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Календарний план співпраці виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

з порідненими та партнерськими містами на 2018 рік  

 

№  № п/п Місто Захід Період 

1 Республіка Польща 

  - День Конституції  3 травня 

  - День Незалежності  11 листопада 

  - Великдень 1 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 1.  Зєльона Гура Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   Дні міста Зєльона Ґура. Міжнародна зустріч збору 

винограду 

вересень 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

 2.  Люблін Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» 8-13 січня 

   Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 квітня 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 04-07 травня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 28 вересня  
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«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

    Європейський економічний форум в м. Люблін жовтень 

   Фестиваль «Ніч культури» в м. Люблін червень 

   Події Люблінського липня липень 

   Ягеллонський ярмарок – Європейські культурні зустрічі в 

м. Любліні 

серпень 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

 3.  Дільниця Охота м. 

ст. Варшави 

Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» 8-13 січня 

   Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

 4.  Свідніца Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» 8-13 січня 

   Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 
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   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

   Річниця започаткування містом Свідниця партнерства з 

містами закордоном 

вересень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

 5.  Хшанув Обмін делегаціями бізнесменів в рамках українсько-

польського бізнес-клубу 

постійно 

   Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   День міста Хшанув червень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

 6. Хшанівський повіт  Обмін делегаціями бізнесменів в рамках українсько-

польського бізнес-клубу 

постійно  

   Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 16-18 березня  
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Прикарпаття» 

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   День міста Хшанув Червень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

 7. Рибнік Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   День міста Рибнік  червень 

   Літній відпочинок дітей в оздоровчому таборі на 

території Бескиду Селезійського 

9-19 липня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

 8. Жешув Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» 8-13 січня 

   Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   Міжнародний дитячий турнір з футболу «Гостинне 

Прикарпаття» 

1-3 червня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 28 вересня  
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«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. Ополє Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   Дні Ополя  

Туристичний ярмарок «У бік сонця» 

травень 

   Міжнародний турнір з плавання – запрошуються 

спортсмени з партнерських міст (Ополє) 

червень/жовтень 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

 10. Нова Суль Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 
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 11. Томашув Мазовєцкі Фестиваль «А може б так до Томашова» 22-24 червня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

 12.      Кошалін Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

2 Румунія 

  - Національний День Румунії / День Національного єднання 

Румунії 

1 грудня 

  - Великдень 1 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 13. Тирговіште Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   Дні міста Тирговіште Вересень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

 14. Бая-Маре Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» 8-13 січня 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  
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   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   Свято Каштанів в м. Бая Маре вересень  

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

 15. Орадеа Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

   День міста Орадеа жовтень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

3 Чеська Республіка 

  - День утворення незалежної Чехословакії 28 жовтня 

  - Великдень 1 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 16. Пршеров Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» 8-13 січня 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   Свято святого Лаврентія в м. Пршерові 

Участь творчих колективів м. Івано-Франківська 

 серпень 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 28 вересня  
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«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

   Щорічний Міжнародний Джазовий Фестиваль в м. 

Пршеров 

перший тиждень жовтня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

4 Республіка Білорусь 

  - День Незалежності (День Республіки) 3 липня 

 17.  Брест Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

  

 
 Річниця визволення від німецько-фашистських завойовників 

та відзначення Дня заснування міста Брест 

29 липня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

5 Угорська Республіка 

  - День Святого Іштвана. День проголошення Угорської 

Республіки 

20 серпня 

  - Великдень 1 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 18. Ніредьгаза Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 28 вересня  
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«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

6 Латвійська Республіка 

  - День проголошення Республіки,  

Державне свято Незалежності 

18 листопада 

  - Великдень 1квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

  19. Єлгава Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» 8-13 січня 

   Міжнародний фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«Фест-2018» 

11-25 лютого 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   День міста Єлгави 25-27 травня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

   Тиждень української культури в Єлгаві листопад 

7 Литовська Республіка 

  - День відновлення державності Литви 16 лютого 

   День Держави Литва 5 липня 

  - Великдень 1квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 20. Тракай Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» 8-13 січня 
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   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

8 США 

  - День Незалежності 4 липня 

  - Великдень 1 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

     21. Арлінгтон Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

23-24 лютого 

   ХХІІ Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття» 

16-18 березня  

   День м. Івано-Франківська  04-07травня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

9 Грузія 

  - День Незалежності 26 травня 

    22. Руставі День м. Івано-Франківська (запрошуються) 04-07 травня 

   День міста Руставі жовтень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

13-15 жовтня 

   ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочиста церемонії 

вручення Призу Європи 

28 вересня  
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   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 17-19 листопада 

10   Молдова   

   День незалежності Республіки Молдова 16 лютого 

   Великдень 1 квітня 

   Різдво Христове 7 січня 

  Стрешенський район День м. Івано-Франківська (запрошуються) 04-07 травня 

   Літній відпочинок дітей  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 

11   Португалія  

  - День незалежності Португалії 16 лютого 

  - Великдень 1 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

  Брага День м. Івано-Франківська (запрошуються)  04-07 травня 

   День міста Брага жовтень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

Франківськ» (запрошуються діти 10-14 років, юніори та 

дорослі) 

20-21 жовтня 

   Міжнародний турнір з таеквон-до «Ivano-Frankivsk Open» 30 листопада - 01 грудня 


