2
- майстер-клас з виготовлення обкладинок для
книг
з
українським
орнаментом
„Суперобкладинка для української книги”;
- виставка робіт прилуцьких митців;
- перформанс „Ярмарковий арт-рушник”
Всеукраїнський скульптурний пленер
Робота концертних майданчиків „Заспіваймо,
пожартуймо, разом з нами затанцюймо”

10.00 – 17.00 Паркова зона міського
Будинку культури
12.00-15.00
Майданчик біля
пам’ятника
Т.Г. Шевченку,
Театральна площа
16.00- 18.00 Театральна площа
18.30-22.00
Центральна площа

Музична фотозона від Молодіжного центру
Концертна програма за участю творчих
колективів України
30 вересня 2018 року
Заходи з організації торгівлі
Виставка-продаж
виробів
декоративно09.00-18.00
прикладного мистецтва майстрів з різних
регіонів України
Виставка-продаж промислових товарів
09.00-18.00

Виставка-продаж продовольчих товарів
09.00-18.00
Робота пунктів громадського харчування
09.00-18.00
Виставка-продаж продуктів рослинництва та
09.00-18.00
тваринництва
Культурно-масові заходи
Робота „Містечка розваг”
09.00-18.00
Дитячі розваги „Веселощі на ярмарку”
12.00-13.00
Веселі спортивні забави
13.00-14.00
Ярмаркові ретро-вечорниці
Виставка репродукцій картин шедеврів світового
живопису
Виставка робіт прилуцьких митців

17.00-18.00
10.00-14.00

вул. Юрія Коптєва
вул. Вокзальна,
Костянтинівська,
Юрія Коптєва,
Незалежності
вул. Київська
вул. Київська
вул. Миколаївська
Центральна площа
Театральна площа
Театральна площа
Театральна площа
Алея ім. Любові Забашти

