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Овруч - моє 
місто святе,

Овруч - 
майбуття 
золоте

Я вклоняюсь 
тобі,

Я молюсь за 



тебе
Овруч - моє 

місто святе!

Нові свята стають невід’ємною частиною 
нашого життя.  Гарною традицією на протязі 
останніх 20 років стало проведення 
театралізованого свята міста Овруча, якому в 
цьому році виповнилось 1070 років.

З кожним роком свято набуває все більшої 
популярності, адже в цей день до міста 
з’їжджаються жителі з усього району, 
бажаючи долучитись до неповторної феєрії 
музики, пісні, фольклору, танців. 

В цей день місто зустрічає гостей з усіх 
куточків України, і навіть із-за кордону. 
Кожен бажаючий може стати активним 
учасником свята, адже розваги, конкурси, 
майстер - класи з різних видів народного 



мистецтва, ваблять до себе, як магніт. 

    Плануючи проведення свята міста, 
організатори ставили перед собою завдання 
виховання у підростаючого покоління та усіх 
жителів міста почуття гордості за рідний 
край, своє місто, де народились і виросли, 
почуття відповідальності за його майбутнє, 
сьогодення. Ставили ціль ознайомити 
жителів міста та району з самобутньою 
творчістю фольклорно-етнографічних 
колективів, надихнути людей на відродження
і збереження звичаїв, традицій та обрядів 
нашого поліського краю.

   
  11.00 год.     Лунають   святкові фанфари.

 
Вед.           Де  Норинь  води тихо  котить,
                  Де  поруч  ліс  густий дрімучий,
                  Стоїть  уже  тисячоліття,
                  Моє  містечко  -  Древній  Вручий!

Вед.          Сьогодні  нашому  рідному  місту  1070  років.
                  З  самого  ранку  над  містом  святковим  віночком
                  сплелися  хмаринки.
                  Кришталевою  росою  вмилися  вулиці  та  провулки, 
                  і  неначе  розквітли  від  веселих  поглядів  городян 
                  та  гостей .



Вед.           Здавна  Овруцька  древлянська  земля  славилася  
                  щирістю  і  гостинністю.
                  І ми  сьогодні  радо  вітаємо  на  святі  нашого  міста 
                  багато  почесних  остей . 

Вед.           Всім  овручанам  та  гостям  нашого  славного  міста 
                  ми   говоримо – «Ласкаво  просимо!» 

Вед.           Отож,  з  Днем народження  тебе,   місто  моє!

                  (Хореографічна  композиція  «Ласкаво  просимо»)
          Виконує танцювальний колектив  РБК

 

 Вед.     Ми  запрошуємо  на  сцену  голову  Овруцької міської   
          ради  - Івана  Ярославовича  Коруда
              
             (Звучить фанфара.   Мер  міста  відкриває  свято.)



               
          Театралізоване дійство (сторінка з історії міста)

          Звучить  музична  тема. 

Вед.      Більше  тисячі  років  тому  на  високий  берег  Нориня
             прийшли люди.  Глянули  вони  навколо  себе  на  ліси,  
             на поля  і серцем  відчули  красу  цієї  землі.
             По   особливому  їм  посміхалося  сонце,  повітря  п’янило   
             душу  і  тіло. 

Чоловік:  Я знайшов той край, про який я мріяв все своє життя.

Жінка:     То що, ми залишаємося тут? 

Чоловік:  Саме так.  Будемо жити і працювати на цій землі. 
                 І сіяти хліб.

Чоловіки: Люди добрі! А майстри на цій землі потрібні? Ковалі?         
                   Чоботарі? 

 Жінка:     Залишайтесь з  нами.

 Жінка 2: (дітям)  
                  Подивіться,  як посміхається сонце,  повітря  духмяне, 
                  ласкаве,  яка краса.



Вед.       Вирішили  вони  ставити  тут  град  Вручий.  
               Побудували  житло, стали  торгувати,  розвивати  різні  
               ремесла,  народжувати  дітей,  сіяти  хліб,  
               захищати  свій  край  від  ворога.

                Звучить  «Пісня  про  Овруч», муз. В.Мельниченко,
              сл. П.Хобти. Вик.  Л.Цурка, В.Сухарева. 

Вед.       Кожне  місто  має  свої  священні   символи.   А  також 
              історичних героїв,  без  яких  неможливо уявити історію  
              древнього  міста Вручия.

Вед.       Покровителем  та  захисником  міста  став  Архангел       
               Михаїл, що  зображений на гербі Овруча у  хмарах,    
               тримаючи  у правій  руці  меч,  повернутий  вниз, а  в      
               лівій -  терези. Терези в  руці   Архангела  -  символ    
               торгівлі.  Що  стосується  меча, овручани   завжди  були     
               готові стояти за  слов’янську землю.
               Майбутнє нашого міста – діти, яким жити, творити і   
               відбудовувати наш поліський край.

   

 (По  площі  ідуть  князь  Олег, князь  Володимир,
                  архангел  Михаїл,  селянка  з  снопом,  робітник,

Остап  Дашкевич  і  козаки.  Воїн  і  партизан,  
вчителька  і  дві  дитини, воїн  АТО,  маленькі  діти 



у  вишиванках,  українка  з  хлібом – сіллю.).

Вед.      В  970  році  Київський  князь  Святослав,  відомий  
              своїми славетними  походами,  посадив  на  князювання    
              в удільному  древлянському  князівстві  свого  сина  
              Олега. Мав  Олег  дружину  славну,  і  захищаючи  свою  
              землю, поклав  життя  своє  в  977  році.

Вед.      Його  брат  Володимир  Святославович привів   Київську  
             Русь до  християнства. Це  на  честь  його  прибуття  до  
             міста  Вручия  та  хрещення овручан   був  закладений   
             Василевський  храм.

Вед.  Історію  нашого  міста  писали  і  пишуть  овручани  різних
          поколінь і  в   різні  часи. Це  ремісники  і  торгівці, 
          козаки, робітники  і  селяни,  воїни  і  партизани  другої  
          світової війни,  воїни  афганці  і  воїни  АТО,  люди  самих   
          різних професій.  

   Вед.   Овруч  рідний! Овруче  славний! 
              За  звичаєм  добрим,  за  звичаєм  давнім.
              Дорослі  і  діти  нашого  краю,
              Тебе  з  днем  народження  щиро  вітають!

              (Марш  - шоу  барабанщиць. Виступ школи № 3)



Вед.      Дорогі Овручани!   Нехай  посмішки  завжди
             прикрашають  ваші  обличчя,  а  на  серці  буде  радісно  і  
             світло  як  зараз,  коли  ви  побачите  наших  маленьких 
             овручан,  які  вітають  своє місто  з  днем  народження.
          
             (Виступ  дитячих  садків під пісню групи «Василечки»
             «Тато й мама»).

Вед.        У ці  неповторні  врочисті  хвилини,
                До  Овруча  серцем гарячим  ми  линем.
                Йому  тисяча  літ  і  70  років.
                І  він  крила знімає,  неначе  сокіл.            
               

                
                По площі   ідуть  учні  школи  № 4
                По  центру  колони  цифри 1070 



                Хореографічна композиція під пісню А.Івашиної
                «День народження» (виступ  школи  №4)   

Вед.         Зі  святом  всіх  овручан  вітає  студія 
                спортивного  танцю  «Ліра» 
 

                
Звучить  козацький марш,  по  площі  ідуть  козаки
                (гімназія  і  секція  рукопашного  бою) 
 
Вед.         (на фоні козацького маршу)          
                За  шляхами,  за  дорогами,
                За  Дніпровськими порогами,
                За лісами  за  високими,
                Наші  прадіди  жили.



Вед.          Мали  Січ  козацьку  сильную,
                 Цінували  волю  вільную.
                 Україну  свою  рідную,
                 Як  зіницю  берегли .

Вед.         Овруччина  була  козацьким  краєм.  Тисячі  наших
                 земляків – козаків  поклали голову  за свою   
                 Батьківщину. Дванадцять  найславніших  ватажків  
                 козацького  руху увійшли  в  літопис  історії.  
                 Це Остап (Єстрафій Дашкевич),  який  500  років  тому  
                 боронив Україну і подав  проект  будування на  Дніпрі   
                 цілого  ряду  укріплень.  
                 Семен  Лобода,  соратник  гетьмана Северина   
                 Наливайка, Матвій Шаула ,  Ілля  Голота, ватажок   
                  Овруцького  козацького полку),  та  інші.

                Виступ: клятва козаків,  під виконання пісні «Гей ви   
                козаченьки» у виконанні. В. Ткаченка, 
                показовий виступ козаків.
 



Під

козацький марш козаки залишають площу.

Вед.    Коли вдягаю вишиванку,
           Немов в любові признаюся
           Своїй країні ніжно й палко,
           Вдягну і Господу молюся.

Вед.  Український рушник і вишиванки – символи праці і краси  
          української нації. Колись без вишитого рушника та  
          вишиванки не обходилось жодне свято або життєва подія.  
          Вони пройшли крізь віки, і нині символізують чистоту 
          почуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей. Рушник 
          щедро простелявся близьким і далеким друзям, а гостям   
          завжди підносився хліб на рушнику.

          Дефіле вишиванок і рушників (виступ школи №1)

 



Вед.       Паради
бувають  різні. Але  сьогодні  парад  дитячих    
                 візочків в  Овручі відбудеться  вперше . Ось вони    
                 маленькі  мешканці міста.  Вони    ще  не  вміють    
                 ходити, говорити, але заявляють про себе у весь  голос,   
                 бо  вони  -  наше  майбутнє. 

Вед.         Нехай  наші  малюки ростуть здоровими і  щасливими,    
                на радість мамі,  татові   і  місту. 

              Звучить пісня «Малесенькі долоньки від сина до доньки»
                      Парад  дитячих  візочків.

Вед.       Овруцька  дитяча 
музична школа  вітає  овручан 
зі  
               святом. Нехай  музика 
буде  у  ваших  серцях  завжди! 

                (Ференц Ліст «Грезы 
любви» виконує Т. Мінич )

Вед.       Рідне  місто  моє!
              Хай  поселиться  радість  в  родинах  твоїх.
              Доброта і  любов  входить  в кожну  оселю,
              Рідне місто  моє,  мій  високий політ.



              Місто  щастя  і  радості ,  надії і  миру.
 

           
              Флешмоб.
             Виступ  дітей  міста. 

      

Вед.        Наше  місто  це  велетень,  який  дихає,  навчається,  
          працює, хворіє, радіє  і сумує.  Життя  міста залежить  від 
          людей, від  нашого  відношення до свого  діла, до своєї 
          професії.  Для  міста  всі  професії  потрібні   і  важливі: 
          лікарі,  вчителі,  будівельники,  бухгалтері,  пекарі,     
          електрики,  сантехніки,  зв’язисти -  всі,  хто  своєю   
          працею  прославляє наше  місто.
          Ми  вітаємо  всіх,  хто  працює  в  Овручі,  хто  робить   
          все для  того  щоб   місто жило  повноцінним  життям.
 

          По  площі  проходять  представники різних  
           підприємств  міста.



  

 

Вед.     Захоплення у всіх різні і надзвичайні. Після робочого дня  
           хтось бажає домашнього спокою, а комусь не вистачає  
           різноманітних емоцій, драйву.  І тоді ми сідаємо за 
           улюблене кермо і вітром несемось по рідному місту на  
           мотоциклі чи автомобілі.       
             

                        Авто – парад                               Байк – парад

Вед.         Ми раді вітати на нашому святі почесних гостей з усіх   
                куточків нашої країни та зарубіжжя.

                Фанфара 
                Виступи почесних гостей  (нагородження) 
                                              
Вед:         В цьому році міська рада присвоїла звання почесного  



                 громадянина міста воїнам антитерористичної операції,  
                 що віддали своє життя за мир і спокій України.

                 Звернення міського голови до рідних загиблих.

                 Хвилина мовчання

Вед.           Сьогодні  ми  вітаємо  всіх  овручан,  які  за  цей  рік
                   досягли  особливих  успіхів  в своїй  справі  і 
                   присвятили свої  перемоги  рідному  місту.

Вед.           Виступ міського  голови (вручення подарунків, грамот) 
                   
                  Пісня «Україна мати» у виконанні А.Гриневич

Вед.           Міська рада з повагою відноситься до овручан похилого  
                   віку. До свого сторіччя впевнено крокує громадянин  
                    нашого міста.  Йому_____ років, має _____ дітей, _____ 
                    онуків,_______ правнуків.
                    Запрошуємо на сцену_______________________________

  Вітання від міського голови (вручення подарунку)

Вед.             Сонце,  небо,  поліська  земля  і  древній  Овруч  вітає 
                     найменшого  свого  громадянина,  який        
                     народився сьогодні,  в  день  народження  міста.  Його   
                     батьки: __________________________________________ 
                      _________________________________________________
 
Вед.             Запрошуємо   на  сцену  щасливого батька  (бабусю, 
                     дідуся).   Ведучий  надає  слово,  задає питання: вага 
                     дитини,  ріст,  ім’я ….. 
                           

                       Привітання і подарунок від міської  ради

      Вед.          Ми  всі  поздоровляємо щасливих  батьків.  Рости,  
                        малюк, на  радість  мамі, тату і  рідному  місту,   будь 
                        схожим на Чемпіонів  України у номінації «Хіп-хоп», 
                        на Мар’яну Остапчук і Софію Вознюк. 

                       Виступ Мар’яни Остапчук і Софії Вознюк.



Вед.               В день народження нашого міста святкують своє  
                       весілля  закохані  овручани:    

             

Вітання від міського голови
(вручення квітів,подарунків)

             Пісня «Два острови» у виконанні Віталія 
             та Катерини Сичевських                                

Вед.   Дорогі Овручани, Вас вітає зі святом танцювальний  
     колектив польської культури «Дзвонєчки», м. Житомир

       Виступ фольклорно – етнографічних колективів
             с.Листвин, с. Кирдани, виступ аматорського народного  
             духового оркестр РБК.



   
Вед.           Овруче  рідний,  місто  величне,
                  Вже  більше  тисячі  років  тобі!
                  Богате  минуле  твоє  історичне  - 
                  Це справді  великі,  безцінні  скарби.

Вед.           Слава! Народу  древлянському  слава!
                  Слава,  землі  наших  мужніх  батьків.
                  Цвіти!  Розквітай .  як окраса  держави, 
                  Град  Овруч -  велич  і  гордість  віків.

Овручан вітає заслужена артистка України
Катерина Бужинська



         
        
             Свято завершується феєричним вогняним шоу.
             Овручани повертаючись додому, в своїх серцях несли  
             любов до рідного міста, древлянського краю.

              Режисер – постановник:     керівник аматорського народного  
                                                                    театру РБК Харченко О.А.;



              Звукооператор:                     Чичирко О.Г.;
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