
Програма 
Всеукраїнського фестивалю «Українська пісня єднає нас»  

13-15 вересня 2019 р. м. Маріуполь 
 

 

13 вересня 2019 р., перший день Фестивалю 

 11.00 – реєстрація учасників фестивалю в ПК «Український дім»; 

 11.00 – 11.30 – рух святкової автоколони учасників фестивалю (12-15 

автобусів) проспектом Металургів від ПК «Український дім» до пам'ятника 

Т.  Шевченка; 

 11.30 – 11.40 – покладання квітів учасниками фестивалю та містянами до 

пам'ятника Т.Г. Шевченка; 

 14.45 – 11.50 – спільне виконання учасниками мітингу Державного Гімну 

України; 

 11.50 – 12.10 – вітальне слово керівників Донецької ОДА, Маріупольської 

міської ради, представників громадськості, військових, учасників 
V Всеукраїнського фестиваллю; 

 12.30 – спільне виконання священиками Маріуполя та хором Маріупольського 
коледжу церковного гімну «Боже великий Єдиний» (диригент – 

засл. працівник культури Голуб'ятникова Л.В.); 

 12.35 – 12.55 – святкова естафета – лунають фрагменти українських 
народних пісень у виконанні хорових та вокальних колективів (акапела); 

  12.55 – 13.00 – фінал мітингу (пісня «Реве та стогне Дніпр широкий», сл. 
Т. Шевченка, муз. Данила Крижанівського у виконанні Народної капели 

бандуристів «Джерела» (м. Мелітополь Запорізької обл.); 

 13.30 – обід у кафе «Чорниця» (пр-т Металургів, 54); 

 14.30 – екскурсія «Знайомство з Маріуполем»: виставковий центр 
ім. А.І. Куїнджі; музей народного побуту («Культура та побут мешканців 

Приазов’я»); Лівобережний район, МКР «Східний» (вшанування загиблих біля 

пам’ятника подіям 24 січня 2015 р.); 
 

Локації: 

 

  1) 14.30, актововий зал МДУ – виступ хорового колективу «Оксамит», 
керівник – Лариса Купчинська; (майстер-клас) м. Запоріжжя разом з головою 
Всеукраїнського об’єднання «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка поетом Павлом 

Михайловичем Мовчаном;  

 2) 14.30, актовий зал ПДТУ – виступ хорового колективу «Джерела», 

керівник – Зінаїда Іванівна Кривошей (майстер-клас), м. Мелітополь; 

 3) 18.00, с.м.т. Нікольське – святкування Дня міста; виступ хорового 
колективу –  «Олешшя» Херсонскої обл. керівник Потужня Антоніна 

Михайлівна 

 4) с.м.т. Машгуш –  виступ хорового колективу (м. Львів) «Джерело Розточчя» 
керівник Кочмар Микола Іванович; 
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 15.00, МДУ – «круглий стіл» за темою «Культурна ідентифікація української 

нації на сході України» (учасники: науковці та відповідальні особи Донецької 

ОДА й Маріупольської міськради); 
 17.00 – рух автоколони з учасниками фестивалю маршрутом м. Маріуполь – 

с.Мелекіно, пансіонат «Дружба» Маріупольського торговельного порту; 

 

14 вересня 2019 р., другий день – конкурсна програма Фестивалю 

 9.30 – від'їзд від пансіонату «Дружба» Маріупольського торговельного порту 

маршрутом с. Мелекіно – Маріуполь до ПК «Український дім»; 

 11.00 – 15.00  конкурсна програма Фестивалю; 

 15.00 – 18.00 – виступи хорових та вокальних колективів на вільних 
майданчиках міста; 

 18.30 – рух автоколони з учасниками фестивалю маршрутом м. Маріуполь – 

с.Мелекіно, пансіонат «Дружба» Маріупольського торговельного порту; 

 

15 вересня 2019 р., третій день фестивалю 
15.00 – показ моделей українського одягу (фойе ПК «Український дім»); 

16.00 – Гала – концерт за участю переможців фестивалю, а також засл. 

артистів України Віктора Кавуна, Оксани Нестеренко, Тетяни Шершової; 
нагородження переможців конкурсу та закриття фестивалю. 

 
 

 

Голова ГО «Центр творчих ініціатив«Єдність» 

Голова Оргкомітету Фестивалю  

«Українська пісня єднає нас» Анатолій Бутенко 

12.08.2019 року 

 

 
 


