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З А Х О Д И  щодо відзначення 260-ї річниці заснування міста Кіровограда 
 

    
 «Свято троянд» (висадка кущів троянд на 

центральній клумбі площі Героїв Майдану, 
подарункові акції)  

20 вересня 2014 року 
10.00 

Площа Героїв Майдану 

 Чемпіонат міста з тенісу настільного 
 

20-21 вересня 2014 року 
10.00 

КДЮСШ № 3 

 Відкритий чемпіонат міста Кіровограда з 
гандболу  

20-21 вересня 2014 року 
10.00 

КДЮСШ № 2 

 Покладання квітів до місць поховання 
громадян, які загинули захищаючи 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України 

20 вересня 2014 року 
10.00  

Міські кладовища 

 Заходи з нагоди   260-ї річниці заснування 
міста Кіровограда 

20 вересня 2014 року 
12.00 

Кіровоградський академічний 
український музично-драматичний 
театр ім. М.Л.Кропивницького 

 Пішохідні екскурсії містом „Від вокзалу до 
міськсаду” 
 

20 вересня 2014 року 
12.00 

Вулиці міста 

 ІІІ Центрально-Український музейно-
туристичний фестиваль; дефіле за участі 
артистів  обласного театру Кропивницького 
та студентського театру «Резонанс». 
Відкриття стаціонарної виставки „260 
музичних років”  
 

20 вересня 2014 року 
11.00 

Площа Театральна 
 

 „Ковалівський” запрошує: 20 вересня 2014 року 
 з 12.00 

Парк культури і відпочинку 
„Ковалівський”  

 - торгівельні майданчики;  Центральна площа парку 
 - виставка квітів;  Центральний вхід до парку 
  Територія парку  
 

 - спортивні змагання „Роби як ми – роби 
краще за нас” ; 
- конкурс малюнка на асфальті „З днем 

  
Центральна алея парку 



 2 
народження рідне місто”; 
 

 2 3 4 
 - фотовиставка „Місто Якова Паученка” 

 
 - виставка робіт учнів 

Кіровоградської дитячої художньої школи; 
 
- майстер-класи і виставка робіт 
декоративно-ужиткового мистецтва міської 
централізованої бібліотечної системи; 
- виставка-продаж та майстер класи „хенд 
мей”; 
- презентація видань „Первой городской 
газеты”; 

 Центральна алея парку 
 
Центральна алея парку 
 
 
Алея парку 
 
 
 
Алея парку 
 

    
 - інформаційна акція „містечко USAID”;  Територія парку 
    
 - дитячий танцювальний марафон та концерт 

духової та сучасної музики; 
 Літній майданчик 

    
 - благодійний концерт за участю творчих 

колективів; 
 
 

Літній майданчик 

    
- відкриття шахово-шашкового павільйону 14.00 

 
Територія парку  
 

 Чемпіонат України з мотокросу серед молоді 
та дорослих 

21 вересня 2014 року 
10.00 

Мототраса  на Завадівці 

 Благодійний мото-рок фестиваль „Вільний 
вітер” 

20 вересня 2014 року 
14.00 

Вулиця Мурманська, 8 

 2 3 4 
 Відкриття та презентація культурно-

освітнього проекту „БЕЗКОШТОВНА 
Мобільна бібліотека” 

20 вересня 2014 року 
14.00 

Вулиця Дворова, 13 
 



 3 
 Відкритий міський турнір з баскетболу серед 

юнаків 
21 вересня 2014 року 

9.00 
Спортзал „Ікар”  

  Всеукраїнські змагання з велоспорту, 
присвячені пам'яті Заслуженого тренера 
України Сергія Симоненка 

24 вересня 2014 року  
14.00 

25 вересня 2014 року 
10.00 

 

Аджамське шосе  
 
Фортечні вали 

 

 


