
   ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                     Перший заступник міського голови

                                                          _____________    В.ЛУКОВ

                                                     «___» ___________2021р.       

ЗАХОДИ
щодо відзначення

Дня Державного Прапора України
та 30-ї річниці

незалежності України
у Миколаєві



05.08.2021

17:00 Просвітницькі студії «Українські герої в літературі і мистецтві»
           спільно з науковцями, митцями, письменниками – 
           членами ГО «Українське товариство «Просвіта» Миколаївщини»
          (ЦМБ ім. М.Л.Кропивницького, вул. Потьомкінська, 143-а/1)

13.08.2021

18:00   Прес-конференція за результатами археологічних досліджень 
            польового сезону 2021 року міста та області
            (вул. Набережна, 2-2а – ріг вул. Артилерійська, на території 
            пам’ятки археології «Городище Дикий Сад») 

16.08 – 31.08.2021

Книжковий перегляд борці за незалежність України «З мрією про незалежність!»
(Бібліотека-філія № 18, ЦБС для дорослих м. Миколаєва, пр. Корабелів, 12)

17.08.2021

10:00  Урок-лекція «Шляхи встановлення незалежності України»
            (Відділення денного перебування міського територіального центру
             соціального обслуговування населення Центрального району, 
             вул. Шевченка, 19/а)

17-19.08.2021

14:00  Цикл віртуальних відеовиставок «Слово.UA»
           (ЦМБ ім. М.Л.Кропивницького, вул. Потьомкінська, 143-а/1)

18.08.2021

10:00  Фотовиставка з малюнками «Я люблю свою країну ‒ я люблю її людей»
            (Відділення денного перебування міського територіального центру
             соціального обслуговування населення Центрального району, 
             вул. Шевченка, 19/а)

16:00   Відкриття персональної виставки «Моя Україна»
            заслуженого майстра 
            народної творчості України, майстрині з ручного ткацтва 
            Т. Базилевської-Барташевич 
             (ЦМБ ім. М.Л.Кропивницького, вул. Потьомкінська, 143-а/1)

18.08 – 17.09.2021



10:00     Виставка дитячої творчості «Малюю щастя рідної землі»
              (ДЦ позашкільної освіти, пр. Корабелів, 12/1)

19.08.2021

10:00    Відео інформаційно-виховна година «Прапор, що пройшов через віки»
             (Відділення денного перебування міського територіального центру
              соціального обслуговування Корабельного району, 
              проспект Богоявленський, 301/2)

16:00     Святковий захід «Доброго ранку, школо!» для дітей соціально-
               незахищених категорій населення Заводського району             
              (Відділ з гуманітарних питань та спорту адміністрації 
               Заводського району, вул. Погранична, 9)

19-20.08.2021

10:00    Відкритий чемпіонат міста з велоспорту серед юнаків та дівчат
             (управління у справах фізичної культури та спорту;
             19.08 ‒ район Аеропорту, 20.08 ‒ вул. Корабелів, 1/в)

20.08.2021

10:00    Лекція та відеопоказ «Єдина мета ‒ хай Україна процвітає»
              (Відділення денного перебування міського територіального центру
              соціального обслуговування Корабельного району, 
              проспект Богоявленський, 301/2)

10:00      Квест «Живи, Україно, прекрасна і мила»
               (Тернівський будинок культури, вул. Софіївська, 18)

10:00     Захід «Подорож світом за жовто-синьою символікою»
             (Відділення денного перебування міського територіального центру
             соціального обслуговування Заводського району, вул. Кузнецька, 83)

10:00     Святковий захід «Україна ‒ вільна, незалежна країна»
             (Міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю,
             вул. Погранична, 13)

10:00     Година державності «Моя незалежна країна – вільна, сильна Україна!»
              (Бібліотека-філія №8 ЦМБ для дітей, пр. Корабелів, 12)

10:00     Шуканка «Звешся величаво Україною, земле моя»
               (Тернівський будинок культури, вул. Софіївська, 18)



10:00    Майкерспейс «Кольори України» (декоративно-ужиткове мистецтво)
              (мала зала  ДЦ позашкільної роботи, пр. Корабелів, 12/ 1)

11:00    Святкова програма «Україна єднає»;
             Поетична акція у вишиванках «Привітаймо Україну голосно!»
              (Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка,
              проспект Центральний, 173)

11:00     Історична сторінка «Прапор наш, як літо, в сонці майорить: По долині – 
              жито, по горі – блакить!»
              (Бібліотека-філія №2 ЦМБ для дітей, вул. Соборна, 12)

11:00     Історична година «Є найсвятіше на землі. Одне. Високе. Світле:
              Україна!»
              (Бібліотека-філія №18 ЦМБ для дорослих, пр. Корабелів, 12)

11:00      Історичний літопис «Ти одна і неподільна, Україно моя вільна!»
               спільно з відділенням міського територіального 
               центру надання соціальних послуг Центрального району
               (Бібліотека-філія для юнацтва ЦБС для дорослих, вул. Шевченка, 49)

16:00       Вулична бібліотечна акція «Тут мій край, моя родина ‒ наша славна
                Україна» б/ф №14 ЦБС для дорослих спільно з Кульбакінським БК
                (мкр-н Кульбакіне, вул. Знаменська, 4, майданчик біля літака) 

16:00    Концертно-розважальна програма «Наша доля ‒ слава й воля!» 
             (Корабельний р-н, площа біля літака, вул. Знаменська, 6-а)

17:00    Квартирник КROPevening «Пісні Незалежності»
             (ЦМБ для дорослих ім. М.Л.Кропивницького, 
             вул. Потьомкінська, 143 а/1)

17:00      Конкурс малюнків на асфальті «Я славлю свою Україну»
               (Великокорениський будинок культури, 
                вул. Миколаївських десантників, 4)

18:00       Концертно-розважальна програма «Україна унікальна, Україна
                надзвичайна» 
                (Великокорениський будинок культури, 
                 вул. Миколаївських десантників, 4)

20:00      Кіносеанс просто неба
             (Великокорениський будинок культу, вул. Миколаївських десантників, 4)

20-21.08.2021

09:00    Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное «Інгульські



              хвилі»
            (ВСБ КДЮСШ «Атлант», вул. Паромний узвіз, 1/а)
            19.08 ‒ район Аеропорту, 20.08 ‒ вул. Корабелів, 1В)

21.08.2021

09:00     Спортивно-розважальний захід для сімей ВПО та учасників
              АТО «Ми ‒ патріоти»
             (Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів
             АТО, пр. Кобера, 13 А/8)

11:00     Свято незалежності «Україна моя світанкова»
             (б/ф № 10 ЦБС для дорослих, пров. Прибузький, 35)

21.08.2021

10:00-22:00   Фестиваль «Арт-перехрестя часів і народів» (І день):
- робота виставкового містечка;
- екскурсії по території городища; 
- інтерактивний тур доповненої реальності;
- історичні реконструкції часів кіммерійської цивілізації; 
-  майстер-класи  з  польової  археології  під  керівництвом  професійних
археологів;
- історичні театралізовані атракції;
- вистава МАХРДТ «Дванадцята ніч»;
- вечір авторської пісні та поезії «Вогнище Евтерпи»
(вул.  Набережна,  2-2а  –  ріг  вул.  Артилерійська,  пам’ятка  археології
«Городище Дикий Сад» та прилегла територія)   

20:00-22:00   Фестиваль «Арт-перехрестя часів і народів».
            Відкриття циклу заходів, присвячених 30-й річниці 
             незалежності України - загальнонаціональна культурно- мистецька  
             акція «Музика просто неба» за участю симфонічного оркестру    
             Миколаївської обласної філармонії  та муніципального камерного  
             оркестру Миколаївського міського   палацу культури та урочистих 
             подій 
             (Соборна площа)

22.08.2021

                     Фестиваль «Арт-перехрестя часів і народів» (ІІ день):
10:00           Робота виставкового містечка 
17:00-22:00  Рок-фестиваль «Дикий Сад»
                    (вул. Набережна, 2-2а – ріг вул. Артилерійська, біля пам’ятки
                    археології «Городище Дикий Сад»)   



23.08.2021

08:00     Патріотичний велопробіг з прапорами «Під прапорами незалежності»
             (вул.Адміральська біля флагштоку-вул.Лягіна-вул. Макарова- сквер
             Юних Героїв)

 08:30      Відкриття найбільшого Державного Прапора України у            
                Миколаївській області та загальнообласна патріотична акція 
               «Прапор єднання» до Дня Державного Прапора України  з
                покладанням квітів до меморіального комплексу на честь 

              героїв-десантників загону К.Ф.Ольшанського, пам’ятників 
              Героям Небесної Сотні, Т.Г.Шевченку та В.М.Чорноволу, 

                 меморіалу «Струни пам’яті», пам’ятного знаку М.М.Аркасу
                (сквер Юних Героїв)

09:00    Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України
              на Соборній площі

09:00    Урочисте підняття Державного Прапора України біля адміністративного 
               будинку адміністрації Корабельного району.
               (вул. Металургів – пр. Богоявленський)

10:30      Шуканка «Звешся величаво Україною, земле моя!»
               (Бібліотека-філія № 16 ЦБС для дорослих, вул. Сергія Цвєтка, 10)

10:30       Флешмоб з виконання віршів «Любіть Україну, як сонце любіть…»;
11:00       Флешмоб для дітей з малювання «Мальовнича Україна».
                 (Матвіївський будинок культури, вул. Матвіївська, 1)

11:00-      Великий патріотичний автопробіг
13:30       (Миколаївський обласний осередок політичної партії  
                 «Національний корпус», перетин вул. Соборної та  
                 вул. Адміральської)

11:00        Історична година «Є найсвятіше слово на землі. Одне. Високе,
                 Світле: Україна»
                 (Бібліотека-філія № 18 ЦБС для дорослих, пр. Корабелів, 12)

11:00        Гала-концерт «Моя Україна» та церемонія нагородження
                 переможців Відкритого міського конкурсу героїко-патріотичної 
                 пісні і танцю 
                 (Каштановий сквер)

12:00         Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України та  



                  30-ї річниці незалежності України
                  (Миколаївський національний академічний український театр 
                  драми та музичної комедії, вул. Дунаєва, 59)

13:00        Обласне свято духових оркестрів «FIATO»
                  (вул. Соборна, Каштановий сквер)

18:00       Концертна програма творчих колективів та студій
                (ММПКтаУП, вул. Шевченка, 58)

24.08.2021

09:00     Урочистий мітинг та патріотична хода з покладанням квітів 
               до пам'ятників Т. Шевченку, В. Чорноволу, М. Аркасу, 
               «Струни пам'яті»
                (пам'ятник Т.Шевченку - пам'ятник М.Аркасу)

09:30      Відкриття Великої парусної регати на Кубок голови
               облдержадміністрації «Під вітрилами незалежності»
               (Яхт-клуб, вул. Спортивна,7)

10:00     Патріотичний велопробіг вулицями Малої Коренихи з прапорами
              України.
               (відділ соціально-економічного розвитку мкр. «Велика Корениха» 
               та «Мала Корениха», Малокорениський будинок культури,
                вул. Парутинська, 10)

10:00     Година державності «Моя незалежна країна – вільна, сильна Україна!»
              (Бібліотека-філія №8 ЦМБ для дітей, пр. Корабелів, 12)

10:15       Всеукраїнський шаховий турнір 
                (Обласний шашово-шашковий клуб МО ДЮСШ, вул. Фалєєвська, 1-а)

11:00      Святковий квест «Люблю Україну»
                (Малокорениський будинок культури, вул. Парутинська, 10)

12:00      Святковий концерт «Україно, рідний край»
                (відділ соціально-економічного розвитку мкр. Велика Корениха 
                та Мала Корениха, 
                Малокорениський будинок культури, вул. Парутинська, 10)

11:00      Патріотична хода від меморіалу «Струни пам’яті» 
               до пам’ятного знаку «Небесна Сотня»

12:00-     Обласне свято «Фольк-толока»
17:00     (вул. Соборна)



13:00      Урочистий захід «Ровесники Незалежності»
                (Миколаївський міський палац культури та урочистих подій, 
                 вул. Спаська, 44)

14:00      Церемонія нагородження переможців міського конкурсу
                образотворчого мистецтва «Всі ми діти твої, Україно!» серед учнів  
                мистецьких шкіл  м. Миколаєва та урочисте відкриття виставки
                сучасного українського живопису
                (Миколаївський міський палац культури і мистецтв, 
                виставкова зала, вул. Нікольська, 54, вхід з вул. Соборної)

16:00      Святковий концерт «Моя гордість – Україна»
                (Дитяче містечко «Казка», вул. Декабристів, 38)

17:00       Марш вишиванок 
                (пам’ятний знак «Небесна Сотня» - Обласний палац культури)      
                 
17:00     Святковий концерт «Україна співоча моя!»
              (Матвіївський будинок культури, вул. Матвіївська, 1)

17:00     Концертно-розважальна програма на честь 30-річчя незалежності
              України
              (пр. Корабелів, 14, площа біля «Депо’т центр»)

17:00     Святкова концертно-розважальна програма «Країна ‒ моя ненька
              Україна!»
              (внутрішній двір ММПК «Корабельний», пр. Богоявленський, 328)

19:00-     Велика концертна програма «Ти у мене єдина» за участю
23:00      кращих колективів міста, заслужених артистів України, 
               зірок естради України 
               (Соборна площа)

23:00      Святковий феєрверк
               (Соборна площа)

25.08.2021

09:00     Урочистості з нагоди святкування Дня Державного Прапора України та
             30-ї річниці незалежності України (адміністрація Інгульського району,
              на базі В/ч 145 ОРВП пр. Героїв України, 66-а)

26.08.2021

10:00      Урочисте відкриття ІІІ міської спартакіади серед ветеранів міста «Спорт
             ‒ це позитив життя!» (Спортивний майданчик ММК ім. В.Д. Чайки,



              вул. Потьомкінська, 147)

10:00    Турнір зі спортивної стрільби в електронному тирі (МНУ ім
             В.О. Сухомлинського, вул. Колодязна, 21)

27.08.2021

10:00    Турнір із бадмінтону (НУК ім. Адм. Макарова, пр. Центральний, 3)

10:00    Турнір із шахів, шашок, дартсу 
             (Міський центр територіального обслуговування Заводського району, 
             вул. Кузнецька, 38)

28.08.2021

18:00    Матч зірок на підтримку видатного футболіста, тренера, директора
              СДЮШОР «Миколаїв» Сергія Буріменка 
             (Центральний міський стадіон, вул. Спортивна, 1/1)

18:00    Свято музики. ХVІ фестиваль «Пісні старого Яхт-клубу»
              (Яхт-клуб, вул. Спортивна, 7)

30.08.2021

10:00    Турнір із настільного тенісу
             (НУК ім. Адм. Макарова, пр. Центральний, 3)

30.08-31.08.2021

Відкриття міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями (вул.12-а Поздовжня, 50/а)

31.08.2021

10:00      Нагородження переможців міської спартакіади
               (ММК ім. В.Д. Чайки, вул. Потьомкінська, 147)

Начальник управління з питань 



культури та охорони культурної 
спадщини Миколаївської міської ради                                                 Ю.ЛЮБАРОВ


	ЗАТВЕРДЖУЮ
	Перший заступник міського голови
	10:30 Флешмоб з виконання віршів «Любіть Україну, як сонце любіть…»;
	11:00 Флешмоб для дітей з малювання «Мальовнича Україна».
	11:00- Великий патріотичний автопробіг

