ПЛАН
Проведення туристичних заходів Закарпатської області на 2018 рік
№
з/п

Дата
проведення

1. 19 – 14 січня
2. 211 – 14 січня

3. 313 січня
4. 411 – 14 січня
5. 27 січня

6. 3 – 4 лютого

Найменування
Місце проведення
Стисла характеристика
заходів
I. Проведення туристичних заходів Закарпатської області на 2018 рік
Січень
Міжнародний
м. Мукачево, міський Фестиваль-конкурс
приватних
виноробів,
традиційних
фестиваль-конкурс парк „Перемоги”
закарпатських страв та вертепів
„Червене вино”
Міжнародний
м. Ужгород, наб.
Фестиваль-конкурс колядницьких гуртів і вертепів, ярмарок
гастрономічноНезалежності
вина, меду, сиру, фермерських продуктів
колядницький
фестиваль
„Василля”
Різдвяний фести- м. Перечин, пл. Наро Виступи колективів художньої самодіяльності, розваги, забави,
валь „Перечинські дна
різдвяні колядки, представлення різдвяних страв
колядки”
Обласний фести- м. Ужгород, Закарпат Збереження та відродження різдвяних традицій та звичаїв
валь „Коляди в ський музей народної нашої області
старому селі”
архітектури і побуту
Фестиваль
Берегівський район, Проведення ХІI конкурсу гентешів у селі Геча Берегівського
„Гентешів”
с. Геча, сільський району
стадіон
Лютий
І етап обласного Закарпатська область Проведення І етапу Чемпіонату України та Національної серії
Чемпіонату
Воловецький район, змагань з ралі „Кубок Карпат” та I Етапу Чемпіонату України

України та Націона
льної серії змагань
з
ралі
„Кубок
Карпат”
та
I етап Чемпіонату
України
та
Національної серії
з гірських
автоперегонів „Зимові
Вершини 2018”
Міський
фест
„Ужгородська
палачінта”

с. Нижні Ворота,
с. Верб’яж, Верецький перевал

та Національної серії з гірських автоперегонів

м. Ужгород,
парк культури
та відпочинку

Проводяться веселі змагання, ярмарок, конкурси закарпатських
майстрів

8. 17 – 8
лютого

Фестиваль ,,Медовуха Фест”

м. Ужгород,
центр На фестивалі представлена продукція пасічників Закарпаття, а
міста, вул. Ф. Ракоці, саме: мед, пилок, прополіс, медовуху, різноманітні солодощі на
підвали
„Совиного основі меду, вироби із воску
гнізда”

9. 17 – 18
лютого

Фестивальярмарок „Варишська палачінта”

м. Мукачево, міський Проводяться
парк „Перемоги”
майстрів

7. 10 – 11
лютого

10. 4 березня

11. 15 березня

змагання,

ярмарок,

конкурси

закарпатських

Березень
Районний фестива- Рахівський
район, Популяризація традицій та обрядів, румунського населення
ль
румунського с. Біла Церква
району
фольклору ,,Марци
-шор”
Обласне свято з Хустський
район, Мітинг-реквієм

нагоди відзначення меморіальний
79-ї
річниці „Красне поле”
Карпатської
України
12. 1 квітня
13. 23 квітня

Відкриття ратинго
вого і водного
сезону
Фестиваль „Гуцуль
ська Паска”

14. 23 квітня –
2 травня

Міський фестиваль
„Сакура-фест”

15. 1 травня

6-й Міжнародний
фестиваль-чемпіонат бограчу

16. 1 – 2 травня

Міський
фест
„Фаєр-лайф”

парк

Квітень
Хустський район, р. Постійний захід на протязі останніх років. Сплав (рафтинг)
Тиса
біля,
с. мальовничою гірською річкою Тиса
Велятино
Рахівський район, с. Фестиваль, де можна побачити, як збережені кращі місцеві
Білин
національні традиції оформлення великодної пасхи, великодні
кошики та мистецтво писанкарства
м. Ужгород,
центр Свято традиційно відзначає період цвітіння сакур в обласному
міста, пл. Поштова
центрі та передбачає проведення
концертної програми,
конкурсів, фестів, хендмейдів, ярмарків та інших атракцій
Травень
Берегівський район, Чемпіонат із приготування угорської страви „бограч” є
с. Косонь, урочище 1, спортивним змаганням. Проводиться з метою ознайомлення з
оздоровчо рекреацій- традиціями та рецептурою угорської кухні
ний комплекс ТОВ
„Насвіт”
м. Ужгород,
амфі- Свято вогню включає:
театр
виступи театрів вогню з усієї України та поза її межами;
фаєр-батли;
світлодіодне шоу;
гімнасти, акробати та жонглери;
бармен-шоу;
фокусники;
пісочна анімація;

17. 4 – 5 травня
18. 5 – 6 травня

19. 5 – 6 травня

20. 6 травня

21. 13 травня

22. 14 травня

Міжнародний фести
валь хіп-хоп танцю
„Ghetto Groove”
Районний фестиваль виноградаріввиноробів
„Угочанська лоза”
Міжнародний гастрономічний фестиваль „Огинь
і
м’ясо”
Районне свято проводів на полонину
„Весняний полони
нський хід”

м.
Ужгород,
„Юність”
м. Виноградів,
Перені

ходулісти та джамперисти;
дитяча зона;
майстер-класи та конкурси;
hand-made ярмарок та смачна кухня;
концерти музичних гуртів та вечірка протягом ночі
СК Змагання колективів із хіп-хоп танцю
парк Фестиваль організовано з метою збереження народних традицій
краю, відновлення виноробства та популяризації культури
вживання вина

м. Мукачево, міський Гастрономічний фестиваль „страв на вогні”, міжнародний зліт
парк „Перемоги”
байкерів, музично-розважальні заходи
Тячівський
смт Дубове

район, Проводи вівчарів району на літування у полонини, дегустація
виробів вівчарства, запалення полонинської ватри, ігри,
розваги, виставка робіт народних умільців району, концертна
програма кращих виконавців району та запрошених відомих
гостей
Районний фольк- Рахівський
район, Відродження духовної спадщини Гуцульщини, популяризація
лорний фестиваль с. Костилівка
народних традицій та обрядів
,,Берлибашський
бануш”
Відкритий обласний м. Хуст,
майдан Фольклорний фестиваль
фольклорний фести- „Незалежності”
валь „Білі нарциси”

23. Перша половина травня
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Всеукраїнський
фестиваль „Флористики”
Міський фестиваль
- ярмарок „Сонячний напій”

Мукачівський район, Створення композицій із живих квітів
смт Чинадійово, замок
„Сент-Міклош”
18 – 20
м. Ужгород, центр Фестиваль вина та меду „Сонячний напій”
традиційно
травня
міста, вул. Ф. Ракоці, проводиться у м. Ужгород на травневі свята, де закарпатські
підвали
„Совиного винороби та пасічники представляють продукцію своїх
гнізда”
приватних господарств
19 – 20
Обласний фестим. Хуст, майдан
Обласний фестиваль інвалідів-візочників та людей з обмежетравня
валь інвалідів-візоч- „Незалежності”
ними можливостями, де займаються творчістю (пишуть вірші,
ників та людей з
співають, танцюють)
особливими
потребами
„Долина
нарцисів”
25 – 27
Міжнародний фес- Мукачівський район, Реконструкція середньовічної культури 14 – 15 ст., лицарські
травня
тиваль
смт
Чинадійово, бої, середньовічна кухня, антична музика, лучний турнір, ігри
середньовічної
замок
„Сент- та танці середньовічної культури
культури
Міклош”
„Срібний Татош”
Остання неді Обласне
свято Міжгірський район, Збереження та розвиток обрядових традицій, звичаїв
-ля травня – „Проводи отар на Синевирський переперша неділя полонину”
вал
червня
Червень
9 – 10 червня Міжнародний фес- Міжгірський район, Співпраця пивоварів та популяризація окремих видів пива
тиваль
чеського с. Колочава
пива
15 – 16
Міська історична Мукачівський
Театралізована реконструкція середньовічного весілля
червня
реконструкція
історичний
музей

середньовічного
весілля Ілони Зріні
та Імре Текелі
30. 22 – 24 червня Міжнародний
український Національний Чемпіонат
з дисципліни DHI
2018 у байкпарку
Пилипець
31. Друга поло- Міжнародний фесвина червня тиваль
„Корони
знову разом”
32. 23 – 24 червня Міжнародний фестиваль „Ріплянки”
у Колочаві
33. 28 червня
Парад наречених
34. 24 червня

35. 4 – 8 липня
36. 6 – 8 липня

(замок „Паланок”)
Міжгірський район,
с. Пилипець

Популяризація гірсько-велосипедного туризму

Хустський район, смт Зустріч представників коронних міст Мараморощини з Румунії,
Вишково
Угорщини, смт Вишково, міст Хуст і Тячів
Міжгірський район,
с. Колочава

Головною особливістю фестивалю є представлення унікальної
національної страви – ріплянки

м. Ужгород

Традиційно „парад наречених” стартує з Ужгородського замку
та крокує містом. Компетентне журі обирає найкраще вбрання
нареченої у кількох номінаціях
Участь ковалів, майстрів народних промислів та фольклорних
колективів

Районний фести- Іршавський район,
валь ковальського с. Лисичово
мистецтва та народ
них промислів „Гамора”
Липень
Міжнародний
смт Міжгір’я
Підтримка обдарованих дітей та молоді
фестиваль
„Рекітське сузір’я”
Фестиваль
міне- Свалявський район,
Дегустація мінеральних вод, домашніх

вин

та

меду.

ральної
води с. Поляна
,,Сила життя – у Красний)
джерелах Карпат”
37. 8 липня
38. 15 липня

39. *Липень
40. 27 липня
41. Друга половина липня
42. 29 липня
43. 29 липня

(урочище Приготування
місцевих
народних
страв,
презентація
туристичних закладів та виробників мінеральних вод району

Фестиваль
,,Бичківські
голубці”
Обласний
фестиваль
,,Лемківська ватра”

Рахівський район,
смт Великий Бичків

Відродження народних традиції та кулінарного мистецтва
гуцулів

Міжнародний етно
-еко
фестиваль
,,Праліс - Фест”
Ужгородська регата
Обласний фестиваль
коломийки
„Дзвінкі перлини
Верховини”

Великоберезнянськи Збереження флори і фауни карпатських лісів та популяризація
й район,
туризму
с. Стужиця
м. Ужгород, річка Уж Щорічний захід

Перечинський район, Запалення ватри, збереження та відтворення традицій лемків,
с. Зарічево
виступи колективів художньої самодіяльності, розваги, забави,
розіграші, представлення страв, притаманних кожній сільській
раді
Міжнародні етапи Міжгірський район, Популяризація екстремального виду велосипедного спорту
кубка України із с. Пилипець
DOWNHILL
Парад сажотрусів
м. Мукачево, центра- Міський парад сажотрусів (на честь дня народження
льна частина міста
мукачівського коминаря Берті бачі)

смт
Воловець, вул. Виконання
коломийки
самодіяльними
мистецькими
Карпатська
колективами, фольклорними ансамблями, троїстими музиками,
танцювальними
ансамблями,
окремими
самодіяльними
аматорами – виконавцями народної музики, танцю, пісні;
виставка робіт майстрів декоративно-прикладного мистецтва,
пригощання стравами Верховинської національної кухні

44. 29 липня

45. 5 серпня

46. *Серпень

47. 11 серпня

48. 12 серпня
49. 17 – 19
серпня
50. 17 – 19
серпня

Фольклорний фестиваль „Гуцульська ватра”

Рахівський
район, Відродження народних традицій та кулінарного мистецтва
с. Кобилецька
Поляна

Серпень
Обласне
свято Іршава – Виноградів Прихильники залізниці у неформальній обстановці збираються
„День Боржавської – Хмільник
для відзначення Дня Боржавської вузькоколійки і подорожують
вузькоколійки”
потягом
ХХХІІІ традиційні
міжобласні спортивні змагання з
мотоциклетного
кросу
Фестиваль
„Цімбор фест 2018”

ВеликоберезнянсьСпортивні змагання з мотоциклетного кросу
кий район, с. Забрідь,
ур. Термачув

Воловецький район, Участь самодіяльних мистецьких колективів, фольклорних
с. Верб’яж, Верець- ансамблів, окремих самодіяльних аматорів – виконавців
кий перевал
народної та сучасної музики та пісні Воловеччини, області та зза кордону; виставка робіт майстрів декоративно-прикладного
мистецтва, пригощання стравами Верховинської національної
кухні
„Фестиваль
Міжгірський район,
Популяризація бджолярства. Збереження історії селекції
бджолярів”
с. Вучкове
карпатської бджоли, традиції ведення бджільництва.
Міський фестиваль м. Ужгород,
Щорічний фестиваль-ярмарок виробів закарпатських пасічників
„Медовий спас”
центр міста,
наб. Незалежності
Міжнародні змага- Міжгірський район, Популяризація гірсько-велосипедного туризму
ння Pylypets Gravi- с. Пилипець
ty Race Class 1 в

51. 18 сепрня

52. 19 серпня

53. 23 серпня

54. 25 серпня
55. 25 – 26
серпня
56. 28 серпня

Байпарку Пилипець
Обласний фестиваль словацького
народного мистецтва „Словенська
веселіца”
Обласний фестиваль
фольклору
„На
Синевир
трембіти кличуть”
Веломарафон
„Стежками
опришків 2018”

Ужгородський район, Обласний фестиваль словацького народного мистецтва
с. Сторожниця
„Словенська веселіца” започатковано в с. Сторожниця
Ужгородського району. Естафета проведення фестивалю
передається з району в район, де проживає словацьке населення
Міжгірський район,
Підтримка та популяризація народного мистецтва
с. Синевирська Поляна
м. Рахів

Веломарафон „Стежками опришків 2018” є аматорським
змаганням, метою якого є пропаганда здорового способу життя
серед широких верств населення, розвиток велосипедного
спорту України
Фольклорний фес- Берегівський район, Збереження національних традицій місцевого угорського
тиваль
„Варіння с. Геча
населення
леквару”
Міжнародний фес- Хустський
район, Збереження етнографічних традицій, концертна програма
тиваль „ПИНТЯ - с. Велятино
ФЕСТ”
Міжнародний фес- м. Виноградів
У числі учасників фестивалю представники різних областей
тиваль
сучасної
України та країн світу
пісні
і
танцю
„Кришталеві
грона”
Вересень

57. 1 – 2 вересня
58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.

Міське свято меду

м. Мукачево, міський Виставка-ярмарок меду та інших продуктів бджільництва
парк „Перемоги”
2 вересня
Обласний фести- м. Рахів, амфітеатр Відродження духовної спадщини Гуцульщини, популяризація
валь - ярмарок ,,Буркут”
народних традицій, обрядів, та кулінарного мистецтва гуцулів
,,Гуцульська
бринза”
8 вересня
Міжнародний МТБ Міжгірський район,
Популяризація гірського велосипеда та велосипедного руху в
марафон Пилипець с. Пилипець
Україні
2018
9 вересня
III обласний фоль- Міжгірський район,
Популяризація народних звичаїв та обрядів
клорно - етно- с. Колочава, Тячівсьграфічний фести- кий
район,
с.
валь „Закарпатська Німецька Мокра
свальба”
9 вересня
Районний фестива- Ужгородський район, Фестиваль проходить після збору винограду. На фестиваль
ль „Середнянське смт Середнє
запрошуються винороби району, які демонструють старовинні
винобрання”
звичаї виготовлення вина та проходить дегустація вин
14 – 16
Мукачівський місь м. Мукачево, міський Фестиваль крафтового пива та різноманітних страв до пива
вересня
-кий
фестиваль парк „Перемоги”
„Варишське пиво”
15 вересня
Районний фестива- Ужгородський район, Концерт аматорських колективів району, виставка робіт
ль
„Добронська с. Мала Добронь
майстрів і умільців народної творчості. Виставка-продаж робіт
паприка”
з перцю. Виступи запрошених колективів Сербії, Угорщини,
Словаччини. Масові гуляння
Друга полови- Фестиваль „Дари Міжгірський район, Збереження традицій фольклору та народної кухні краю.
на вересня
лісу”
с. Пилипець
Приготування страв з дарів лісу
21 – 22
Міжнародна турис- м. Ужгород
Популяризація
туристичного
потенціалу
області
на
вересня
тична
виставкавітчизняному та міжнародному туристичному ринках

66. 23 вересня

ярмарок „Тур’євро
-центр–Закарпаття
2018”
Районний фести- Перечинський район,
валь
мистецтв м. Перечин
„Перечинщина
скликає таланти”

З метою пропагування досягнень району в економічній,
культурній та соціальній сферах, збереження та примноження
місцевих традицій і звичаїв, академічного фольклорного і
естрадного мистецтва, виявлення обдарованих виконавців і
авторів у різних жанрах мистецтва, розширення творчих
зв’язків, підсилення впливу професійного українського
мистецтва у естетичному вихованні дітей та молоді, зміцнення
дружби і співробітництва з сусідніми регіонами Закарпатської
області та зарубіжними країнами
Ужгородський район, Свято збору яблук. Усі присутні – в національному вбранні.
с. Сторожниця
Презентація та дегустація
яблучного соку. Концерт
аматорських колективів району, виставка робіт майстрів і
умільців народної творчості
Берегівський район, Програма фестивалю включає проведення виставковос. Яноші
ярмаркових заходів, дегустації вин закарпатських виноробів,
чому передує театралізоване дійство збору винограду та
виготовлення вина, розважальні програми, концерти тощо
м. Ужгород, вул.
Традиційний осінній ярмарок-продаж сільгосп-виробників
Л. Толстого
Закарпаття
Жовтень
Мукачівський район, Відродження популяризації національних традицій, розвитку та
с. Бобовище
збереження традицій народного мистецтва, технологій
виготовлення вина

67. 24 вересня

Районний фестиваль „Apple fest”

68. 29 – 30
вересня

Фестиваль
„BEREG FEST”

69. 29 – 30
вересня

Обласний ярмарок
„Золота осінь”

70. 6 – 7 жовтня

Районний фольклорний фестиваль
„Бобовищенське
гроно”
IV Відкритий фес- м. Хуст,

71. 13 – 14

майдан Фестиваль-ярмарок меду і вина, святковий концерт

жовтня
72. 12 – 14
жовтня
73. 6 – 7 жовтня

74. 28 жовтня

тиваль-ярмарок
меду і вина „Срібні
джерела”
Районний фестиваль „Вертикальний
світ Занівки”
Фестиваль „Страби
чівський гусь”

„Незалежності”
Тячівський
район, Активний та екстремальний відпочинок Закарпаття
урочище Занівка
Мукачівський район,
с. Страбичово

Впровадження традицій по відродженню старовинних страв, які
користуються попитом серед населення

Закриття рафтин- Хустський район, р. Постійний захід на протязі останніх років. Сплав (рафтинг)
гового і водного Тиса біля с. Велятино мальовничою гірською річкою Тиса
сезону

75. 11 листопада День
Мартина

святого

76. 16 – 18
листопада

Свято
молодого
вина „Закарпатське
божоле”

77. 14 – 16
грудня

Фестиваль пряників Закарпаття

78. 19 грудня

Міський

парад

Листопад
м. Мукачево, міський Урочисте святкування День святого Мартина починається в
парк „Перемоги”
католицькому костелі, висвяченому на його честь. А після,
вулицями Мукачева проходить дитяча хода з ліхтариками та
традиційне театралізоване дійство
м. Ужгород, центр
Фестиваль молодого вина традиційно проводиться в місті, де
міста, вул. Ф. Ракоці, закарпатські винороби та пасічники представлять продукцію
підвали „Совиного
своїх приватних господарств
гнізда”
Грудень
м. Ужгород, центр Презентація та ярмарок виробників пряників. Виставка
міста, вул. Ф. Ракоці, пряничних будиночків, майстер класи, цікава програма для
2-й
поверх родин з дітьми.
„Совиного гнізда”
м. Ужгород,
Традиційний парад-променад до свята
Св.

Миколайчиків

79. 20 грудня
20 січня

центральна частина Миколая з 1996 року
міста,
дитячі заклади міста
– Міський різдвяний м. Ужгород, пл. Ш. Різдвяні концерти, хендмейд-ярмарок, різдвяне містечко з
ярмарок
Петефі, пл. Театрль- різноманітними атракціями
на, наб. Незалежності

80. 12 – 13 травня

II. Святкування Днів міст Закарпаття
„Вирує життя, мов хвилі у Тисі, м. Хуст, майдан „Незалеж- Святковий концерт
Хуст в Україні, в Долині ності”
нарцисів” до 928-ї річниці Дня
міста Хуст

81. 22 травня

День міста Мукачево

Локації містом Мукачево

82. Друга половина

День міста Берегове

м. Берегове

83. 6 травня

День Колочави

с. Колочава

84. 27 травня

День міста Перечин

м. Перечин

85. 28 серпня

Святкування
Виноградів

86. 22 вересня

День міста Ужгород

м. Ужгород,
центр міста,
площі Театральна та
Поштова,
наб. Незалежності

87. 30 вересня

День міста Тячів

м. Тячів

88. 30 вересня

День Міжгір’я

смт Міжгір’я

травня

Дня

міста м. Виноградів

Урочистості,
культурно-масові,
спортивні та інші заходи з нагоди
відзначення дня міста
Урочисті заходи з нагоди святкування
Дня міста, концертні виступи,
спортивні та розважальні заходи,
виставка-ярмарок
Концертні виступи, розважальні
заходи з нагоди святкування Дня
Колочави
Перечинський
напівмарафон
ім.
Ф.Фекети (забіг, спортивні змагання)
Урочистості до Дня міста (перша
письмова згадка про місто датується
1262 роком)
Свято триває три дні і складається з
урочистих заходів в Ужгородському
замку, на площах Поштовій та
Театральній, святкового концерту,
ярмарку-продажу
закарпатських
сувенірів та виробів виноробства і
сироваріння
Урочисті заходи з нагоди святкування
Дня міста, концертні виступи,
спортивні та розважальні заходи,
виставка-ярмарок та міні міс
Урочисті заходи з нагоди святкування
Дня міста, концертні виступи,

89. 6 – 7 жовтня
90. 28 жовтня

Рок-фестиваль „Інша планета” м. Іршава,
в рамках святкування Дня центральна площа міста
міста
День Синевира
с. Синевир

Примітка*: дата проведення заходів узгоджується щороку окремо

розважальні заходи та виставкаярмарок
Концерт за участю рок-колективів
України
Святковий концерт, розважальні
заходи з нагоди святкування Дня
Синевира

