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ФЕСТИВАЛЬ У БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОМУ -  це частина 
Всеукраїнського мандрівного фестивалю «З країни в Україну», який 
відбудеться у 18 містах України.

Організаторами фестивалю у Білгород-Дністровському є локальна 
ініціативна команда «З країни в Україну. Закохані у місто», яка діє за 
підтримки київських організаторів Фестивалю «З країни в Україну»

Мандрівний фестиваль «З країни в Україну» направлений на розвиток 
української культури у невеликих містечках. Фестиваль ставить за мету 
популяризувати сучасне українське мистецтво, музику, фотографію, 
винаходи, і в той же час, не забуваючи про традиційні ремесла, 
показати весь спектр унікальності України.

УНІКАЛЬНІСТЬ:  міста Білгород-Дністровський полягає у тому, що, 
місто, розташоване на березі Дністровського лиману, має вражаючу 
тисячолітню історію та живописні краєвиди. Багата історія міста 
залишилася не лише у записах літописців та історичних документах. 
Вона залишилася у видатних пам’ятках архітектури та археології,  
які збереглися на території нашого міста до теперішнього часу.   
Їх у місті налічується близько 38 одиниць, серед  яких найбільша  
в Україні видатна фортифікаційна споруда Аккерманська фортеця, 
археологічний розкоп «Городище Тіра – Білгород» та древня церква 
«Успіння Пресвятої Богородиці» (Вірменська церква).

МЕТА: провести масштабний культурно-просвітницький захід в 2019 
році, із залученням активістів, волонтерів, спонсорів, представників 
влади, для трансформації суспільного мислення мешканців через 
культурний контент. Активізація місцевого населення шляхом 
залучення гостей фестивалю до участі у спільних заходах  
з популяризації історії та традицій міста.  

ВІЗІЯ: Білгород-Дністровський – український туристичний центр 
Одеської області, місто гостинне до кожного, хто сюди завітає,  
місто, у якому хочеться залишитися назавжди.

Тематичний хештег:  #Закоханіумісто
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА: САЙТ МІСЬКОЇ РАДИ, 
ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКА «НАШЕ МІСТО» 
ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКА «БЕССАРАБИЯ ИНФОРМ» 
ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКА «ПРАВДА АККЕРМАНУ» 
ТЕЛЕКАНАЛ «БЕСАРАБІЯ ТВ» 
ТЕЛЕКАНАЛ «ПЕРШИЙ МУНІЦІПАЛЬНИЙ КАНАЛ» 
СТОРІНКА ЛОКАЛЬНОЇ КОМАНДИ У ФБ  
«З КРАЇНИ В УКРАЇНУ. ЗАКОХАЙСЯ У МІСТО»               ВХІД ВІЛЬНИЙ

Концепція фестивалю
«З країни в Україну»  
у місті Білгород-
Дністровський
17 СЕРПНЯ 2019 РОКУ 

Територія навпроти Аккерманської фортеці;  
 Площа перед Аккерманською фортецею;  
1й Причал біля Аккерманської фортеці.

Слідкуйте за нами в соціальних мережах:
 Фестиваль «З країни в Україну»
@co_ukraine



Напрямки фестивалю 
Час роботи: 12:00 - 18:00

Місце проведення: Приморська площа, Жіночий клуб «MyFitness»,  
Сцена на приморській площі.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ
В дитинстві саме ігри 
допомагали нам зрозу-
міти світ та пізнати 
процеси довкола нас. 
Проте, не кожен з нас 
знає, що інтелектуаль-

ні ігри — це не лише спосіб відволіктися 
від роботи чи навчання, але й чудова 
нагода поєднати елементи розваги та 
навички, здобуті у реальному житті. На 
майданчику за допомогою майстер-кла-
сів, живого спілкування і турнірів з інте-
лектуальних ігор ми познайомимо меш-
канців з гейміфікацією та 
особливостями різних ігор.

МІСТЕЧКО МАЙСТРІВ
Простір, в якому зу-
стрінуться традиції та 
сучасність. Майдан-
чик, який складати-
меться із 10-ти різних 
ремесел, де кожен 
майстер розповість 

свою історію і допоможе розкрити влас-
ний талант і дитині, і дорослому. Суве-
нір, створений власноруч кожен учас-
ник зможе подарувати близькій людині 
чи зберегти як спогад про фестиваль. 

ВІДКРИТА БІБЛІОТЕКА
Майданчик “Відкрита біблі-
отека” — простір, який по-
знайомить вас зі світом 
якісної української літера-
тури, з новинками поетич-
них збірок, новел, романів 

українських авторів. Простір, де кожен 
охочий зможе розповісти та обговорити 
улюблену книгу, поділитися своїми емо-
ціями під час прочитання твору, поспіл-
куватися із однодумцями, відкрити для 
себе та почути творіння талантів свого 
містечка! Плануються майстер-класи, 
автограф-сесії та зустрічі з поетами, 
письменниками, видавцями. Та найго-
ловніше — у відвідувачів цієї локації 
буде змога взяти у волонтера книгу у 
подарунок!

МОЛОДЬ І СПОРТ
Мета майданчика — по-
казати важливість 
спортивної культури 
для здорового розвитку 
суспільства та проде-

монструвати нагальність необхід-
ність організації дозвілля молоді та 
громад. Для цього на локації 
відбудуться майстер-класи з різних 
видів спорту, автограф-сесії, лекції, 
круглі столи, дискусії, виступи 
чемпіонів та відомих спортсменів. 
Кожен охочий зможе пограти в 
настільний футбол, баскетбол, 
теніс.Також познайомимо аудиторію 
з новими та екстримальними 
видами спорту за допомогою 
мотивуючих ютуб-відео .

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Режим і якість харчу-
вання, шкідливі звич-
ки, рівень життя, 
спадковість — далеко 
неповний перелік 
факторів, які вплива-

ють на здоров’я людини. За допомогою 
флешмобів, масових занять з гімнасти-
ки, мобільних стендів вимірювання тис-
ку та інфографіки про ЗСЖ та культуру 
їжі, наш майданчик має на меті привер-
нути увагу громадян до проблем, які 
пов’язані зі здоров’ям та донести ос-
новні принципи здорового життя.

СУЧАСНА УКРАЇНА
Майданчик для всіх інте-
лектуалів, чи тих, хто 
прагне такими бути. 
На вас чекають сучасні 
технології, наукові дослі-
ди, нова цікава інфор-

мація в інтерактивному форматі, яка 
стане у нагоді кожному, а також багато 
запитань та ще більше відповідей. Ко-
жен з учасників зможе стати частиною 
нашого простору, зануритися у події, 
доторкнутися до загадкового світу пі-
знання та відчути, що наука завжди 
навколо нас.



ВЛАДА І ГРОМАДА

Майданчик, який до-
поможе місцянам 
збагнути основи та 
принципи демокра-
тичного суспільства 
та усвідомити свої 
права та обов’язки, 
допоможе з’ясувати, 

як шукати вихід зі складних ситуацій.
У ході дискусій мешканці матимуть  
можливість обговорити з урядовцями 
та зрозуміти структуру, функції і мож-
ливості взаємодії влади з громадою та 
вплив громади в демократичному су-
спільстві. На локації плануються стен-
ди у формі інфоргафіки, а також живе 
спілкування з представниками влади. 

МІСТЕЧКО ГРОМАДСЬКИХ  
ІНІЦІАТИВ

Простір, де місцяни 
зможуть познайоми-
тися з громадськими 
організаціями, що ді-
ють в їхньому місті та 
регіоні, отримати ці-

каву інформацію про проекти та долу-
читися до них, матимуть змогу нефор-
мально поспілкуватися та взяти участь 
у загальних дискусіях. На вас очікують 
ярмарки ГО, презентації від представ-
ників НГО, інформаційні стенди та ви-
ставки історій успіхів людей, котрі «бе-
руть і роблять».

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК 

Місце, де батьки 
разом із дітьми 
зможуть весело та 
інформативно про-
вести час. 
Ігри, майстер-кла-
си, конкурси на 
знання української 

культури, історії та подій сучасності. 
Костюмовані аніматори для малечі під 
сценами допоможуть не тільки розва-
житися, але й навчать командній роботі 
та допоможуть отримати певні нави-
чки. І, звичайно ж, кожна дитина зможе 
отримати подаруночок, взявши участь 
у певній активності!

ФОТОВИСТАВКА
Майданчик скла-
дається із вистав-
ки робіт фотогра-
фів з усієї України, 
лекцій та май-
стер-класів по фо-
тографії. Тематика 

світлин – мальовничі красоти України. 
Мета виставки - показати красу нашої 
країни через природні та архітектурні 
пам’ятки, або інші цікаві місця, що при-
таманні конкретному регіону чи місту, 
де відбуватиметься Фестиваль.

СТУДІЯ ОРИГІНАЛЬНИХ ІГОР
Студія оригіналь-
ніх ігор пропонує 
інноваційний підхід 
для залучення ді-
тей та учнівської 
молоді до активно-
го та здорового 

способу життя – це створення спортив-
них студій рухомих настільних ігор на-
родів світу. Ці ігри відтворюють різні 
форми самовираження і допомагають 
навести мости взаєморозуміння між 
представниками різних культур, викли-
кають інтерес і знайомство з культурою 
інших країн.

КІНОНАПРЯМОК
Міжнародний фес-
тиваль соціальної 
реклами Molodiya 
Festival з новою 
програмою їде на 
Закарпаття.
У шортлисті – 

найкращі ролики за 7 років роботи 
фестивалю. Це короткі відео молодих 
українських режисерів про збережен-
ня довкілля, права і свободи людини, 
етичне ставлення до тварин, гендерну 
рівність та інші актуальні для України і 
світу проблеми. Бонусом глядачі також 
побачать світову соціалку – призерів 
міжнародного фестивалю креатив-
ності Golden Drum, партнерів Molodiya 
Festival.
Довідково: 
Molodiya Festival – це щорічний фести-
валь, ціллю якого є вирішення соцпро-
блем комунікацією.



Програма фестивалю

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ

Територія навпроти Аккерманської 
фортеці
12:00–13:30
Гра «Життєвий капітал»
Українська авторська розробка. 
Соціально-економічний симулятор 
із управління ресурсами. Інтелек-
туальна гра використовується 
з навчально-пізнавальною, розвива-
ючою та розважальною метою.
12:20–13:00
Інтелектуально-розважальна гра 
«Український Імаджинаріум» 
 13:00–14:00
Складаємо карту-пазл України 
«Вишиванка мій генетичний код»
14:00–14:30
Гра «Memory» «Музейна»
Захоплююча настільна гра для дітей 
та дорослих, яка розвиває і тренує 
зорову пам’ять та увагу.
14:40–15:40
Шахматний турнір
Стратегічна гра, одна з найпоши-
реніших спортивних ігор сучасності. 
Вона поєднує у собі елементи мис-
тецтва (уяви), науки (логічно-точний 
розрахунок) і спорту.
15:00–16:00
Гра «Лісові комерсанти»
Командна гра для дітей та підлітків 
від 6 років. Під час гри «прокачу-
ються» необхідні для успішного 
життя навички: усний математичний 
рахунок, читання, мистецтво веден-
ня переговорів, уміння комунікувати 
та взаємодіяти у команді.
17:00–17:30
Гра «Хрестики-нулики»
Командна гра-головоломка.
На асфальті крейдою намальована 
дошка, а замість хрестиків і нуликів, 
використовуємо папір двох кольо-
рів. Гравець, який першим розмістив 
три відповідних знаки в горизон-
тальному, вертикальному чи діаго-
нальному ряду, виграє партію.

17:00–18:00
Гра «Ерудит»
Настільна гра, яка користується 
популярністю у колі інтелектуалів. 
У цю гру можуть грати від двох осіб. 
Перемагає той, хто отримає найбіль-
шу кількість балів.
17:00–18:00
Інтелектуально- 
розважальна гра «Аліас»
Популярна гра, розрахована на 
велику веселу компанію. Завдання 
гри — пояснити слово, показуючи 
його жестами та мімікою. Інші гравці 
повинні правильно вгадали задума-
не слово, або словосполучення.

МІСТЕЧКО МАЙСТРІВ

Площа перед  
Аккерманською фортецею
12:00–18:00
Лялька-мотанка
Традиційна українська забавка, 
оберіг. Має сотні варіацій і ще 
більше секретів! Завітайте до нашої 
майстрині і зануртеся в магічний 
світ творення ляльок!
12:00–18:00
Ткацтво з бісеру
Пробували колись плести з бісеру? 
А ткати? А в певних регіонах майс-
трині поєднали ці дві чудові техніки, 
щоб швидко і красиво творити 
ґердани — візерунчасті нагрудні 
прикраси. Наша майстриня радо 
навчить вас цьому ремеслу і разом 
ви створите чудовий браслет.
12:00–18:00
Воскова свічка
Без свічок у нашому житті не 
обходиться жодне свято. А роби-
ти їх можна власноруч і різними 
способами! З нашою майстринею 
ви зануритеся в медові пахощі світу 
свічникарства, зробите і прикрасите 
власну свічечку!
12:00–18:00
Писанка
В усьому світі одним з основних 
символів української культури є тра-
диційна воскова писанка. Творення 
писанок — одночасно і мистецтво, 



і магія! Цікавою є і сама техніка: 
пишучи по яйцю воском, ми фак-
тично малюємо не кольором, а його 
відсутністю! Дізнайтеся усі таємни-
ці цього ремесла разом із нашою 
майстринею!
12:00–18:00
Малярство на склі. Одна з найза-
гадковіших технік живопису — зво-
ротній живопис на склі. На Західній 
Україні такою технікою виготовляли 
образи святих. Опануймо її разом! 
Змінімо кут бачення світу!
12:00–18:00
Таврійський розпис дерев’яних 
іграшок. Один із забутих і майже 
втрачених видів розпису, характер-
ний для південної частини України. 
Усі бажаючі зможуть познайомити-
ся з символікою розпису, його еле-
ментами та спробувати на практиці 
відтворити елементи розпису.
12:00–18:00
Таємний світ старосвітської 
бандури.
Побачити, як твориться старосвіт-
ська бандура, спробувати себе 
у якості майстра, а також дізнатись 
відмінності традиційної бандури 
від академічної і почути її звук. 
Завітайте до братчика Київського 
кобзарського цеху.

ВІДКРИТА БІБЛІОТЕКА

Площа перед Аккерманською фор-
тецею
12.00–13:00
Гра «Літературне доміно»
Мета проведення гри — розви-
ток мотиваційних і пізнавальних 
навичок та пізнавальної активності 
її учасників, підвищення інтересу до 
читання, зацікавленість до пізнан-
ня через залучення учасників до 
інтелектуально-ігрової діяльності. 
Гра формує відчуття командної гри 
та особистої відповідальності.
13:00–14:00
Гра «Буріме»
Літературна гра, що полягає у ство-
ренні віршів, частіше жартівливих, 
на задані рими, іноді ще й на задану 
тему.

14:00–15:00
Настільна літературна  
гра «Кубики історій»
«Кубики історій» — захоплююча 
творча гра для будь-якого віку, для 
галасливої компанії або для сімей-
ного кола. На 9 кубиків нанесені 54 
зображення різних об’єктів. Киньте 
кубики — отримаєте одну з мільйо-
на комбінацій. Розкажіть історію, 
зв’язавши зображення, що випали.
14:00–16:00
Настільна літературна гра 
«Емпатіо»
Світ емпатії — країна емоцій і таєм-
ничих історій! У цій грі ви зможете 
перетворитися у незвичайних пер-
сонажів, щоб дізнатися, які емоції 
супроводжують їх у різних ситуаціях. 
Запросіть грати всю сім’ю і друзів, 
і ви відкриєте їх з іншого боку.
16:00–17:00
Малювання коміксів, створення 
саморобних книжок.
17:00–18:00
Творчий вечір Запеки Віта-
лія — письменника, та фотографа 
з Полтави. Він пише короткі, проте 
глибокі оповідки про нинішню росій-
сько-українську війну.
Меєрович Марк — викладач і до-
слідник. Області інтересів: вирішен-
ня технічних проблем, проектний 
менеджмент, навчальний процес 
для розвитку мислення і уяви.

МОЛОДЬ ТА СПОРТ

Територія навпроти  
Аккерманської фортеці
12:00–13:15
Легка атлетика — естафетний біг, 
метання м’яча, стрибки в довжину.
Формуються команди з трьох 
учасників. Передбачено не більше 5 
команд. У команді грають один до-
рослий і двоє дітей. Першим змаган-
ням буде біг-естафета з предметом 
у руках, потім — метання м’ячиків. 
Після підрахунку результатів — 
нагородження команд, які посіли 
1–3 місця.



13:30–14:20
Твістер Рухома настільна гра для 
активної компанії. Завдання дуже 
просте — не впасти, виконуючи 
черговий неймовірний пірует! Гра 
«Твістер» — ідеальна для веселих 
і активних людей, особливо під 
час вечірок, на яких хочеться 
безтурботно провести час.
14:30–16:00
Волейбол. На стадіоні за 100 
метрів від основної локації буде 
організоване волейбольне поле, де 
всі бажаючі можуть пограти.
12:00–18:00
Флорбол. Командний вид спорту. 
Різновид хокею, де замість шайби, 
гравці використовують пластиковий 
м’яч, який потрібно забити у ворота 
суперника, використовуючи 
ключки.
16:00–17:00
Алтимат- фрісбі. «Повага до супер-
ника — найважливіша”, саме такий 
принцип гри. Літаючий диск — це не 
про НЛО, а про фрісбі: гру, без якої 
важко уявити активний відпочинок 
на природі. Запрошуємо всіх бажа-
ючих пограти, сформувати власні 
команди і не дати шансу команді 
супернику спіймати ваш пас. Ця гра 
підходить як для дітей так і дорос-
лих, правила прості, а процес гри 
захоплюючий.
17:00–18:00
Бадмінтон. Одна з найактивніших 
ігор серед дітей і молоді. Запрошує-
мо всіх бажаючих пограти в команді 
два на два. Цей вид спорту не тіль-
ки сприяє активній роботі всіх груп 
м’язів, а й покращує увагу і вміння 
працювати в команді задля спільної 
перемоги.
12:00–19:00
Проведення змагань з воркауту, 
серед скейтерів та самокатерів.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Площа перед  
Аккерманською фортецею
12:00–18:00
«Кабінет психолога»

Психологія у перекладі з грецької 
означає “наука про людську душу” 
і вивчає діяльність людини з пси-
хологічної точки зору. Психолог — 
людина, яка має вищу психологічну 
освіту, основна робота якої — до-
помогти іншій людині розібратися 
у собі і вирішити свої проблеми 
самостійно. Щоб записатися на при-
йом, підходьте заздалегідь!
12:00–18:00
Курс по Basic Life Support
Учасники фестивалю матимуть змо-
гу пройти курс з вивчення базової 
підтримки життєдіяльності та відто-
чити свої навички на манекені.
12:00–18:00
Твоє здоров’я у твоїх руках 
(інфографіка)
Навколо локації висітиме інфографі-
ка здорового харчування, правила 
рухової активності, інфографіка необ-
хідної кількості випитої води та опис 
симптомів інсульту та інфаркту.
12:00–18:00
Симуляція надання першої 
медичної допомоги при інсульті 
та інфаркті
Після короткої лекції учасникам 
фестивалю запропонують розпіз-
нати у пацієнтів інсульт та інфаркт. 
У них буде змога перевірити вивче-
ний матеріал та пройти симуляцію 
надання першої допомогиу разі цих 
хвороб.
Виставка хірургічних інструментів

СУЧАСНА УКРАЇНА

Площа перед  
Аккерманською фортецею
12:00–18:00
Tech StartUp School Львівської 
політехніки презентують:
• 3D принтер
• Ігрові роботи
• Робот-Пластун для роботи 

у зоні бойових дій
12:00–18:00
VR перегляд відео від проекту 
Ukrainer



12:00–18:00
«Розумна Рукавиця» — пристрій 
для орієнтації в просторі для 
незрячих людей.
12:00–18:00
«Блютуз-Машинка» — ігрова 
машинка, котра підключається 
до смартфону через блютуз.
12:00–18:00
Дім Роботів:
Майстер-клас малювання 3D руч-
ками.
• Майстер-клас з управління 

дроном.
• Майстер-клас з робототехніки.

ВЛАДА ТА ГРОМАДА

Площа перед Аккерманською 
фортецею
12:00–18:00
Квест за окремими правилами
Учасники витягують випадкову 
картку із завданням та отримують 
карту локацій. З проблемою, описа-
ною на картці, вони звертаються до 
волонтерів на точках, що символізу-
ють різні органи влади, отримують 
відмітки про проходження точки 
в разі правильного звернення. 
Після збору усіх необхідних відміток 
учасники повертаються на старт, де 
отримують призи.
15:00–16:30
Панельна дискусія 
з представниками місцевої влади
Відкритий діалог місцевої влади 
з громадою. Вільний мікрофон для 
питань.
14:00–18:00
«Серце бажань»
На серце з ОСБ закріплюється 
ватман на якому усі охочі марке-
ром пишуть побажання-мрії щодо 
покращення міста. По закінченню 
усі пропозиції будуть передані пред-
ставникам влади.

СТУДІЯ ОРИГІНАЛЬНИХ 
ІГОР

Площа перед Аккерманською 
фортецею
12:00–18:00
Нові спортивно-настільні ігри. 

Динамічні, корисні і зрозумілі ігри 
для дітей і дорослих:
• Новус, морський більярд (Лат-

вія);
• Карум (Індія);
• Крокинол (Канада);
• Джаколо (Нідерланди);
• Кульбуто (Франція);
• Єластік (Франція);
• Кватро-Єластік (Чехія);
• Корнхол (США);
• Рибалка (Україна);
• Акробати (Корея).

МІСТЕЧКО 
ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ

Територія навпроти Аккерманської 
фортеці
12:00–18:00
Інтерактиви від предстаників 
Громадський Організацій:
• БО «Міжнародний благодійний 

фонд Гарних справ». Добрі 
справи тут і зараз.

12:00–18:00
ГО Transparency International 
Україна. Вікторина «Корупція».
12:00–18:00
ГО «ЧЕСНО» Квіз «Чи обдурять 
тебе українські політики».
12:00–18:00
ГО Центр UA Квіз «Нахіба нам 
партії».
14:00–18:00
Представники місцевого 
осередку ГО «Київський Діалог» 
розкажуть про свою діяльність. 
Ціль: активізація громадянського 
суспільства.

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

Площа перед  
Аккерманською фортецею
14:00–14:30
Гра «Машинки»
Колективна гра для дітей віком від 
5 до 12 років. Під час цієї активності 
діти можуть навчитися взаємодіяти 
та допомагати один одному.
14:30–15:00
Гра «Рухаємося вперед»
Дитяча гра, яка пояснює дітям, що 



на нашому шляху до щасливого 
життя будуть зустрічатися перепо-
ни, які потрібно буде успішно дола-
ти. А перед тим трохи підготуємо їх 
до цих перешкод в ігровій формі.
15:00–15:30
Танець «Соку-соку, бачі-бачі»
Стаємо з дітьми у коло, навчаємо, 
які рухи треба повторювати за кура-
тором майданчика.
15:30–15:00
Танець «Бельгійський банс»

ФОТОВИСТАВКА

Площа перед  
Аккерманською фортецею
14:00–18:00
На майданчику фотовиставки та 
фотозони будуть представлені 
яскраві світлини з різних 
куточків України.
12:00–15:00
На майданчику фотовиставки та 
фотозони будуть представлені 
світлини місцевих локацій.
14::00–18:00
Фотовиставка з цікавими 
історіями «Улюблене місто, 
погляд крізь час». Старі 
фотографії різних локацій 
міста з історичним коментарем 
місцевого дослідника — 
А. Пермінова.

КІНОНАПРЯМОК

Площа перед  
Аккерманською фортецею
14:00–18:00
Зйомки ролика про місто.
Усі охочі мешканці матимуть мож-
ливість самостійно зняти ролик про 
своє рідне місто.
Режисери та оператори Molodiya 
Festival зберуть команду охочих та 
разом створять промо-ролик, який 
містяни побачать на великому екра-
ні вже увечері.
18:00–18:30
Показ соцреклами  
від Molodiya Festival
Це короткі відео молодих україн-
ських режисерів про збереження 

довкілля, права і свободи людини, 
етичне ставлення до тварин, ген-
дерну рівність та інші актуальні для 
України і світу проблеми.

ВЕЧІРНІЙ КОНЦЕРТ

Площа перед  
Аккерманською фортецею
18:00–22:00
• NESPROSTA
• Alex Silakov
• SECRET FORÉST
• ERMAKOV
• Роялькіт (Royalcat)
• «MOTANKA»

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК: 
«КУЛІНАРНЕ ЗМАГАННЯ 
З ПРИГОТУВАННЯ 
БЕССАРАБСЬКОЇ СТРАВИ»

1й Причал біля  
Аккерманської фортеці
13:00–17:00
Приготування аутентичної 
дністровської юшки. Щоб взяти 
участь, необхідно попередньо заре-
єструватись. Готові страви гості та 
мешканці міста матимуть змогу де-
густувати. Наприкінці — визначення 
переможців та нагородження

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК: 
«ВИЇЗНА ВИСТАВКА 
КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ».

Територія навпроти  
Аккерманської фортеці
14:00–18:00
Виставка-розповідь музейних 
експонатів, предметів археології 
та історико-побутових предметів 
знайдених на території міста

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК: 
«ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ»

Територія навпроти  
Аккерманської фортеці
14:00–18:00
Презентація туристичного 
потенціалу міста.



Alex Silakov Київ
Alex Silakov - це сольний електронний 
проект мульти інструменталіста і 
композитора Олексія Сілакова,  а його 
дебютний реліз нещодавно відбувся 
на лейблі Івана Дорна Masterskaya.  
Він готовий представити наживо пісні, 
які увійдуть в майбутній альбом.

NESPROSTA м. Київ
Київський  рок-гурт  NESPROSTA 
— це сенс, яким наповнена кожна 
композиція, соціальність поезії і 

SECRET FORÉST  Львів
Український музичний гурт, що створює 
indie музику та поєднує романтичну 
мелодійність з електронним звучанням. 
В основі творчості  SECRET FORÉST 
— особисті переживання та історії 
музикантів, які стануть близькими усім, 
хто намагається пізнати і зрозуміти  свій 
внутрішній світ.
Наприкінці вересня на запрошення 
фестивалю „З країни в Україну“ гурт 
відвідає з концертами міста Донецької 
області: Авдіївку, Вугледар і Волноваху. 
Окрім того, за власною ініціативою гурт 
започаткував благодійний марафон 
„РАЗОМ“ — благодійні концерти та 
просвітницька діяльність у містах 
прифронтових територій України.

Свідомі музиканти української сцени
перевага змісту 
над формою. 
Музика команди, 
що починалася як 
акустичний проєкт, як 
і раніше знаходиться 
на стику рок-музики 
та авторської пісні. 
Над формулюванням 
власного стилю 
музиканти не 
заморочуються, 
оскільки ніколи 
не обмежували 
себе жанровими і 
форматними рамками. 
Творчість NESPROSTA 
— це інтелектуальна 
музика, що реагує на 
актуальні проблеми 
суспільства і піднімає 

питання, що цікавлять кожного, хто  
живе в українських реаліях. Кожен 
поціновувач  музики знайде щось  своє 
у  композиціях гурту.



Роялькіт (Royalcat) Кривий Ріг 
Роялькіт (Royalcat) – це музична 
конгрегація, що базується в місті 
Кривий Ріг. Гурт існує з 2011 року, як 
проект однієї людини (Гаман Роман),  
і з 2013 року як повноформатний бенд. 
Творчість «Роялькіт» можна віднести 
до фольклорної полістилістики - 
це драйвовий, український ф’южн-
фолк з елементами етніки. Лауреати 
фестивалю “Червона Рута 2017”.
1 грудня 2018 року Роялькіт 
презентує музичний документальний 
фільм В’ячеслава Мерзлікіна «Все 
починається з культури». Стрічка про 
культурно-просвітницьку подорож 
гурту «Роялькіт» з фестивалем  
«З країни в Україну» у прифронтову 
зону Донецької області.

«MOTANKA» Київ
Український метал-гурт,  
що утворився у 2015 році в Луцьку.
Гурт грає в жанрі містичний метал 
за участі українських етнічних 
інструментів — цимбал та окарин. 
У своїх піснях вони поєднують 
народні мотиви, важку музику та 
сучасну електроніку, і таким чином 
переносять слухачів у давні часи, коли 
старослов’яни виконували магічні 
обряди, де людський дух зливався  
з духами природи.

У березні гурт оголосив дату релізу 
дебютного альбому на Napalm Records 
– 7 червня 2019 року. Альбом отримав 
однойменну назву – ‘Мотанка’. А вже 
в квітні відбулась презентація першого 
кліпу на пісню “Verba”.

ERMAKOV Київ 
Макс Єрмаков - український  
поп-виконавець.
Переїхавши до Києва в 2014 році, 
Макс Єрмаков знайомиться з відомим 
саунд продюсером Антоном Крайнова 
(відомим по роботі з Время и Стекло, 
Mozgi, Потап і Настя, LOBODA, Віталій 
Козловський, ALEKSEEV, Alyosha та 
багатьма іншими) і починає роботу 
над сольною музичною кар’єрою. У 
червні 2019 року працював разом 
з DJ BOOSIN, саунд продюсером 
співачки MARUV, як DJ і MC. Макс 
Єрмаков є співзасновником проекту 
# СіСіКе4, який активно виступає на 
майданчиках України.



Історія будь-якої сильної держави починається з освіти та культури, а жодна нація не 
може бути здоровою без переосмислення ролі здоров’я її громадянина. Керуючись системним 
підходом, саме ці напрями Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну» обрала 
ключовими у своїй роботі. Освіта, Культура та Охорона здоров’я створюють ОКО-програми 
фундації. Це саме те, що впадає нам в око, якщо дуже добре придивитися до нашого життя. 
Саме в цих напрямках відкривається можливість відбутися нам як людям — особистостям зі 
своїм усвідомленнями свободи, честі, сумління, шляхетності.

За 5 років свого існування Фундація перетворилася із волонтерської ініціативи на одну 
із найбільших проєктних організацій в Україні, яка працює над розвитком проєктів в Культурі 

та Освіті. За останні роки підписано меморандуми про стратегічну співпрацю із Міністерством молоді та спорту, 
Міністерством освіти та науки України, Міністерством інформаційної політики. Фундація бере активну участь в 
розробці важливих стратегічних програм на рівні держави, члени організації часто виступають експертами та 
консультантами в проєктах партнерів та інших громадських організацій.

Серед найгучніших проєктів та програм Фундації окрім десятків організованих непублічних тренінгів та 
лекцій, стратегічних сесій та розробок стратегій, так медійні проєкти, як:

«Обличчя міст», «Щасти на ЗНО», «Музика Гідності», «Освітній Марафон», Освітній проєкт «Відкривай 
Україну», і, нарешті, найбільший український культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну», який 
цього року сягне позначки у 73 фестивалі і пройде у 18 містах нашої країни. Цього року фестиваль зустрічає 
Закарпаття, Приазов’я, Бессарабія, Північна Донеччина, Південна Донеччина та Луганщина

У Фундації ми віримо в те, що немає окремого горя, і проблем, які стосуються когось іншого, і в те, що немає 
більшої цінності, аніж життя та щастя людини. А отже, у всій нашій діяльності ми намагаємося сповідувати

системний підхід, сприймати світ цілісним, а проблеми країни – складним причинно-наслідковим ланцюжком. 
І в цьому ми прагнемо знаходити причини нагальних викликів і працювати саме з ними. Вся наша діяльність 
є повністю людиноцентричною. Ми вважаємо, що економіка, наука, армія та технології мають працювати на 
людину, створюватися для захисту та розвитку людини. Відповідно до цього, ступінь розвитку та свідомості 
людини є запорукою формування якісного запиту на розвиток для цих важливих царин людської діяльності. 
Саме тому ми вважаємо найголовнішими інвестиціями часу та зусиль саме освітні та культурні проєкти, які 
мають створюватися в абсолютно різних контекстах — від спільноти громадянських організацій до культурних 
менеджерів, від лікарів до науковців.

Ми шукаємо партнерів та однодумців. Ми знаємо, що насправді трикутника бізнесу, влади та громади 
не існує. Є геометрія взаємодії спроможних громадян, які беруть на себе відповідальність за своє майбутнє 
та майбутнє своєї країни. І в цій геометрії діють закони гідності, шляхетності. Якщо те, що ви прочитали 
зрезонувало із вашими чеснотами та вашим розумінням — будемо раді вашим пропозиціям та ідеям. Ким би ви 
не були — підприємцем, волонтером, чиновником, президентом.

Світло, звук, сцена  
- завжди якісно та 
продумано надавалися 

потужною командою справжніх українських 
патріотів, професіоналів своєї справи — 
компанією PR Music. Засновники компанії Віталій 
та Яна Ковалевські були тими людьми, які 
стояли у витоків створення Фундації соціальних 
інновацій «З країни в Україну». Саме вони стали 
партнерами перших волонтерських концертів 
по військових частинах та тих фестивалів, які 
було організовано у 2014 році ще до офіційної 
реєстрації організації.

Волонтерська ініціатива 2014 року перетворилася на наймасштабнішу культурно-
просвітницьку подію у форматі мандрівного фестивалю за допомоги
багаторічної підтримки проєкту Агенства США з міжнародного розвитку USAID.
Саме тим людям, які працюють в українських офісах цієї організації і розгледіли 
ініціативу проєкту із самого початку – ми безмірно вдячні. Саме американському 

народу, який виділяє свої власні кошти, гроші платників на підтримку розвитку демократії в різних куточках світу 
ми щиро дякуємо за підтримку. Співпраця із USAID для нас стала насправді дуже особливим процесом, який багато 
чому нас навчив та надав можливість зрости до великої національної програми. Ми вдячні співробітникам Агенції за 
кожен виклик, який ми пройшли разом. Ми вдячні всім громадянам США, які працюють в Україні в цій програмі та 
допомагають нам розвиватися та ставати кращими. Цими словами ми хочемо донести до вас нашу щиру підтримку 
вашій роботі й подяку за ваш вклад в зміцнення нашої країни.

Проєкційне обладнання та мультимедійна 
підтримка фестивалів - компанія Rent Media, 
завдяки якій десятки тисяч людей по всій 
країні змогли побачити нові українські фільми, 
спостерігати за документальним відтворенням 
подій Майдану та буремних років початку війни. 
Співзасновник компанії Олександр Грамацький 
став справжнім другом фундації на всі ці роки, 
неодноразово підтримуючи нас в складні моменти.

За часи існування Фундації соціальних інновацій її підтримували десятки підприємців, меценатів, 
партнерських організацій. Але в цьому проєкті окремі слова подяки хочеться виказати багаторічним 

партнерам організації — компаніям, які підтримували проєкт в ті часи, 
на те не було ані грошей, ані впевненості в безпеці наших подій.


