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УПОРЯДНИКИ:
Вождаєнко В.В.- директор
Департаменту культури і
туризму Полтавської
обласної державної
адміністрації.
Удовиченко І.А.- заступник
директора Департаменту начальник управління
культури, мистецтв,
національностей і
релігій та планування
Департаменту культури
і туризму Полтавської
обласної державної
адміністрації.
Шерстюк І.В.- заступник
директора Департаменту начальник управління
розвитку туризму, музейної
справи та охорони
культурної спадщини
Департаменту культури і
туризму Полтавської
обласної державної
адміністрації.

Піпія Т.О.- головний
спеціаліст відділу охорони
культурної спадщини
управління розвитку
туризму, музейної справи
та охорони культурної
спадщини Департаменту
культури і туризму
Полтавської обласної
державної адміністрації.
Буклет «Пофестивалимо»
на Полтавщині»
розроблено
Департаментом культури
і туризму Полтавської
обласної державної
адміністрації для
використання фахівцями
туристичного супроводу
під час проведення
традиційних фестивалів
та інших
культурно-мистецьких
подій на території
Полтавської області, а
також для промоції
фестивального туризму в
області серед різних
верств населення.

СІЧЕНЬ

Обласний фестиваль
театралізованого
вертепного дійства

«Різдвяна феєрія»
8 січня

м. Полтава
(0532) 56-94-23
У період Різдвяних свят у
м. Полтава проводиться
обласний фестиваль
театралізованого
вертепного дійства
«Різдвяна феєрія». Під спів
колядок учасники дійства
рушають від Свято-Успенського
кафедрального собору до
Театральної площі. Урочисту ходу
колядних гуртів очолює чоловічий
хор Полтавської єпархії
Православної церкви України. На
фестиваль з різних куточків області
прибувають колядні гурти, які
дарують гостям фестивалю
автентичні пісні та вертепні дійства.
На святі можна добре відпочити на
природі, розважатися, послухати
українських пісень у виконанні
творчих колективів, придбати
вироби декоративно-ужиткового
мистецтва майстрів народної
творчості Полтавщини.

ЛЮТИЙ

Обласне свято

«Гребінчина світлиця»

у м. Гребінці на
відзначення 207-ї річниці від
дня народження Є.П. Гребінки
2 лютого
м. Гребінка
+38(066) 93-45-566
Обласне свято «Гребінчина
святлиця» започатковане у
1995 р. у м. Гребінка і
присвячене земляку,
поету-байкарю Євгену
Павловичу Гребінці, автору
слів всесвітньовідомого
романсу «Очі чорні». Щорічно
на початку лютого (день
народження поета 2 лютого) в
районному будинку культури
проводиться тематичний вечір,
конкурс читців-гумористів. Учасники
конкурсу та гості виїжджають у
с. Мар'янівку, де відвідують могилу
Є.П. Гребінки (колишній хутір
Убіжище, де народився поет).
Свято відбувається на території
ландшафтного парку
ім. Є.П. Гребінки. В оселі, де
проживав письменник, нині
розміщується школа, тут
проводяться тематичні заходи за
участю митців-аматорів. У
районному будинку культури діє
літературна експозиція
на честь поета.

квітень
Бліц-тур

«Гоголь:
містичні шляхи,
реальні історії»

Відкритий
регіональний
фестиваль
театрального мистецтва

«В гостях у Гоголя»
1-7 квітня

1 квітня

м. Полтава

м. Полтава

(0532) 56-94-83
(0532) 61-63-69

(0532) 56-94-23
У рамках святкування
210-річниці з дня народження
М.В. Гоголя відбудеться
презентація бліц-туру
«Гоголь: містичні шляхи,
реальні історії», що
присвячений життю та
творчості письменника. Учасники
заходу матимуть можливість
побачити героїв, які народжені на
сторінках знаменитих творів
письменника. Вже звичні багатьом
місця на карті Полтавщини
отримають нову інтерпретацію
завдяки театралізованій
екскурсії в рамках одного із
найдовгоочікуваніших бліц-турів
2019 року.

Театральний фестиваль
«В гостях у Гоголя»
традиційно розпочинається
1 квітня – у день народження
Гоголя, і триває 8-9 днів.
Жанрова особливість
фестивалю не визначається,
можуть брати участь колективи з
різножанровими виставами,
основаними на різному
драматичному матеріалі, за
форматом вони можуть поділятися
на будь-які – драматургічні,
музичні вистави,
літературно-музичні композиції,
пластичні шоу тощо.

Обласне свято
та виставка-конкурс

«Воскресни, Писанко»
в м. Карлівка на
відзначення Великодня
29 квітня
м. Карлівка
+38(050) 404-83-73

Проводиться в
м. Карлівка щороку,
другого дня Великодня, на
відзначення релігійного та
державного свята Світлого
Христового Воскресіння.
Мета заходу – відродження
та збереження народних
національних традицій,
популяризація мистецтва
писанкарства, подальший
розвиток декоративноприкладного мистецтва
Карлівщини.

травень
Обласне свято
духової музики та
марш-парад духових
оркестрів в м. Полтава до
Дня пам'яті та примирення,
74-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Другій Світовій війні
5 травня
м. Полтава
+38(095) 189-26-52
(0532) 56-94-23
Свято проводиться в
м. Полтава та приурочене до
Дня Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні
Мета свята – вшанування
ветеранів війни, виховання
почуттів патріотизму та
любові до Батьківщини у
підростаючого покоління.
У програмі свята:
- марш-парад духових
оркестрів по вулиці
Соборності;
- свято духової музики на
Театральній площі.

Обласне свято

«Обереги пам’яті»

на території
меморіального
комплексу воїнам
Південно-Західного фронту
в урочищі Шумейкове
Лохвицького району
8 травня
Лохвицький район,
урочище
Шумейкове
+38(066) 773-23-66
Проводиться щорічно на
початку травня в
Лохвицькому районі, в
урочищі Шумейкове, де
потрапили в оточення і
трагічно загнули близько 800
солдат. Смертю хоробрих
загинув тут і командувач
Південно-Західним фронтом
Герой Радянського Союзу,
генерал-полковник
М.П. Кирпонос.

Обласне свято

«Пісні Бузкового гаю»

в смт Диканька

11 травня

Х Всеукраїнський екофестиваль
«Лель» на території
Комунальної установи
«Рекреаційний центр
«Криворудський»
Полтавської обласної ради

смт Диканька

11-12 травня

+38(099) 057-97-47

с. Крива Руда
+38(050) 747-07-26

Свято проводиться в
селищі Диканька під
час цвітіння бузку –
в історичному місці,
де за розпорядженням
очільника Полтавського
повітового дворянства
Л.В. Кочубея було
висаджено
10 сортів бузку. Згодом,
Бузковий гай визнано
ботанічною пам'яткою
природи і він став
традиційним місцем
відпочинку як мешканців
Диканьки, так і численних
гостей.

Проводиться в с. Крива Руда
Семенівського району на
території Рекреаційного
центру «Криворудський».
Девіз фестивалю:
«З любов'ю до природи,
з любов'ю до України!».
Дотепер фестиваль постійно
збирає творчих людей,
небайдужих до довкілля, серед
яких представники Полтавщини,
Київщини, Тернопільщини,
Черкащини та інших регіонів
України. Учасники упродовж
двох днів виборюють першість у
семи номінаціях: народна пісня,
естрадна пісня, авторська пісня,
інструментальний твір,
авторський вірш, весільний
рушник, витвір народного
мистецтва.

Обласне свято

«Роде наш красний»

та огляд-конкурс
родинних і сімейних
ансамблів на
відзначення
Дня Матері в Україні та
Міжнародного Дня сім’ї
12 травня
смт Шишаки
+38(066) 363-84-88
Свято проводиться у
селищі Шишаки на
відзначення Дня Матері в
Україні та Міжнародного
Дня сім'ї. Складові свята:
театралізоване
представлення мистецьких
родин, виставки
образотворчого та
декоративно-прикладного
мистецтва, обласний оглядконкурс родинних та
сімейних ансамблів.

Всеукраїнський
фестиваль-конкурс мистецтв

«Зірковий час»
15-16 травня
м. Полтава

(0532) 51-24-72
+38(099) 240-91-94

Обласне свято

«Решетилівська весна»
у м. Решетилівка та
виставка творів
декоративно-ужиткового
мистецтва
17-19 травня
м. Решетилівка
+38(066) 860-54-10

«Зірковий час» щорічний
яскравий мистецький
захід, спрямований на
пошук талановитої
молоді та розвиток культури
регіону. «Зірковий час» –
у Полтавській області один із
«Всеукраїнських» фестивалів,
до якого прикута особлива увага
з боку учасників, Департаменту
культури і туризму Полтавської
облдержадміністрації та
Міністерства культури України.
Спеціалізація фестивалю:
вокал, хореографія,
оригінальний жанр.

Проводиться щороку в
м. Решетилівка –
всесвітньо відомому
центрі вишивки та
килимарства.
У програмі свята: парад
вишиванок, виставка
високохудожніх робіт майстрів
народної творчості з усієї
України, демонстрація
ексклюзивного вишиваного
одягу «Агенція моделей»
Решетилівського художнього
професійного ліцею, майстеркласи із живопису, ручного
килимарства, вишивки,
гончарного мистецтва.

День Європи та
ХІІ Міжрегіональна
виставка-турсалон

«Відпочивайте
на Полтавщині!»

Обласне свято

«Дивоцвіт
Лесиного гаю»

у м. Гадячі

18 травня

24 травня

м. Полтава

м. Гадяч

(0532) 61-63-69

+38(066) 121-48-32

Презентація потенціалу
Полтавщини та інших регіонів
України відбувається на
Театральній площі в
обласному центрі з нагоди
святкування в Україні Дня
Європи. Основна ідея свята –
кожний мешканець континенту,
незалежно від своєї національної
належності і громадянства, має
відчути себе вільним у
«Європейському домі». До участі у
виставці запрошуються майстри
народної творчості, колективи
художньої самодіяльності,
представники туристичноготельного бізнесу, зеленого
туризму, інших сфер туристичної
галузі з усіх регіонів України. Географія
учасників поступово розширюється.
Діловою програмою виставки
передбачено проведення прес-турів,
інфо-турів, екскурсій, низки заходів з
підвищення фахового рівня
працівників туристичної галузі.

Свято проводиться щороку в
м. Гадяч в урочищі
«Зелений гай» – місці, де
свого часу проживала
родина Драгоманових,
яка подарувала світові
письменницю, етнографа,
публіциста Олену Пчілку,
громадського діяча Михайла
Драгоманова. Це місце, дочка
Олени Пчілки, Леся Українка
назвала «найукраїнішою
Україною».
У програмі свята:
декламування віршів Лесі
Українки, частування
трав'яним чаєм за рецептами
родини Драгоманових у
«Лесиній світлиці»,
театралізоване дійство
«Дивоцвіт Лесиного гаю».

Обласний фестиваль

«Калинові гуляння» в

с. Грабарівка
Пирятинського району,
батьківщині заслуженого
діяча мистецтв
України Г.С. Левченка

Обласне свято
кобзарського мистецтва

«Взяв би я бандуру»

в смт Велика Багачка
на вшанування пам'яті
кобзаря-земляка
Ф.Д. Кушнерика

25 травня

26 травня

с. Грабарівка

смт Велика Багачка

+38(099) 224-96-19

+38(066) 145-29-21

Захід проводиться у
с. Грабарівка
Пирятинського району,
батьківщині Григорія
Семеновича Левченка –
заслуженого діяча мистецтв
України, хормейстера,
композитора, Почесного
громадянина Пирятинського
району, професора, художнього
керівника українського народного
хору «Калина» Полтавського
національного педагогічного
університету імені
В.Г. Короленка. У програмі
фестивалю: велика концертна
програма за участю хору
«Калина» та фольклорних
колективів Пирятинського району,
а також традиційне частування
«калинян» козацькою кашею.

Свято проводиться в
селищі Велика Багачка
на вшанування пам'яті
бандуриста, земляка –
Федора Даниловича
Кушнерика. У програмі свята:
майданчик «Щасливий двір» –
українська світлиця і виступи
самобутніх фольклорних
колективів району; містечко
дитячої творчості; концерт юних
талантів Великобагачанської
музичної школи; творчі
лабораторії відомих в Україні
бандуристів «Грай, бандуро,
грай»; виставка старовинного
українського одягу «Українське
вбрання сьогодення і минувшину
міцно єдна».

червень

Міжнародний
гастрофестиваль
«Полтавська галушка»
8-9 червня
м. Полтава
(0532) 61-63-69
Полтавців справедливо
називають «галушечниками».
У місті відомо понад
п'ятдесяти рецептів
галушок, як класичного
приготування - відварені
на пару у курячому
бульйоні з м'ясом, так і з
начинкою: печінка, шкварки,
капуста, сир, цибуля, сало тощо.
Підтримуючи брендову страву
Полтави, щороку проходить
традиційне Свято полтавської
галушки. На Соборному майдані
міста розташовується «Містечко
майстрів», найкращі виробники
ресторанного господарства,
проходять «майстер-класи» з
приготування галушок.
Центральною подією свята стає
кулінарний конкурс «Полтавська
битва - битва кухарів» та конкурс на
швидкість поїдання галушок. У
2008 році полтавська галушка
діаметром 43 см. та вагою 10 кг.
потрапила до Книги рекордів
України категорії «Кулінарні
вироби, розміри».

ІІ Міжнародний
поетичний фестиваль
Meridian Poltava
7-9 червня
м. Полтава
(0532) 61-63-69
Фестиваль сучасної шведськоукраїнської поезії в Полтаві. Це
данина пам'яті жертв
Полтавської битви.
Полтавська битва 1709 р.
стала приводом не
лише для проведення
фестивалю, але й
налагодження зв'язків між
українськими та шведськими
представниками культурної
спільноти. У програмі – поетичні
читання, літературні вечори,
презентація книг, екскурсії,
кінопоказ та музичні концерти
на 14 локаціях. Протягом трьох
днів фестивалю участь беруть
представники вищої поетичної ліги
зі Швеції, Німеччини та України.
Захід відбувається за підтримки
Полтавської ОДА та обласної
ради, Посольства Швеції в
Україні, Open Society Fondation
в кооперації з OSIFE.

Міжрайонний
фольклорний
фестиваль

«Барви
Хорольщини»
в м. Хорол

15 червня
м. Хорол
+38(099) 664-00-22

Фестиваль проводиться у
мальовничому куточку
поблизу м. Хорол на
березі річки Голубиха. У
програмі фестивалю:
театралізоване дійство
«Варенички мої духмяні»,
концертна програма за
участю колективів учасників фестивалю,
широка торгівля стравами
національної кухні.

Обласне свято

«Прийди, прийди
до мене, Неділенько
зелена!»
до Дня Святої Трійці
в смт Нові Санжари
16 червня
смт Нові Санжари
+38(068 )400-25-44
Свято проводиться щороку
в День Святої Трійці
в парку «Перемога»
селища Нові Санжари.
Програма свята передбачає:
святкове Богослужіння,
театралізований концерт за
участю кращих колективів
району та запрошених
гостей, мистецькі і кулінарні
виставки сільських рад
району.

Обласне свято

«Зелене свято
Гончаревого
дитинства»

в Кобеляцькому районі
16 червня

Обласне свято

«Маріїна долина»

та виставка-конкурс
творів жінок-художниць

«Осяяні красою і
талантом» на приз

імені Марії Башкирцевої
в с. Черняківка
Чутівського району

с. Суха

27 червня

+38(099) 940-94-84

с. Черняківка

Свято проводиться
щороку у День Святої
Трійці в с. Суха
Кобеляцького району –
батьківщині класика
української літератури,
відомого громадського діяча,
Героя України О.Т. Гончара.
У програмі свята:
відвідування музею-садиби
О.Т. Гончара, виставкапродаж робіт місцевих
майстрів, виступи
запрошених гостейлітераторів, видавців,
науковців.

+38(050) 925-07-47
На вшанування пам'яті
знаної на весь світ
художниці, скульптора і
письменниці Марії Башкирцевої,
щороку наприкінці червня в
с. Черняківка Чутівського району,
де вона проживала з батьками,
проводиться обласне свято та
виставка-конкурс талановитих
жінок-художниць «Осяяні
красою і талантом». У програмі
свята також передбачено
майстер-класи з окремих видів
декоративно-ужиткового
мистецтва, концерт провідних
творчих колективів і виконавців
району та запрошених гостей.

Обласне свято

«Пісенне джерело»
в смт Градизьк
Глобинського району
29 червня
смт Градизьк
+38(050) 17-07-250
Проводиться щороку в селищі
Градизьк Глобинського
району – батьківщині
Героя України,
композитора і поета
Олександра Білаша на
оспіваній ним горі Пивисі. У
програмі свята: тематичні
вистави, що висвітлюють життя і
творчість відомих діячів культури,
уроженців Глобинщини – Миколи
Лисенка, Георгія і Платона
Майбородів, Володимира
Верменича, Раїси Кириченко і,
звичайно, Олександра Білаша;
велика концертна програма за
участю професійних і кращих
аматорських колективів і
виконавців Полтавщини та
України; виступи-вітання
композиторів та поетів.

липень
Обласне фольклорне свято

«Купальські ігри
на батьківщині
Миколи Гоголя»

у с. Гоголеве
Шишацького району
6-7 липня
с. Гоголеве

(05352) 9-38-74
Свято проводиться у
с. Гоголеве Шишацького
району у мальовничому
місці біля ставка, на території
Національного музею-заповідника
М.В. Гоголя. У програмі свята:
святкове театралізоване дійство
«Купальські ігри» за мотивами
творів М.В. Гоголя та народних
пісенно-обрядових традицій,
виставка творчих робіт
образотворчого, декоративноприкладного мистецтва місцевих
умільців, купальські гуляння.

серпень

Відкритий міжрегіональний
апі-ярмарок

«ГЕЛОН-ФЕСТ»

спільно з Семенівською
райдержадміністрацією,
Семенівською районною
радою, кластером
«Меди-межиріччя» та
відкритий міжрегіональний
конкурс вокальних
ансамблів, колективів
малих форм (дуетів,
тріо, квартетів) і
окремих виконавців
18 серпня
с. Очеретувате
+38(050) 346-81-00

Обласний етнофестиваль
10 серпня
с. Більськ
+38(099) 057-52-74
Колоритний етнофестиваль
проходить в мальовничих
околицях села Більськ
Котелевського району. На
вас чекає вражаюча
розважальна програма,
а саме: виступи відомих
українських музикантів,
майстер-класи скіфських
реконструкторів та професійних
гончарів, феєричне свято ковалів,
презентація робіт кращих майстрів
народної творчості, виставка
кулінарних виробів за скіфською
тематикою, а на завершення –
захоплююче фаєр-шоу!
Вишуканою родзинкою
фестивалю є театралізована
екскурсія Більським городищем з
оглядом археологічних розкопок. А
для справжніх любителів туризму
передбачені тематичні різнопланові
піші та велоекскурсії з можливим
проживанням в археологічному
таборі на території славетного
міста Гелон.

«Меди-межиріччя»

Наразі господарство промислової
пасіки ПСП «Дружба» вийшло на
ринок експорту, почало займатися
переробкою меду, зокрема
виготовленням медового вина, креммеду, маточного молочка тощо. Тому
Всеукраїнський апі-ярмарок «Меди
Межиріччя» став прекрасною
можливістю продемонструвати свої
напрацювання. У програмі заходу:
проведення культурно-мистецького
конкурсу, спортивної програми,
армспорту, турніру «Спортивний
бджоляр», конкурсу-фестивалю питного
меду, семінару «Основи здорової апітерапії», вручення посвідчень
пасічників та нагородження
кращих із них.

Обласний огляд-конкурс
фольклорних колективів,
народних музик,
гармоністів та бандуристів

«Чиста криниця»

на Національному
Сорочинському ярмарку
20-25 серпня
с. Великі Сорочинці
+38(098) 216-75-18
Щороку під ярмарку на
головній сцені проводиться
обласний огляд-конкурс
фольклорних колективів,
народних музик,
гармоністів та бандуристів
«Чиста криниця»,а на
сценічному майданчику «Млин» спільно з АТ «Сорочинський
ярмарок» - фестиваль гумору
«Сміємося разом з Гоголем». У
конкурсі «Чиста криниця»
приймають участь більше 100
колективів з усіх куточків
Полтавської області. У фестивалі
«Сміємося разом з Гоголем» виконавці з різних регіонів України
і клубних закладів Полтавщини. На
презентаційному майданчику
Полтавської області упродовж
ярмарку діє виставка творів
майстрів і хужодників Полтавщини,
клубні заклади презентують
виступи аматорських
колективів і виконавців.

вересень

Обласне «Свято

веселої мудрості»

та обласний конкурс
читців-гумористів на
батьківщині українського
байкаря, громадського діяча
Леоніда Глібова у
с. Веселий Поділ
Семенівського району
7 вересня

с. Веселий Поділ
+38(066) 819-47-15
Свято проводиться щорічно у
с. Веселий Поділ Семенівського
району – на батьківщині поетабайкаря Леоніда Івановича Глібова.
У програмі свята: обласний конкурс
читців-гумористів на краще
виконання творів Л.І. Глібова;
повітове містечко з стравами
української кухні;
театралізований концерт за
участю кращих колектиів району
та запрошених гостей; виставкапродаж виробів художників і
майстрів декоративно-прикладного
мистецтва та народних умільців;
мистецькі і кулінарні виставки
сільських рад району; дитячі
ігри та розваги.

Фестиваль
сучасних театрів
у м. Гадячі
13 вересня
м. Гадяч
(0532) 22-56-41

Обласне свято

«Осіннє золото»

та конкурс дуетів, тріо,
квартетів, вокальних
ансамблів на
батьківщині поета-пісняра
Дмитра Луценка у
с. Березова Рудка
Пирятинського району
14 вересня

Фестиваль сучасних
театрів проводиться у
місті Гадяч. Вересневі
вулиці славної гетьманської
столиці наповнюються
шквалом емоцій, бурхливими
пристрастями та
театральним антуражем.
Незвичайні локації,
різноманітна тематика, відомі
театральні групи, вистави та
перфоманси готові вражати,
дивувати та захоплювати
гадячан, туристів та гостей
фестивалю.

с. Березова Рудка
+38(099) 224-96-19
Свято проводиться
щорічно в с. Березова
Рудка Пирятинського району
на батьківщині поета-пісняра,
лауреата Державної премії
України імені Т.Г. Шевченка –
Дмитра Омеляновича Луценка.
Програмою свята передбачено:
регіональний огляд-конкурс
дуетів, тріо, квартетів на краще
виконання творів на вірші
Д.О. Луценка; відвідування
експозиції музею, присвяченої
його життю та творчості; вистакапродаж насіннєвого і посадкового
матеріалів сортових овочів,
фруктів, квітів та інше.

Обласне свято

«Благословенні ви,
сліди мандрівника
Сковороди»

в смт Чорнухи –
батьківщині видатного
українського просвітителя,
філософа, поета і музиканта
Г.С. Сковороди
14 вересня
смт Чорнухи

жовтень

Відкритий
регіональний
фестиваль
духовної музики

«Небесні перевесла»

Всеукраїнський
конкурс краси

«Новорічна
казка 2019»
19 грудня

19 жовтня

м. Полтава

м. Полтава

(0532) 61-63-69

(0532) 60-65-14

+38(095) 838-78-46
Свято проводиться в
селищі Чорнухи на честь
відзначення дня народження
видатного філософа,
просвітителя, поета і музиканта
Григорія Савича Сковороди. У
програмі свята: відвідування
експозиції Чорнухинського
літературно-меморіального музею
Г.С. Сковороди, розташованого
у відтвореній садибі батьків
філософа; відвідування Галереї
мистецтв з експозицією художніх
творів учасників традиційного
пленеру художників «Чорнухинська
Сковородіана»; урочистості за
участю науковців, громадських
діячів, письменників України у
Полтавській області.

грудень

Мистецький захід
проводиться у м. Полтава
в приміщенні Полтавського
краєзнавчого музею імені
Василя Кричевського. У
програмі фестивалю:
урочиста хода до пам'ятника
«Загиблим українським
козакам», концертна
програма за участю
професійних, аматорських
колективів області та
майстер-клас статусного
колективу України.

Конкурс має вигляд
дитячого шоу,
складається із трьох
епізодів, кожен із яких
спрямований на те, щоб
якнайкраще показати таланти
дітей. Мета конкурсу: розвиток і
підтримка дитячої творчості. За
підсумками конкурсних епізодів
обирають переможців і
оголошують їх у казковий
спосіб: називають королів та
королев, принців та принцес,
характерною рисою проведення
даного конкурсу є те, що кожна
дитина отримує титул, корону або
кубок, диплом і подарунок.

січень
Обласний фестиваль
театралізованого
вертепного дійства
«Різдвяна феєрія»

8 січня

лютий
Обласне свято 2 лютого
«Гребінчина
світлиця» у
м. Гребінці на
відзначення
207-ї річниці
від дня
народження
Є.П. Гребінки

квітень
Бліц-тур
«Гоголь: містичні
шляхи, реальні історії»

1 квітня

Відкритий регіональний 1-7 квітня
фестиваль
театрального
мистецтва
«В гостях у Гоголя»
Обласне свято та 29 квітня
виставка-конкурс
«Воскресни, Писанко» в
смт Карлівка на
відзначення
Великодня

травень
5 травня

8 травня

11 травня

Обласне свято духової музики та марш-парад
духових оркестрів в м. Полтава до Дня
пам'яті та примирення, 74-ї річниці Перемоги
над нацизмом у Другій Світовій війні
Обласне свято «Обереги пам'яті» на
території меморіального комплексу воїнам
Південно-Західного фронту в урочищі
Шумейкове Лохвицького району
Обласне свято «Пісні Бузкового гаю» в
смт Диканька

11-12 травня Х Всеукраїнський екофестиваль «Лель» на
території Комунальної установи
«Рекреаційний центр «Криворудський»
Полтавської обласної ради

12 травня

Обласне свято «Роде наш красний» та
огляд-конкурс родинних і сімейних ансамблів
на відзначення Дня Матері в Україні та
Міжнародного Дня сім’ї

15-16 травня Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв
«Зірковий час»

17-19 травня Обласне свято «Решетилівська весна» у
смт Решетилівка та виставка творів
декоративно-ужиткового мистецтва

Дня Європи та ХІІ Міжрегіональна виставка- 18 травня
турсалон «Відпочивайте на Полтавщині!»
Обласне свято «Дивоцвіт Лесиного гаю» у 24 травня
м. Гадячі
Обласний фестиваль «Калинові гуляння» 25 травня
в с. Грабарівка Пирятинського району,
батьківщині заслуженого діяча мистецтв
України Г.С. Левченка
Обласне свято кобзарського мистецтва 26 травня
«Взяв би я бандуру» в смт Велика Багачка на
вшанування пам'яті кобзаря-земляка
Ф.Д. Кушнерика

червень

27 червня

29 червня

липень

6-7 липня

Обласне свято «Зелене свято Гончаревого 16 червня
дитинства» в Кобеляцькому районі

Обласне фольклорне свято «Купальські ігри
на батьківщині Миколи Гоголя» у
с. Гоголеве Шишацького району

10 серпня

Обласний етнофестиваль «ГЕЛОН-ФЕСТ»

18 серпня

Відкритий міжрегіональний апі-ярмарок
«Меди-межиріччя» спільно з Семенівською
райдержадміністрацією, Семенівською
районною радою, кластером «Медимежиріччя» та відкритий міжрегіональний
конкурс вокальних ансамблів, колективів
малих форм (дуетів, тріо, квартетів) і
окремих виконавців

20-25 серпня Обласний огляд-конкурс фольклорних

колективів, народних музик, гармоністів та
бандуристів «Чиста криниця»
на Національному Сорочинському ярмарку

Міжрайонний фольклорний фестиваль 15 червня
«Барви Хорольщини» в м. Хорол
Обласне свято «Прийди, прийди до мене, 16 червня
Неділенько зелена!» до Дня Святої Трійці в
смт Нові Санжари

Обласне свято «Пісенне джерело» в
смт Градизьк Глобинського району

серпень

ІІ Міжнародний поетичний фестиваль 7-9 червня
Meridian Poltava
Міжнародний гастрофестиваль 8-9 червня
«Полтавська галушка»

Обласне свято «Маріїна долина» та
виставка-конкурс творів жінок-художниць
"Осяяні красою і талантом" на приз
імені Марії Башкирцевої в
с. Черняківка Чутівського району

вересень

7 вересня

Обласне «Свято веселої мудрості» та
обласний конкурс читців-гумористів на
батьківщині українського байкаря,
громадського діяча Леоніда Глібова у
с. Веселий Поділ Семенівського району

Фестиваль сучасних театрів 13 вересня
у м. Гадячі
Обласне свято «Осіннє золото» та конкурс 14 вересня
дуетів, тріо, квартетів, вокальних ансамблів
на батьківщині поета-пісняра Дмитра
Луценка у с. Березова Рудка
Пирятинського району
Обласне свято «Благословенні ви, сліди 14 вересня
мандрівника Сковороди» в смт Чорнухи –
батьківщині видатного українського
просвітителя, філософа, поета і музиканта
Г.С. Сковороди

ЖОВТЕНЬ
Відкритий регіональний фестиваль духовної 19 жовтня
музики «Небесні перевесла»

грудень
Всеукраїнський конкурс краси 19 грудня
«Новорічна казка 2019»

Лубенський район

Спасо-Преображенський
Мгарський монастир пам’ятка архітектури
національного значення.
Гадяцький
район

Свято-Покровська
церква у
с. Плішивець.
Ця пам’ятка є
однією з перших
будівель
ураїнського
архітектурного
модерну не лише
на Полтавщині, а
і в Україні.
Глобинський район

Гора Пивиха знаходиться на
території селища Градизьк і
вважається
найвищою
точкою
Лівобережної
України.

туристичні
об’єкти
Полтавщини
Великобагачанський район

Санаторій «ПСЕЛ»
з цілющою
хлоридонатрієвою
слаболужною
мінеральною
водою
«Великобагачанська».
Козельщинський
район
Козельщинський
Різдва-Богородиці жіночий
монастир - справжня
перлина Козельщини.
Гребінківський
район
Старовинні
курганні
могильники
(с. Ульянівка).

Миргородський район
ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» найбільш цінне рекреаційне
багатство регіону
(м. Миргород).

Диканський
район
Тріумфальна
арка.
Пирятинський
район

Палац
Закревських архітектурнопарковий
ансамбль, пам’ятка
архітектури
національного значення
Машівський район
Загальнозоологічний заказник
загальнодержавного значення
«Руський Орчик»
(с. Ряське).

Кобеляцький район

Унікальна пам’ятка
архітектури ХІХ
століття - Софіївська
церква, що є
усипальницею та
побудована у
формі піраміди
(с. Комендантівка).

Котелевський
район
Історико-культурний заповідник
«Більськ», створений на
теренах найбільшого
скіфського городища
Європи - міста
Гелон
(смт Котельва).
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