
 
 

 
 

Програма Всеукраїнського фестивалю «Осінній FEST» Кіптівської ОТГ 

Дата проведення: 

 19 жовтня 2019 р. 

Місце проведення: с. Кіпті, Кіптівська ОТГ, 

Чернігівська область 

 

Додаткова інформація 

9.00 (кожні 2 години) 

Запис попередній 

 

«Грибний експерт у поміч». ( похід до лісу, якщо  

за погодних умов  грибів не буде, приємна 

релаксуюча прогулянка)  

Збір учасників с. Кіпті,  вул. 

Славянська 1-а,  Козелецького району 

Чернігівської області. 

Збір грибів відбуватиметься в лісі 

поряд. 

9.00 (кожні 3 години) 

Запис попередній 

Екскурсія «Православні храми громади» Збір учасників с. Кіпті, вул. 

Славянська 1-а, Козелецького району 

Чернігівської обласі. 

Поїздка Кіпті – Підлісне - Вовчок – 

Кіпті.  

10.00 (кожні 2 години) 

Запис попередній 

Кінна подорож лісом.( Екскурсія лісовими 

стежками на возі з сіном) 

Збір учасників с. Кіпті, вул. 

Славянська 1-а, Козелецького району 

Чернігівської області. 

Подорож  проходить на території 

прилеглого лісу.  

10.00 ( кожні 1,5 години) 

Запис попередній  

Пейнтбол в лісовій зоні  Збір учасників с. Кіпті, вул. 

Славянська 1-а, Козелецького району 

Чернігівської області. 

Гра проходить на території 

прилеглого лісу в чітко огородженому 

просторі.  



 
 

 
 

10:00 

 

Подорож  до аероклубу «Прогрес» Збір учасників с. Кіпті, вул. 

Славянська 1, Козелецького району 

Чернігівської області, переїзд до с. 

Прогрес , аероклуб. 

11.00 

 

Екскурсія «Лісництво в дії» 

 ( подорож дендропарком та розплідникам ) 

Збір учасників с. Кіпті, вул. 

Славянська 1, Козелецького району 

Чернігівської області. 

Магазин «Лісовичок» 

З 11:00 та протягом 

дня 

Контактний зоопарк  ( домашні тварини: 

свинки, кролики, кози  т.і.) 

«Урочище Прохода», поблизу  кафе 

«Міраж». 

З 11:00 та протягом 

дня 

Алея можливостей( презентації агропідприємств, 

спілок бджільництва, мисливства, рибальства, 

т.д.) 

Локація знаходиться на території 

галявини, яка в народі має назву 

«Урочище Прохода», що  в лісовому 

масиві поблизу  кафе «Міраж». 

 Адреса: с. Кіпті, вул. Славянська  1-а, 

Козелецького району  Чернігівської 

області. 

З 11:00 та протягом 

дня 

Університет творчого майстра ( майстер класи 

з ковальства, лозоплетіння, гончарства) 

«Урочище Прохода», поблизу  кафе 

«Міраж». 

12:00- 12.30 Офіційне відкриття та презентація 

фестивалю «Осінній FEST» 

Локація знаходиться на території 

галявини, яка в народі має назву 

«Урочище Прохода», що  в лісовому 

масиві поблизу  кафе «Міраж». 

 Адреса: с. Кіпті , вул. Славянська 1-а, 

Козелецького району Чернігівської 



 
 

 
 

 

Контактні телефони:  

0978083792  – ІРИНА, 0663958982 – КАТЕРИНА 

 

області 

12.30( на протязі дня)  Флешмоб «Рушникова душа України»   «Урочище Прохода», поблизу  кафе 

«Міраж». 

 12:40 – 14.00 Виступ Академічного ансамбль  «Сіверські 

клейноди» Чернігівського обласного 

філармонійного центру фестивалів та 

концертних програм. 

«Урочище Прохода», поблизу  кафе 

«Міраж». 

 

14.00 Конкурс  на кращу страву з картоплі «Картопля 

хліб Чернігівщини», нагородження переможців 

«Урочище Прохода», поблизу  кафе 

«Міраж». 

З 15.00 

 

Куліш «Єднання» «Урочище Прохода», поблизу  кафе 

«Міраж». 

14.30- 15.30 Виступи колективів аматорського мистецтва 

«Жива сцена» 

«Урочище Прохода», поблизу  кафе 

«Міраж». 

 З 15.30 Картопляний квест (Для дітей ) на території з  

виступами дитячих колективів на сцені 

«Урочище Прохода», поблизу  кафе 

«Міраж». 

16.30:17.30 Зірковий виступ. «Урочище Прохода», поблизу  кафе 

«Міраж». 

17.30-18:00 Урочисте закриття фестивалю  


