
Додаток № 6 

до Програми, затвердженої 

рішенням обласної ради  

27 січня 2016 року № 2-3/VII 

 

Орієнтовний перелік виставково-ярмаркових заходів, проведення яких 

планується на території Чернігівської області у 2016 році 

 

№ 

з\п 
Район, 

місто 

Термін 

проведення 

Назва ярмарку, 

чому приурочений 

1.  Бахмацький 
7 серпня День міста 

20 серпня «Спасівський ярмарок» 

2.  
Бобровицький 

вересень «Квітчаємо врожаями та піснями 

Бобровицький край» 

3.  Борзнянський  жовтень «Покровський ярмарок» 

4.  Варвинський  вересень «Перекопівський ярмарок»  

5.  Городнянський 

квітень «Великодній ярмарок» 

вересень День міста та 73-я річниця визволення 

району від нацистських загарбників 

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

7.  Козелецький 18 вересня «Соборний ярмарок» 

8.  Коропський  30 липня «Миколаївський ярмарок»  

9.  Корюківський 
24 серпня День Незалежності України 

12 вересня День міста  

10.  Куликівський 
24 серпня День Незалежності України 

21 листопада «Михайлівський ярмарок» 

11.  Менський 
31 травня «Троїцький ярмарок» 

11 жовтня «Покровський ярмарок»  

12.  Ніжинський серпень «Спасівський ярмарок  «Свято меду»  

13.  Н.-Сіверський 

травень Ярмарок в рамках літературного 

мистецького свята «Нетлінне слово…» 

жовтень Свято до Дня району 

14.  Носівський 

листопад День працівників сільського 

господарства 

лютий Святковий ярмарок Масляна 

15.  Прилуцький травень «Великодній ярмарок» 



травень «Миколин ярмарок», присвячений  116  

річниці з дня народження народного 

артиста України, прилучанина Миколи  

Яковченка 

серпень Ярмарок «Спасівський серпанок» 

жовтень «Покровський ярмарок» до Дня району 

16.  Ріпкинський 

липень V Міжнародний фестиваль «Авторська 

пісня на Голубих озерах» та свято 

купальської традиції «Івана Купала» 

серпень VIII Відкритий фестиваль традиційної 

слов’янської культури та бойових 

єдиноборств «Київська Русь», до Дня 

незалежності України (смт. Любеч) 

вересень Ярмарок «Свято врожаю» та 73-я річниця 

визволення району від нацистських 

загарбників 

17.  

Семенівський 

вересень День міста  та 73-я річниця визволення 

Семенівщини від нацистських 

загарбників  

18.  Сосницький 

квітень «Великодній ярмарок» 

 вересень День міста  

жовтень «Покровський ярмарок» 

19.  Срібнянський вересень «Воздвиженський ярмарок» 

20.  Талалаївський 

29 квітня «Великодній ярмарок» 

23 серпня День Незалежності України 

18 вересня Михайлівський ярмарок 

21.  
Чернігівський 

вересень Свято до Дня району «Седнівська осінь»  

(смт. Седнів) 

22.  Щорський 

травень Ярмарок до Дня Перемоги 

червень Ярмарок Дня молоді 

липень Ярмарок до свята Івана Купала 

24 серпня День Незалежності України 

вересень Ярмарок до Дня партизанської слави 

23.  
м. Н.-

Сіверський 

11-12 липня Петровський ярмарок 

18-19 серпня Спасівський ярмарок 

16 вересня До Дня міста Новгорода-Сіверського та 

73-ї річниці визволення міста від 



фашистських загарбників 

18-19 жовтня Святковий ярмарок 

24.  м. Ніжин 

березень «Масляна» 

квітень 

вересень 

«Сад – город» 

жовтень «Покровський ярмарок» 

25.  м. Прилуки 

травень «Миколин ярмарок» 

вересень «Прилуцький міжрегіональний 

Воздвиженський ярмарок» 

26.  м. Чернігів 

квітень «Великодній ярмарок» 

серпень «Сіверські контракти – 2016» 

серпень «Медовий ярмарок» (до медового Спасу) 

серпень Міжнародний фольклорний фестиваль 

національних культур «Поліське коло» 

вересень День міста 
 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

економічного розвитку  

Чернігівської облдержадміністрації     Ю.А.Свириденко 


