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26-30 червня 2019 р. 



26 червня (середа) 
 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ 

10.15 – 10.30 – Формування колони учасників художньої самодіяльності,  

фольклорних колективів, гоголівських героїв, учасників культурно-

мистецьких заходів Національного Сорочинського ярмарку в Одесі. 

10.30 – 10.45 – Урочиста хода учасників художньої самодіяльності, фольклорних 

колективів, гоголівських героїв, учасників культурно-мистецьких 

заходів Національного Сорочинського ярмарку в Одесі 

(від Одеського національного академічного театру опери та балету до 

пам’ятника Дюку де Рішельє, по вулицях Ланжеронівській, 

Пушкінській, Приморському бульварі) 
 

ГОЛОВНИЙ ВХІД (АРКА) 

10.45 –    ЗУСТРІЧ ВИСОКОПОВАЖНИХ ГОСТЕЙ. 
 

ЯРМАРКОВА СЦЕНА 

11.00 – 12.30 – УРОЧИСТОСТІ З  НАГОДИ  ВІДКРИТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

СОРОЧИНСЬКОГО ЯРМАРКУ В ОДЕСІ. 

12.30 – 13.00 – Показовий виступ з БОЙОВОГО ГОПАКА (м. Одеса). 

13.00 – 13.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

13.30 – 14.00 – «Одруження Грицька та Параски» – весільне обрядове дійство. 

(Музей українського весілля с. Великі Будища Диканського району) 

14.00 – 15.00 – «Свято морозива» від ТМ «Белая Бяроза». Конкурсно-ігрова програма 

для дітей та дорослих. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та 

спонсорів. 

16.00 – 16.30 – Концертна програма чоловічого гурту «Слобожанські козаки»  

(Харківська обл.) 

16.30 – 17.00 – «Українське весілля» – обрядове дійство. 

(Музей українського весілля с. Великі Будища Диканського району) 

17.00 – 17.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

17.30 – 18.00 – Концертна програма фольклорного колективу «Горлиця», народного 

аматорського колективу української пісні «Криниченька»  

(Харківська обл.) 

18.00 – 19.00 – «Козацькі розваги» – конкурсно-ігрова програма за участю Дитячий 

фольклорний гурт автентичного співу вокальної студії «Домінус» (м. 

Полтава). Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.  

19.00 – 19.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя 

«Сорочинський ярмарок». 

19.30 – 20.00 – Концертна програма циганського народного аматорського 

фольклорного колективу «Хітана» (Запорізька обл.) 

20.00 – 21.00 – «Свято сала» – розважально-ігрова програма за участю українського  

ансамблю народної пісні «Чисті роси» (м. Полтава) 

                    Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів. 

21.00 – 22.00 – «Кіно від Хіврі» – художній фільм «Сорочинський ярмарок» (1938 р.)  

 

 



СЦЕНА «МОРСЬКИЙ ПОРТ» 

12.00 – 12.30 – Український ансамбль народної пісні «Чисті роси» (м. Полтава). 

12.30 – 13.00 – Фольклорний колектив «Горлиця», народного аматорського колективу 

української пісні «Криниченька» (Харківська обл.) 

13.00 – 13.30 – Народний хор «Берегиня» (Одеська обл.) 

13.30 – 14.00 – Концертна програма чоловічого гурту «Слобожанські козаки»  

(Харківська обл.) 

15.30 – 16.00 – «Свято пива» - розважально-ігрова програма від ТМ  

«Чернігівське». 

16.00 – 16.30 – Фольклорно-етнографічний пошуковий ансамбль «Свято» (Донецька 

обл.). 

16.30 – 17.00 – Жіночий народний аматорський вокальний ансамбль «Заводяночка» 

(Сумська обл.) 

17.00 – 17.30 – Зразковий аматорський вокальний колектив «Щебетухи» (Сумська 

обл.) 

17.30 – 18.00 – Дитячий аматорський танцювальний колектив «Витівниці» (Сумська 

обл.) 

18.00 – 18.30 – Дитячий фольклорний гурт автентичного співу вокальної студії 

«Домінус» (м. Полтава) 

18.30 – 19.00 – Циганський народний аматорський фольклорний колектив «Хітана» 

(Запорізька обл.) 

19.00 – 19.30 – Вокальний ансамбль «Зоряни» (Донецька обл.) 

19.30 – 20.00 – «Сорочинське караоке» - розважально-ігрова програма. 

 

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК 

12.00 – 13.30  

16.00 – 17.30  Дитячі розважально-ігрові програми. 

18.30 – 20.00  

 

ПАРКОВА ЗОНА (локальні майданчики) 

Протягом дня: Майстер-класи від майстрів народної творчості. 

 

 Вітання від Миколи Гоголя та героїв гоголівських творів. 

 

12.00 – 14.00  Ярмаркові ігри і забави - перетягування канату, біг у мішках та  

16.30 – 19.00 інші ярмаркові розваги. 

 

12.00 – 13.00  Обрядове дійство українського весілля. (Музей українського 

18.00 – 20.00  весілля с. Великі Будища Диканського району) 

 

 

27 червня (четвер) 
 

ЯРМАРКОВА СЦЕНА 

10.00 – 10.30 – Концертна програма фольклорного колективу «Горлиця», народного 

аматорського колективу української пісні «Криниченька»  

(Харківська обл.) 

10.30 – 11.00 – Фольклорно-етнографічний пошуковий ансамбль «Свято»  



(Донецька обл.) 

11.00 – 11.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

11.30 – 12.00 – «Одруження Грицька та Параски» – весільне обрядове дійство. 

(Музей українського весілля с. Великі Будища Диканського району) 

12.00 – 13.00 – «Ярмаркові розваги» – українські народні ігри та забави за участю 

аматорського вокального ансамблю «Берегині» та вокального 

ансамблю «Водограй» (Одеська обл.).  Призи від ТОВ «Сорочинський 

ярмарок» та спонсорів.  

13.00 – 14.00 – «Свято морозива» від ТМ «Белая Бяроза». Конкурсно-ігрова програма 

для дітей та дорослих. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та 

спонсорів. 

16.00 – 16.30 – Концертна програма вокального гурту «До-ля» та вокального 

чоловічого гурту «Лелеки» (Львівська обл.) 

16.30 – 17.00 – «Українське весілля» – обрядове дійство. 

(Музей українського весілля с. Великі Будища Диканського району) 

17.00 – 17.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

17.30 – 18.00 – Концертна програма народного ансамблю української пісні «Берегиня» 

(Миколаївська обл.) 

18.00 – 19.00 – «Свято меду» – розважально-ігрова програма за участю дитячого 

фольклорного ансамблю (м. Полтава). Призи від ТОВ «Сорочинський 

ярмарок» та спонсорів.  

19.00 – 19.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

19.30 – 20.00 – Концертна програма циганського народного аматорського 

фольклорного колективу «Хітана» (Запорізька обл.) 

20.00 – 21.00 – «Дівоча коса – врода і краса» – розважально-ігрова програма за участю 

українського ансамблю народної пісні «Чисті роси» (м. Полтава) Призи 

від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів. 

21.00 – 22.00 – «Кіно від Хіврі» – художній фільм «Вечори на хуторі біля Диканьки» 

(1961 р.) 

 

СЦЕНА «МОРСЬКИЙ ПОРТ» 

11.00 – 11.30 – Фольклорний колектив «Горлиця» (Харківська обл.) 

11.30 – 12.00 – Народний аматорський колективу української пісні «Криниченька»  

(Харківська обл.) 

12.00 – 12.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

12.30 – 13.00 – Циганський народний фольклорний аматорський колектив «Хітана», 

(Запорізька обл.) 

15.30 – 16.00 – «Свято пива» - розважально-ігрова програма від ТМ  

«Чернігівське». 
16.00 – 16.30 – Дитячий фольклорний гурт автентичного співу вокальної студії 

«Домінус» (м. Полтава) 

16.30 – 17.00 – Вокальний ансамбль «Водограй» (Одеська обл.) 

17.00 – 17.30 – Аматорський вокальний ансамбль «Берегині» (Одеська обл.). 

17.30 – 18.00 – Фольклорний ансамбль «Горлиця» (Полтавська обл.). 



18.00 – 18.30 – Вокальний ансамбль «Зоряни» (Донецька обл.) 

18.30 – 19.00 – Гурт «Хлоп’ячі витребеньки» (Луганська обл. ). 

19.00 – 19.30 – Вокальний гурт «До-ля» (Львівська обл.). 

19.30 – 20.00 – Вокальний чоловічий гурт «Лелеки» (Львівська обл.). 

20.00 – 21.00 – «Сорочинське караоке» - розважально-ігрова програма. 

 

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК 

10.00 – 11.30  

12.00 – 13.30 Дитячі розважально-ігрові програми. 

16.00 – 17.30  

18.30 – 20.00  

 

ПАРКОВА ЗОНА (локальні майданчики) 

Протягом дня: Майстер-класи від майстрів народної творчості. 

 

 Вітання від Миколи Гоголя та героїв гоголівських творів. 

 

11.30 – 14.00  Ярмаркові ігри і забави - перетягування канату, біг у мішках та  

16.30 – 19.00 інші ярмаркові розваги. 

 

13.00 – 14.00  Обрядове дійство українського весілля. (Музей українського 

18.00 – 20.00  весілля с. Великі Будища Диканського району). 

 

  

28 червня (п’ятниця) 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
 

ЯРМАРКОВА СЦЕНА 

10.00 – 10.30 – Концертна програма народний вокальний ансамбль липованської пісні 

«Молодиця» (Одеська обл.) 

10.30 – 11.00 – Концертна програма народного фольклорного колективу «Джерело» 

(Одеська обл.) 

11.00 – 11.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

11.30 – 12.00 – «Одруження Грицька та Параски» – весільне обрядове дійство. 

(Музей українського весілля с. Великі Будища Диканського району) 

12.00 – 13.00 – «Ярмаркові розваги» – українські народні ігри та забави за участю 

народного фольклорного колективу «Надвечір’я».  Призи від ТОВ 

«Сорочинський ярмарок» та спонсорів.  

13.00 – 14.00 – «Свято морозива» від ТМ «Белая Бяроза». Конкурсно-ігрова програма 

для дітей та дорослих. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та 

спонсорів. 

16.00 – 17.00 – «Українське весілля» – обрядове дійство. 

(Музей українського весілля с. Великі Будища Диканського району) 

17.00 – 17.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 



17.30 – 19.00 – Концертна програма творчих колективів і окремих виконавців 

продюсерського центру "СОНЯШНИК - SUNFLOWER" Благодійного 

фонду "Фенікс" (м. Харків) 

19.00 – 19.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

19.30 – 20.00 – Концертна програма творчих колективів і окремих виконавців 

продюсерського центру «Star Time» (м. Одеса) 

20.00 – 21.00 – «Дам лиха закаблукам» – розважально-ігрова програма за участю 

українського ансамблю народної пісні «Жива вода» (м. Полтава) Призи 

від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів. 

21.00 – 22.00 – «Кіно від Хіврі» – художній фільм «Вій» (1967 р.) 

 

СЦЕНА «МОРСЬКИЙ ПОРТ» 

11.00 – 11.30 – Концертна програма вокального гурту «До-ля» та вокального 

чоловічого гурту «Лелеки» (Львівська обл.)   

11.30 – 12.00 – Концертна програма народного фольклорного колективу «Джерело» 

(Одеська обл.) 

12.00 – 12.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

12.30 – 13.00 – Концертна програма Народний вокальний ансамбль липованської пісні 

«Молодиця» (Одеська обл.) 

15.30 – 16.00 – «Свято пива» - розважально-ігрова програма від ТМ  

«Чернігівське». 
16.00 – 16.30 – Ансамбль народної пісні «Зорецвіт» (Херсонська обл.) 

16.30 – 17.00 – Народний аматорський вокальний гурт народної пісні «Музиченьки» 

(Дніпропетровська обл.) 

17.00 – 17.30 – Гурт «Хлоп’ячі витребеньки» (Луганська обл.) 

17.30 – 18.00 – Концертна програма творчих колективів та окремих виконавців.  

18.00 – 19.00 – «Козацькі розваги» – конкурсно-ігрова програма за участю   

творчих самодіяльних колективів та окремих виконавців. Призи від 

ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів. 

19.00 – 19.30 – Фольклорний гурт «Жива вода» (м. Полтава) 

19.30 – 20.00 – Ансамбль народної пісні «Коза-дереза» (м. Полтава) 

20.00 – 21.00 – «Сорочинське караоке» - розважально-ігрова програма. 

 

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК 

10.00 – 11.30  

12.00 – 13.30 Дитячі розважально-ігрові програми. 

16.00 – 17.30  

18.30 – 20.00  

 

ПАРКОВА ЗОНА (локальні майданчики) 

Протягом дня: Майстер-класи від майстрів народної творчості. 

 

 Вітання від Миколи Гоголя та героїв гоголівських творів. 

 

11.30 – 14.00  Ярмаркові ігри і забави - перетягування канату, біг у мішках та  

16.30 – 19.00 інші ярмаркові розваги. 



 

13.00 – 14.00  Обрядове дійство українського весілля. (Музей українського 

18.00 – 20.00  весілля с. Великі Будища Диканського району). 

 

 

29 червня (субота) 
 

ЯРМАРКОВА СЦЕНА 

10.00 – 10.30 – Концертна програма творчих самодіяльних колективів та окремих 

виконавців.   

10.30 – 11.00 – Концертна програма ансамблю народної пісні «Коза-дереза» (м. 

Полтава) 

11.00 – 11.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

11.30 – 12.00 – «Одруження Грицька та Параски» – весільне обрядове дійство. 

(Музей українського весілля с. Великі Будища Диканського району) 

12.00 – 13.00 – «Свято гарбуза» – українські народні ігри та забави за участю творчих 

самодіяльних колективів та окремих виконавців.  Призи від ТОВ 

«Сорочинський ярмарок» та спонсорів.  

13.00 – 14.00 – «Свято морозива» від ТМ «Белая Бяроза». Конкурсно-ігрова програма 

для дітей та дорослих. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та 

спонсорів. 

16.00 – 16.30 – Концертна програма творчих колективів та окремих виконавців 

Одеського міського Палацу дитячої та юнацької творчості. 

16.30 – 17.00 – «Українське весілля» – обрядове дійство. 

(Музей українського весілля с. Великі Будища Диканського району). 

17.00 – 17.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

17.30 – 18.00 – Концертна програма народного хору «Червона калина»  

(м. Чорноморськ)  

18.00 – 19.00 – «Козацькі розваги» – конкурсно-ігрова програма за участю ансамблю  

народної пісні «Коза-дереза» (м. Полтава). Призи від ТОВ  

«Сорочинський ярмарок» та спонсорів.  

19.00 – 19.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

19.30 – 20.00 – Концертна програма ансамблю «Калиновий гай», солістка Ліна Царук,  

(м. Київ).    

20.00 – 21.00 – «Весілля вареника і галушки» – розважально-ігрова програма за участю 

народного вокального ансамблю «Квітка» (м. Харків). Призи від ТОВ 

«Сорочинський ярмарок» та спонсорів. 

21.00 – 22.00 – «Кіно від Хіврі» – художній фільм «Майська ніч, або утоплениця» 

(1952 р.).  

 

СЦЕНА «МОРСЬКИЙ ПОРТ» 

11.00 – 11.30 – Фольклорний гурт «Жива вода» (м. Полтава) 

11.30 – 12.00 – Ансамбль народної пісні «Коза-дереза» (м. Полтава) 

12.00 – 12.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок» 



12.30 – 13.00 – Народний вокальний ансамбль «Квітка» (м. Харків) 

15.30 – 16.00 – «Свято пива» - розважально-ігрова програма від ТМ  

«Чернігівське». 
16.00 – 16.30 – Солістка – Анастасія Чорновол (Дніпропетровська обл.) 

16.30 – 17.00 – Гурт «Бабоньки» (Сумська обл.) 

17.00 – 17.30 – Фольклорний колектив «Нова пісня» (Київська обл.) 

17.30 – 18.00 – Народний вокальний ансамбль «Горлиця» (Дніпропетровська обл.) 

18.00 – 18.30 – Творчий колектив «Дивограй» (Донецька обл.) 

18.30 – 19.00 – Народний хор «Червона калина» (м. Чорноморськ) 

19.00 – 19.30 – Фольклорний гурт «Жива вода» (м. Полтава) 

19.30 – 20.00 – Ансамбль шумових інструментів «Стук-грюк бенд» (Київська обл.) 

20.00 – 21.00 – «Сорочинське караоке» - розважально-ігрова програма. 

 

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК 

10.00 – 11.30  

12.00 – 13.30 Дитячі розважально-ігрові програми. 

16.00 – 17.30  

18.30 – 20.00  

 

ПАРКОВА ЗОНА (локальні майданчики) 

Протягом дня: Майстер-класи від майстрів народної творчості. 

 

 Вітання від Миколи Гоголя та героїв гоголівських творів. 

 

11.30 – 14.00  Ярмаркові ігри і забави - перетягування канату, біг у мішках та  

16.30 – 19.00 інші ярмаркові розваги. 

 

13.00 – 14.00  Обрядове дійство українського весілля. (Музей українського 

18.00 – 20.00  весілля с. Великі Будища Диканського району) 

 

 

30 червня (неділя) 

ДЕНЬ МОЛОДІ 
 

ЯРМАРКОВА СЦЕНА 

10.00 – 10.30 – Концертна програма творчого колективу «Дивограй» (Донецька обл.) 

10.30 – 11.00 – Концертна програма ансамблю шумових інструментів «Стук-грюк 

бенд» (Київська обл.) 

11.00 – 11.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

11.30 – 12.00 – «Одруження Грицька та Параски» – весільне обрядове дійство. 

(Музей українського весілля с. Великі Будища Диканського району) 

12.00 – 13.00 – «Ярмаркові розваги» – українські народні ігри та забави за участю 

ансамблю народної пісні «Коза-дереза» (м. Полтава).  Призи від ТОВ 

«Сорочинський ярмарок» та спонсорів.  

13.00 – 14.00 – «Свято морозива» від ТМ «Белая Бяроза». Конкурсно-ігрова програма 

для дітей та дорослих. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та 

спонсорів. 



16.30 – 17.00 – Показовий виступ з БОЙОВОГО ГОПАКА (м. Одеса) 

17.00 – 17.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок». 

17.30 – 18.30 – «Свято галушки» – розважально-ігрова програма за участю 

українського ансамблю народної пісні «Жива вода» (м. Полтава). 

Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів. 

18.30 – 19.00 – Ансамбль шумових інструментів «Стук-грюк бенд» (Київська обл.) 

19.00 – 21.00 – УРОЧИСТОСТІ З  НАГОДИ  ЗАВЕРШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

СОРОЧИНСЬКОГО ЯРМАРКУ В ОДЕСІ. 

 

СЦЕНА «МОРСЬКИЙ ПОРТ» 

11.00 – 11.30 – Ансамбль «Калиновий гай», солістка - Ліна Царук (м. Київ) 

11.30 – 12.00 – Солістка – Анастасія Чорновол (Дніпропетровська обл.) 

12.00 – 12.30 – Театралізоване дійство за повістю Миколи Гоголя  

«Сорочинський ярмарок».  

12.30 – 13.00 – Народний вокальний ансамбль «Горлиця» (Дніпропетровська обл.) 

15.30 – 16.00 – «Свято пива» - розважально-ігрова програма від ТМ  

«Чернігівське». 
16.00 – 16.30 – Ансамбль шумових інструментів «Стук-грюк бенд» (Київська обл.) 

16.30 – 17.00 – Фольклорний гурт «Жива вода» (м. Полтава) 

17.00 – 17.30 – Ансамбль народної пісні «Коза-дереза» (м. Полтава) 

17.30 – 18.00 – Тріо «Мальви» (Полтавська обл.) 

18.00 – 18.30 – Ансамбль «Калиновий гай», солістка - Ліна Царук (м. Київ) 

18.30 – 19.00 – Народний вокальний ансамбль «Квітка» (м. Харків) 

 

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК 

10.00 – 11.30  

12.00 – 13.30 Дитячі розважально-ігрові програми. 

16.00 – 17.30  

 

ПАРКОВА ЗОНА (локальні майданчики) 

Протягом дня: Майстер-класи від майстрів народної творчості. 

 

 Вітання від Миколи Гоголя та героїв гоголівських творів.  

 

11.30 – 14.00  Ярмаркові ігри і забави - перетягування канату, біг у мішках та  

16.30 – 19.00 інші ярмаркові розваги. 

 

13.00 – 14.00  Обрядове дійство українського весілля. (Музей українського 

   весілля с. Великі Будища Диканського району) 

 


