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локацiï сiмейного сервiсу

Надувні батути та гірки, вуличний кінотеатр, ліплення з глини, розмальовування дитячих 
будиночків, мольбертів та футболок, цікаві розвиваючі ігри, конкурси для дітей з призами, 
нанесення аква-гриму, повітряні кульки, солодка вата, солодощі, танці, співи та інші забави. 
А також видовище з мильними бульбашками та хімічне шоу.

Змагання між родинами, сімейні естафети, спортивні ігри для підлітків, тренажери для жінок 
і чоловіків. Чудова можливість продемонструвати свою спортивну підготовку та фізичну 
силу, позмагатися за звання «Найспортивніша сім’я». Перетягування автомобілю на звання 
«Супертато». Скандинавське ходіння та вражаючий родинний забіг. 

Дошлюбна підготовка, психологія і темперамент чоловіка та жінки, сімейна форма шкільно-
го навчання, подружнє життя у період вагітності, кризові ситуації у родині, правила вихован-
ня дітей, перехідний вік у підлітків та багато інших тем. Локація від Асоціації сексологів та 
сексотерапевтів України. Тематична література та корисні ресурси.

Тут зможете романтично провести час у розмові тет-а-тет зі своєю половинкою, отримати 
консультацію фахівця, сфотографуватися біля арки для закоханих, а також поділитися 
досвідом побудови власної сім’ї. А смаку цьому процесу додасть рясний фудкорт - паніні та 
бургери, м'ясо та овочі на грилі, випічка та солодощі. А також фреші та лимонади, чай та 
кава, молочні коктейлі. І, звісно, солодка вата та морозиво для найменших. 

Цей блок локацій стане цікавим і малечі, і дорослим. Локація «Життя – найголовніше чудо» 
пропонує  чудовий огляд розвитку людини  від зачаття до народження, який  підтверджує 
сучасна ембріологія. Відвідувачі зможуть наочно побачити моделі дитини в лоні матері, 
дізнатися цінність репродуктивної функції жінки та як цим користуватися. Батьки зможуть 
отримати консультацію по вихованню дитини у фахівців, а також взяти участь в активних іграх.

Музей у Пирогові стане місцем масштабного і захоплюючого змагання стронг-менів. 
Командні змагання з силового екстриму і перетягування канату. Відкритий турнір з 
армрестлінгу. Інтерактивні майданчики для всіх бажаючих. І багато іншого.

права людини – Права родини!
щасливi родини – успiшна краïна!

12.00-18.00
дитячi забави

спортивнi зони

консультацiï та навчання

смак i романтика

просвiтництво

богатирськi iгри

5-6 червня пирогiв



денна сцена

Протягом дня на сцені розгортатиметься справжнє шоу: вокальні змагання, хореографічний 
фестиваль, акробатичні номери, показ мод, вікторини для дітей, спортивні п’ятихвилинки та 

багато іншого. Крім цього будуть розіграші цінних призів від партнерів фестивалю. Та 
нагородження багатодітних сімей із всиновленими та біологічними дітьми, сімей воїнів ООС, 

переселенців та подружніх пар, які прожили в шлюбі найдовше.

вечiрня сцена

Яскрава вечірня шоу-програма. 
Виступи відомих співаків і музичних гуртів.

партнери фестивалю

12.00-18.00

18.00-21.00

Забіг на фестивалі «Всі разом за сім'ю»
Динамічне спортивне дійство. Вмотивовані метою бігти задля родини. 
І, звісно, культура здорового способу життя та романтика українського 
національного колориту. Забіг відбудеться 5 червня у Пирогові. Це буде 
справжнє свято спорту і активного відпочинку всією родиною.
Обов’язкова попередня реєстрація – ТУТ 

Дистанцiï: 2, 5 та 10 км. Старт – о 9:30

Медаль – кожному! 

Грошi – переможцям!

ПРОТЯГОМ УСЬОГО ФЕСТИВАЛЮ – ЦІННІ ПОДАРУНКИ І ПРИЗИ 
ДЛЯ СІМЕЙ, ПОДРУЖНІХ ПАР І ДІТЕЙ

Хедлайнери вечірнього шоу

5-6 червняпирогiв



Є РОДИНА – Є КРАЇНА!

«Суспільство не здатне існувати без чоловіка та жінки, які укладають шлюб, народжують 
дітей і забезпечують життєдіяльність своєї сім’ї. Це базис української держави, це підвалини 
існування цивілізації. Нині часто чутно про права й інтереси особи. Проте сьогодні слід 
гучніше говорити про права й інтереси сімей. Тому наша мета – формування пріоритету 
цінності сім’ї: в особистій практиці, у суспільній традиції та у державній політиці. Тематичні 
вуличні заходи чудово цьому сприяють. Маємо спільне бачення – побудувати українську 
державу, яка економічно процвітає, живе у безпеці та добробуті. Але ще шляхетнішою метою 
є побудова суспільства, у якому живуть міцні та щасливі сім’ї. Є родина – є Україна! Це не 
гасло, а констатація! Чоловіки, дружини, діти – сотні тисяч сімей нині єднаються для потужної 
і красивої маніфестації. Родини єднають Україну!»
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Руслан Кухарчук, 
голова руху «Всі разом!»


