
Календарний план співпраці виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

з порідненими та партнерськими містами на 2011 рік (станом на січень 2011р.) 

 

№  № п/п Місто Захід Період 

1 Республіка Польща 

  - День Конституції  3 травня 

  - День Незалежності  11 листопада 

  - Великдень 24 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 1.  Зєльона Гура Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

 лютий 

   Юнацькі міжнародні змагання з вільної боротьби 

(запрошуються) 

березень 

   VІІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   Дні міста Зєльона Ґура. Міжнародна зустріч збору 

винограду 

вересень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

 2.  Люблін Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» (запрошуються ковалі) 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

    Європейський економічний форум в м. Люблін червень 

   Події Люблінського липня липень 

   Ягеллонський ярмарок – Європейські культурні зустрічі в серпень 



м. Любліні 

    Міжнародний дитячий екологічний фестиваль в «Лімниці» серпень  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську 

(запрошуються) 

грудень 

 3.  Дільниця Охота м. 

ст. Варшави 

Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(зарошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» (запрошуються ковалі) 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

 7-9 травня 

   Міжнародний дитячий екологічний фестиваль в «Лімниці» серпень  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську 

(запрошуються) 

грудень 

 4.  Свідніца Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(зарошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» (запрошуються ковалі) 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   Міжнародний економічний форум в м. Свідніца  червень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

 5.  Хшанув Обмін делегаціями бізнесменів в рамках українсько-

польського бізнес-клубу 

постійно 

   Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед лютий 



юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

   Всепольський інтеграційний фестиваль танцю та пісні 

«Хшанувський мистецький локомотив» в м. Хшанув 

 квітень 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» (запрошуються ковалі) 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   День міста Хшанув 

Міжнародний футбольний турнір на кубок Бургоміста 

Хшанова 

червень 

   Міжнародний дитячий екологічний фестиваль в «Лімниці» серпень  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську 

(запрошуються) 

грудень 

 6.  Томашув-Мазовєцки Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   Дні міста Томашова Мазовецького 

Щорічний Томашівський фестиваль «А може ми би так… 

до Томашова» 

27-28 червня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

 7.  Рибнік Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 



   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня м. Івано-Франківська 

7-9 травня 

   День міста Рибнік  17-21 червня 

    Міжнародний дитячий екологічний фестиваль в «Лімниці» серпень  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

   Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

 8.  Жешув Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   Участь солістів-вокалістів закладів культури у 

Міжнародному фестивалі пісні „Carpathia” у м. Жешові  

 травень 

   Реалізація спільного польсько-українського проекту 

міжнародної інтеграції молоді «Музика об’єднує народи» 

(договір про співпрацю між Івано-Франківською ДМШ №2 

та ДМШ №2 м. Жешова) 

Участь в Міжнародному дитячому конкурсі ансамблевої 

гри 

травень, вересень 

   День міста Жешув 29 травня-1 червня  

    Міжнародний дитячий екологічний фестиваль в «Лімниці» серпень  

   Міжнародний фестиваль «Барви України» вересень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

   Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9.  Ополє Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

22-24 лютого 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 



   Дні міста Ополє 22-26 квітня 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   46-ий Всепольський фестиваль пісні 12-14 червня 

   Відпочинок для дітей (на запрошення Уряду міста Ополє)    липень 

    Міжнародний дитячий екологічний фестиваль в «Лімниці» серпень  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

 10.  Нова Суль Участь  учнів  Івано-Франківських шкіл у новорічно-

різдвяному фестивалі дитячих вертепів 

січень 

   Міжнародні польсько-німецько-українські спортивні 

змагання «Новосоляда-2011. Футзал» 

січень  

 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

 Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   Участь мистецьких колективів закладів освіти міста в 

святкуванні Дня міста Нова Суль 

червень 

    Міжнародний дитячий екологічний фестиваль в «Лімниці» серпень  

 11.  Бродніца День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

 Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   День міста Бродніца   18-19 червня 

   Міжнародний фестиваль «Ярмарок з Королівною Анною» в 

м. Бродніца 

липень 

    Міжнародний дитячий екологічний фестиваль в «Лімниці» серпень  

 12. Кошалін VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

 Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 



2 Румунія 

  - Національний День Румунії / День Національного єднання 

Румунії 

1 грудня 

  - Великдень 24 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 13.  Тирговіште Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

 Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   Дні міста Тирговіште 7-9 вересня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

   Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

 14.  Бая-Маре Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

 Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

 жовтень 

   Свято Каштанів в м. Бая Маре 26-28  вересня  

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

 15.  Орадеа Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

7-9 травня 



ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

   День міста Орадеа 9-12 жовтня 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

3 Чеська Республіка 

  - День утворення незалежної Чехословакії 28 жовтня 

  - Великдень 24 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 16.  Пршеров Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   Дні міста Пршерова 23-25 червня  

   Свято святого Лаврентія в м. Пршерові 

Участь творчих колективів м. Івано-Франківська 

 серпень 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

   Щорічний Міжнародний Джазовий Фестиваль в м. 

Пршеров 

перший тиждень жовтня 

4 Республіка Білорусь 

  - День Незалежності (День Республіки) 3 липня 

 17.  Брест Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

22-24 лютого 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

 Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

  

 
 Річниця визволення від німецько-фашистських завойовників 

та відзначення Дня заснування міста Брест 

29 липня 



   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

5 Угорська Республіка 

  - День Святого Іштвана. День проголошення Угорської 

Республіки 

20 серпня 

  - Великдень 24 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 18.  Ніредьгаза Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківська 

7-9 травня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

6 Російська Федерація 

  - День Перемоги 9 травня 

  - День Незалежності 12 червня 

  - День примирення і взаєморозуміння 7 листопада 

  - День Конституції 12 грудня 

 19.  Сєрпухов Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

 Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   День міста Сєрпухов 20-22 вересня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

5-7 жовтня 



дорослі) 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

 20.  Сургут День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

 Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   День міста Сургут 12 червня  

7 Латвійська Республіка 

  - День проголошення Республіки,  

Державне свято Незалежності 

18 листопада 

  - Великдень 24 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 21.  Єлгава Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   Щорічний фестиваль льодових скульптур в м. Єлгава лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 

 Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську 

7-9 травня 

   День міста Єлгави 29-31 травня 

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 

8 Литовська Республіка 

  - День відновлення державності Литви 16 лютого 

   День Держави Литва 5 липня 

  - Великдень 24 квітня 

  - Різдво Христове 25 грудня 

 22.  Тракай Міжнародний традиційний турнір з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат «Прикарпатська зима» (запрошуються) 

лютий 

   VIІ Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 

(запрошуються) 

квітень 

   День м. Івано-Франківська (запрошуються) 7-9 травня 



 

 

 Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято 

ковалів 2011» 

Святкування Дня Європи в м. Івано-Франківську  

   Міжнародний турнір з спортивної ходьби «Вечірній Івано-

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

дорослі) 

жовтень 

    Міжнародний форум молоді в м. Івано-Франківську грудень 


