
 

 

Орієнтовний щорічний графік проведення святкових ярмаркових заходів в 

районах та містах області у 2017 році 

 

 

№ 

з\п 

Район, 

місто 

Термін 

проведення 

Назва заходу 

1. Бахмацький серпень «Спасівський ярмарок» 

2. Бобровицький вересень Районний ярмарок «Квітчаємо врожаями та 

піснями Бобровицький край» 

3. Борзнянський жовтень «Покровський ярмарок» 

4. Варвинський вересень «Перекопівський ярмарок» 

5. Городнянський квітень «Великодній ярмарок» 

  вересень Ярмарок до Дня міста  

  серпень Ярмарок «Перший сніп» с. Вихвостів 

6. Ічнянський вересень Ярмарок «Золота осінь» до Дня міста 

7. Козелецький 17 вересня «Соборний ярмарок» 

8. Коропський липень «Миколаївський ярмарок»  

9. Корюківський 25 лютого «Свято Колодія»  (смт Холми) 

  24 серпня Ярмарок до Дня Незалежності України 

10. Куликівський 24 серпня Ярмарок до Дня Незалежності України 

  21 листопада «Михайлівський ярмарок» 

11. Менський 4 червня «Троїцький ярмарок» 

  14 жовтня «Покровський ярмарок» смт. Березна 

12. Ніжинський серпень «Спасівський ярмарок  «Свято меду»                   

cмт. Лосинівка 

13. Н.-Сіверський жовтень Ярмарок до Дня району  

14. Носівський вересень Ярмарок до Дня міста 

15. Прилуцький травень «Миколин ярмарок» 

  серпень 
VІ Регіональний   фестиваль бойових 

мистецтв «Прилуцький Герць»,  ярмарок 

«Спасівський серпанок» 

  вересень «Воздвиженський ярмарок» 

16. Ріпкинський вересень Ярмарок «Свято врожаю» 

17. Семенівський вересень Ярмарок до Дня міста 

18. Сосницький квітень «Великодній ярмарок» 

  вересень Ярмарок до Дня міста  



  4 жовтня «Дмитрівський ярмарок» (с. Чорнотичі) 

  жовтень «Покровський ярмарок» 

  4 листопада Ярмарок приурочений до Дня с. Авдіївка 

19. Срібнянський вересень «Воздвиженський ярмарок» 

20. Талалаївський 16 вересня Районний ярмарок Різдва Пресвятої 

Богородиці, присвячений Дню селища  

21. Чернігівський вересень Всеукраїнське літературно-мистецьке свято 

«Седнівська осінь»  (смт. Седнів) 

22. Щорський 9 травня Ярмарок до Дня Перемоги 

  червень Ярмарок до Дня молоді 

  червень Ярмарок до фольклорного фестивалю 

В.Полевіка  

  липень Ярмарок до свята Івана Купала 

  24 серпня Ярмарок до Дня Незалежності України 

23. м. Н.-Сіверський травень 
Ярмарок в рамках літературного 

мистецького свята ”Нетлінне слово…” 

  16 вересня Виставка-ярмарок  присвячена Дню міста 

Новгород-Сіверського 

24. м. Ніжин 
квітень, травень, 

вересень 
Ярмарок «Сад - город» 

  липень Ярмарок до свята Івана  Купала 

  серпень 
«Спасівський ярмарок « Свято меду» та 

«Шкільний», «Книжковий» 

  жовтень 24-й «Покровський ярмарок» 

25. м. Прилуки лютий Обрядове свято-ярмарок “Проводи Зими — 

Зустріч Весни” 

  травень «Миколин ярмарок» 

  вересень «Воздвиженський ярмарок» 

26. м. Чернігів лютий Святковий захід  «Проводи зими. Масляна». 

  квітень Фестиваль Великодньої кухні 

  
травень Фестиваль регіонального значення  

«ІМК Фест» 

  
травень Фестиваль «Кіно під відкритим небом». 

Фестиваль вуличної їжі. 

9-й фестиваль країн Європи.  Міжнародний 

фестиваль патріотичного документального 

кіно «КіноДок».  

  
травень Виставка-ярмарок з нагоди відкриття 

паркового сезону 

  
червень 4-й відкритий мультифестиваль «CherVen» 

до Дня Конституції України та Дня молоді 



  
липень Загальноміське свято  

Івана Купала 

  
серпень Фестиваль культури і мистецтв до Дня 

Державного Прапора України та Дня 

незалежності України  

  
вересень Фестиваль культури і мистецтв «Чернігів - 

рідне місто моє» до Дня міста. 

Фестиваль пива. 

  
вересень Бізнес-фест (парад бізнесу  з презентацією 

своєї справи, ярмарок – продаж) 
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