
 
 

Свято сили, звершень та незламного українського духу 
Muromets Fest знову запалить Київ!  

7 вересня 2019 року зберуться найсильніші люди планети, щоб створити          
неймовірне свято для всіх - Muromets Fest Kyiv Edition! Чекаємо на жителів та гостей              
столиці на території X-PARK (парк “Муромець”) з 11.00 до 22.00! Вхід вільний! 

● Вражаючі людські звершення,  
● Пробудження сили рідної землі,  
● Активізація внутрішніх резервів,  
● Відродження тисячорічних традицій та занурення у казковий світ українських 
билин  

- все це про серію авторських фестивалів Muromets Fest, які поєднують історію з             
сучасною спортивною культурою! 

Хочеш стати свідком встановлення національних силових рекордів у різних         
дисциплінах та запального концерту під українським зоряним небом?  

Тоді приходь!  

На фесті ти зустрінеш: володаря титулу «Найсильніша людина світу» Василя          
Вірастюка, чемпіона світу зі стронгмену Сергія Конюшка, зіркову команду ФК          
“Маестро”, атлетів “Сили нації”, легендарних спортсменів та відірвешся на         
повну з ведучим фестивалю - відомим шоуменом Андрієм Джеджулою! 

“Сила є в кожному з нас! Вона дозволяє нам долати будь-які перешкоди в житті та               
впевнено йти вперед до нових перемог”, - розповідає засновник та організатор           
фестивалю Юлія Курохтіна.  

У програмі фестивалю: 

● встановлення двоих національних рекордів: Сергій Конюшок потягне 5 фур, 
загальною вагою 42 500 кг (!!!), а відомий стантрайдер Євген Калантай 
їздитиме на задньому колесі мотоцикла; 

● заряд позитиву та видовищне “Бензопила-шоу” від ведучого Андрія Джеджули; 
● фінал Кубку України зі стронгмену серед аматорів; 
● легендарний простір спортивних досягнень унікального проекту Klitschko       

Expo Museum; 
● вражаючий Wood Art Fest: відомі скульптори виріжуть двометрові дерев'яні         

скульптури казкових героїв бензопилами; 

 



 

● зірковій футбольний матч та дитячий чемпіонат з футболу за участі ФК           
“Маестро” та фан-клубу ФК “Динамо”; 

● занурення в казки та билини від відомого казкаря Сашка Лірника; 
● Всеукраїнська федерація ПЕТАНКУ запрошує ознайомитись та пограти в        

улюблену гру “Петанк” принца Монако Альберта ІІ; 
● турніри по середньовічним боям від “Айна Бера”: битви лицарів в обладунках,           

стрільба з лука, спортивний меч для дітей; 
● показові спаринги боксерів від Old School Boxing Club; 
● тренування для прихильникiв здорового способу життя: ZUMBA, Twerk та Fun          

Up; 
● численні майстер-класи з різних спортивних дисциплін та лекторій-зона; 
● видовищне шоу бодібілдерів; 
● вибухове мотошоу від кращих стантрайдерів України; 
● вогняна шоу-программа від Barbershop Rufford, під час якою збиратимуть кошти          

для Української Біржи Благодійності; 
● запальний батл на пілоні - акробатки дивуватимуть своїми навичками; 
● зона здоров’я: ВБО «Конвіктус Україна» прямо на місці зробить анонімні          

безкоштовні експрес-тести на ВІЛ/СНІД та гепатит всім охочим, а супергерої          
FAST розкажуть та покажуть як надавати першу допомогу; 

● церемонія нагородження переможців - Muromets Awards; 
● величезна дитяча зона: неймовірний проект “Hot Wheels Road Show”, 

дитячі перегони на самокатах та толокарах “Ми - чемпіони”, різноманітні 
майстер-класи та цікаві квести; 

● смачний фуд-корт та дрiнкплейс, тематичні фотозони; 
● розіграш призів та сертифікатів серед відвідувачів від партнерів 

фестивалю. 

На підтримку Всеукраїнського тижня з протидії булінгу 2019, який буде проходити з 16             
по 20 вересня 2019 року, разом із партнерами “Healthy Childhood Without Borders”            
та “Здорове дитинство без меж” відбудеться висадження “Алеї міцних горішків”!          
“Твоя сила - зі знаком “плюс” та “Візьми контроль” - гасла даного заходу. Закладення              
Алеї – це спрямування сили на збереження навколишнього середовища. 

Фестиваль завершиться музичним концертом від популярних виконавців. На сцені         
виступатимуть гурти “Гражданин Топінамбур”, “Навколо кола”, “The Anchor stones” та          
“Обезбашенний кран”, співачки Божена Дар та Тетяна Доканіна. Хедлайнер фестивалю          
- гурт “Нумер 482”. Цілий день драйвовий настрій буде створювати Dj Breeze! 

Одне з головних завдань фестивалю - надихнути силою звершень своїх відвідувачів           
на добрі великі справи та запалити віру у власні можливості! 

Промо - ролик short: https://youtu.be/s2PioTv1HKE 

Промо - ролик long: https://youtu.be/6A7aVO08eVs 

Ознайомитись з повною програмою фестивалю можна на офіційних пабліках події: 
www.facebook.com/murometsfest/  

https://youtu.be/s2PioTv1HKE
https://youtu.be/6A7aVO08eVs
http://www.facebook.com/murometsfest/


 

www.instagram.com/muromets_fest/  
та на сайті:https://murometsfest.com/ 
 
Дихай вільно. Відчувай силу. Приходь на Muromets Fest Kyiv Edition! 
 
7 вересня, парк “Муромець”, спортивно-розважальний комплекс “X-PARK”.  
З 11.00 до 22.00!  Вхід вільний! 
 
Організатор: J.K.Communications 
 
Захід відбудеться за підтримки мера Києва Віталія Кличка. 

Партнери заходу: КМДА, Департамент культури КМДА, РДА Деснянського району,         
спортивно-розважальний комплекс “X-Park”, Національний реєстр рекордів України,       
Федерація стронгмену України, Федерація мотоспорту міста Києва, Klitschko Expo         
Museum, ФК "Маестро", фан-клуб ФК “Динамо”, фінансова компанія “Dinero”, Voda.ua,          
“XS Energy Drink”, міжнародна компанія спортивного харчування “Weider”, сервіс         
оренди авто “Status.rent”, “Морозиво №1 “Рудь”, дитячі перегони на самокатах та           
толокарах “Ми - чемпіони”, школа бокса “Old school boxing club”, БО " Відкриваючи             
серце", спортивний проект " Сила Нації ", компанія “Hot Wheels”, мережа клінік “Viva”,             
ВБО “Конвіктус Україна”, “FAST: перша допомога та спецпідготовка”, Всеукраїнська         
федерація ПЕТАНКУ, БФ “Здорове дитинство без меж”, Barbershop “Rufford”, інтернет -           
магазин “Big Mag”, “Деснянський районний центр соціального захисту сім’ї, дітей та           
молоді”, БО "Міжнародний Благодійний Фонд імені Святого Андрія", школа танців          
“Плем’я”, мотошкола Respect Industry, Асоціація клубів України з середньовічного бою          
“Айна Бера”, Zumba® Fitness, інтернет-магазин “BikeSportTop”, Multibrand “Unice”. 

Інформаційні партнери заходу: телеканал “Прямий”, “Obozrevatel: Кожен знайде своє!”,         
спортивний портал MixSport, магазин подарунків-вражень “bodo”, інформаційний       
портал “Finance.ua”, Київський інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г.Шевченка. 

Акредитація на подію для представників медіа: 
https://forms.gle/gEwsYkpnT3L7EwZw5 
Контактна особа: прес-секретар фестивалю Muromets Fest - Ярослава Карпенко,         
+380 (67) 279 86 55 
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