
ПРОГРАМА ВИСТАВКИ 
 

«МЕДВІН: РУКОДІЛЛЯ. ПОДАРУНКИ З ЛЮБОВЬЮ!» 
 

8 – 10 ЛЮТОГО, КиївЕкспоПлаза,  павільйон № 1, вхід С 
 

 
8 лютого   четвер     ДЕНЬ 1 

 
 

ІГРОВА ЗОНА від    COLORIT 
 

Дитяче розвиток в ігровій формі. Розфарбування кольоровим піском.  
 

МАЙДАНЧИК «БАТІК»  на стенді Наталії  Шемякіной 
 

Будуть представлені роботи в різноманітних техніках розпису тканини, а також нові роботи. 
Ознайомлення з технікою холодний батік трафарет та штамп. 
Робимо малюнок на тканині за допомогою трафарету!  Тематика «Рибний день»! 
 
Демонстраційні, навчальні майстер-класи. 
11.00 - 13.00 - панно в техніці "холодний батик" (нанесення контуру) 
14.00 - 17.00 - розпис панно в техніці "холодний батик" 

 
ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК ЖУРНАЛУ «СТІНА» 

 
11.00    Відкриття експозиції дитячих малюнків конкурсантів всеукраїнського проекту 
«Художнє виховання і естетика смаку». Експозиція буде відкрита для перегляду протягом 
усіх днів виставки. 
12.00   Презентація колекції сценічних образів від співачки і модельєра Марини 
Юрасової (Млади) 
13.00    Презентація колекції аксесуарів від відомого фотографа Даши Ісакової 
16.00    Чаювання з журналом «Стіна». Міні-лекція: «Сучасне мистецтво в Україні, шляхи 
подолання невігластва». Куратор координатор проектів журналу «Стіна», журналіст і 
телеведуча Костилєва Наталія. 

 
МАЙДАНЧИК №  1       «АРТ-НУВО»  магазин-студія 

 
Майстри будуть ділитися своїми багаторічними напрацюваннями, давати практичні 
рекомендації, відповідати на Ваші питання. Приєднуйтесь! Тривалість МК: 40 хвилин. Всі МК 
демонстраційні, навчальні (безкоштовні). 
 
12.00 - 15.00  Одночасно працює чотири майстри, МК на вибір: 
1) Вінтажна лійка. . Крейдяні фарби, декупаж. Вибілювання основи - як об'єднати вантажні 
зображення з сірим фоном. Пупена Ірина. 
2) Зворотній декупаж. Двофазний кракелюр. Вантажні зображення з технікою перенесення. Як 
зробити абсолютно натуральний фон. Крейдяні фарби на склі. Корисні знання від керівника 
студії Арт-нуво Малик Олени. 
3) Ловець снов- модний і стильний декор. Декупаж і фактурні пасти. Пупена Ірина. 
4)  Робота зі скляними заготовками. Матеріали для міцного декорування скла та кераміки з 
можливістю запікання в домашніх умовах. Використання рисового паперу в якості фону. Прямі 
та зворотні роботи. Рокос Анна. 
 



МАЙДАНЧИК №  2   «Creators» 
 

11.00- 18.00 МК з декупажу (на вибір).   Попередній запис за тел. (067-238-65-21 Ольга) 
-   Іграшка. Вартість 50 грн (МК+заготовка) 
-   Декорування магніту. Робота з фотопапером.Тривалість: 30-40 хвилин. 
Вартість 40 грн (МК+заготовка+фотопапір+ магніт). 
-   Декорування ключниці. Використання фотопаперу.Тривалість: 1година. 
Вартість 160 грн( МК+ заготовка ключниця№3+ 3 гачки+ 2 петельки+фотопапір). 
 -  Декорування ключниці. Використання серветочної техніки. Серветку наклеюємо за 
допомогою файлика. Тривалість1,5 години.  Вартість 190 грн (МК+заготовкаключниця 
№16+серветка+4 гачки+2 петельочки), 
 - Виготовлення годинника. Створення кракелюру за допомогою однокомпонентного 
лаку і серветковатехніка. Тривалість 1,5 години. Вартість 180 грн ( 
МК+заготовка25+серветка+механізм з стрілкаими) 
 - Виготовленнягодинника. з використанням фотопаперу. Тривалість 1 година.  
Вартість 180 грн (МК+ заготовка диаметр 30 см+фотопапір+ механізм з стрілками) 
-  Декорування годинника діаметром 35 см. Використання фотопаперу, серветочна техніка, 
створення кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку. Тривалість 2 години. Вартість 
280 грн (Заготовка диаметром 35 см+ фотопапір+ серветка+ механізм з стрілками) 
-  Декорування шкатулки. Фотопапір і створення двохкомпонентного  кракелюру. Тривалість 3 
години. Вартість: від 200 грн( Заготовка коштує окремо) 

 
 

МАЙДАНЧИК №   3   «Майстерня КВІГЛІ» 
 

11.00 – 18.00 –  Майстер-клас – «СЮРПРИЗ від КвіГлі». Вартість  - уточнюйте на місці у 
майстра. 

 
МАЙДАНЧИК №  4   «Лазерна порізка та гравірування» 

 
11.00-17.00 (в режимі нон-стоп) 
Декорування дерев’яної коробки-підставки  для олівців або шкатулки у техніці 
Декупаж.  
Застосування різних способів декорування-старіння, кракелюр, трафаретний рельєф, 
робота з дерев’яною поверхню - тонування, ефект старого дерева. Застосування 
дерев’яних накладних елементів.  
Тривалість майстер класу-3 години. Вартість майстер класу (матеріали та знання) -
200 грн.  
(Заготовка придбається окремо на стенді компанії «Лазерна порізка та гравірування») 
 Тел. для попереднього запису: Світлана -097-797-5520. Проводять майстри: Вікторія, 
Юля 
    

МАЙДАНЧИК №   5__ВСЕ О РУКОДЕЛИИ 

 

11.00-18.00 (в режимі нон-стоп)  
Декорування великого дерев'яного подарункового панно, цукерниці,шкатулки. 
«Шебі  шик» – класичний стиль декупажу. Романтична елегантність, потертості, кракелюр, 
ніжні пастельні фарбі старовинних малюнків та ретро-фото. Усе це об’єднує  наш  майстер 
клас. Разом ми зробимо милий подарунок «під давнину».  
Тривалість МК – орієнтовно 3 години. Вартість МК з усіма матеріалами та заготовкою – від 
250 грн. 
Проводить Вікторія Сухореброва (Студія «Альфа Декупаж»). Тел для запису: 050-
413-1698 

 



МАЙДАНЧИК №   6_      "Магазин-студія "Декупажінка" (dekupaginka.com.ua) 
 

 
10.30 - 11.00       Творче ознайомлення з матеріалами і елементами декору. 
 Як вдало вибрати заготовку і основу для декору.  Робота з лаками і фарбами, лессировка. Віск 
і патина, текстиль, філігрань, накладні елементи, текстурні пасти. Техніка декупаж + декор. 
 
11.00 - 18.00 (Нон стоп.) Вироби в стилі вінтаж, прованс, шеббі, #MixedMedia decor, 
#Steampunk. 
Робота з серветками, текстурними пастами, трафаретами. Техніка старіння. Декоруємо 
елементами з дерева мережива, металу та пластику. Ціна МК: 
  * Дошки, сірні дошки, браш з віпалюванням від 230 грн. 
  * Скриньки, короба, підносікі від 290 грн + заготовка. 
  * Дзвіночки, сердечка, підставки, овали з любов'ю від 130 грн. 
  * Підставки, підвіски від 60 грн. 
МК (Нон стоп) від Декор Генаефа   Запис на MK: facebook.com/ genaefa;   098-4090414 + 
viber 

 
МАЙДАНЧИК №   7          ТО «Студія ДІМФО»  

 
11.00-12.00 Майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок з ниток (вартість матеріалів -  45 
грн.) 
12.00-14.00 Майстер-клас з  виготовлення «валентинок» в техніці «квілінг» (вартість 
матеріалів -  25 грн.) 
14.00-16.00 Майстер-клас  розпису еко-сумок акрилом (вартість матеріалів – 100 грн.) 
16.00-18.00 Майстер-клас з розфарбовування фігурок з гіпсу (вартість матеріалів – 20- 35 
грн.) 
 
МАЙДАНЧИК №   8         «СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»         (ГО «Спільнота друзів») 

 
10.30-17.00 Майстер-класи по декоруванню свічок. В режимі НОН-СТОП: 
Вартість: від 40 грн  до 75 грн.   Тел.для інф-ї:  (095) 388 37 88 
 

 

9 лютого  п´ятниця     ДЕНЬ 2 
 

ІГРОВА ЗОНА від    COLORIT 
Дитяче розвиток в ігровій формі. Розфарбування кольоровим піском.  

 
МАЙДАНЧИК «БАТІК»  на стенді Наталії  Шемякіной 

 
Будуть представлені роботи в різноманітних техніках розпису тканини, а також нові роботи. 
Ознайомлення з технікою холодний батік трафарет та штамп.  
Робимо малюнок на тканині за допомогою трафарету!  Тематика «Рибний день»! 
 
Демонстраційні, навчальні майстер-класи. 
11.00 - 13.00 - основи роботи в техніці "трафарет". Декорування одягу і тканин в цій техниці. 
14.00 - 17.00 - задекоруєм в техніці «штамп»будь-яку річ, принесену з дому!!!! 

 
ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК ЖУРНАЛУ «СТІНА» 

 
12.00   Нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Зимова 
фантазія».  
            Презентація експозиції. Фотосет. 
14.00   Презентація колекції аксесуарів від відомого фотографа Даши Ісакової. Фотосет 
16.00   Майстер-клас художника Віктора Зінченко 

http://facebook.com/genaefa


МАЙДАНЧИК №  1       «АРТ-НУВО»  магазин-студія 
 

Майстри будуть ділитися своїми багаторічними напрацюваннями, давати практичні 
рекомендації, відповідати на Ваші питання. Приєднуйтесь! Тривалість МК: 40 хвилин. Всі МК 
демонстраційні, навчальні (безкоштовні). 
 
12.00 - 15.00 Одночасно працює чотири майстри, МК на вибір: 
1. Панно "Кава". Секрети майстра по створенню панно в техніці мікс-медіа. Як і з чого 
самостійно зробити фактурну пасту. Лілія Науменко. 
2.Пасхальние яйця в техніці золочення пластівцями. Поталь, особливості роботи з щільною 
декупажной картою. Трансферне золочення. Пупена Ірина. 
3.Волшебний трафарет: можливості створення зображень з тінню, тонованих, фактурних і мн. 
інше. Напрацювання студії Арт-нуво. Рокос Анна. 
4.Техніка перенесення зображення .... Швидкий, безпрограшний варіант декорування будь-
яких рівних поверхонь. Роботи в стилі френч вантажу. Малик Олена. 
 

МАЙДАНЧИК №  2   «Creators» 
 
11.00- 18.00 МК з декупажу (на вибір).   Попередній запис за тел. (067-238-65-21 Ольга) 
-   Іграшка. Вартість 50 грн (МК+заготовка) 
-   Декорування магніту. Робота з фотопапером.Тривалість: 30-40 хвилин. 
Вартість 40 грн (МК+заготовка+фотопапір+ магніт). 
-   Декорування ключниці. Використання фотопаперу.Тривалість: 1година. 
Вартість 160 грн( МК+ заготовка ключниця№3+ 3 гачки+ 2 петельки+фотопапір). 
 -  Декорування ключниці. Використання серветочної техніки. Серветку наклеюємо за 
допомогою файлика. Тривалість1,5 години.  Вартість 190 грн (МК+заготовкаключниця 
№16+серветка+4 гачки+2 петельочки), 
 - Виготовлення годинника. Створення кракелюру за допомогою однокомпонентного 
лаку і серветковатехніка. Тривалість 1,5 години. Вартість 180 грн ( 
МК+заготовка25+серветка+механізм з стрілкаими) 
 - Виготовленнягодинника. з використанням фотопаперу. Тривалість 1 година.  
Вартість 180 грн (МК+ заготовка диаметр 30 см+фотопапір+ механізм з стрілками) 
-  Декорування годинника діаметром 35 см. Використання фотопаперу, серветочна техніка, 
створення кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку. Тривалість 2 години. Вартість 
280 грн (Заготовка диаметром 35 см+ фотопапір+ серветка+ механізм з стрілками) 
-  Декорування шкатулки. Фотопапір і створення двохкомпонентного  кракелюру. Тривалість 3 
години. Вартість: від 200 грн( Заготовка коштує окремо) 
 

МАЙДАНЧИК №   3   «Майстерня КВІГЛІ» 
 

11.00 – 18.00 –  Майстер-клас – «СЮРПРИЗ від КвіГлі». Вартість  - уточнюйте на місці у 
майстра. 
 

МАЙДАНЧИК №  4   «Лазерна порізка та гравірування» 
 

11.00-17.00 (в режимі нон-стоп) 
Декорування дерев’яної  рамочки для фото – сердечка в техніці Декупаж. 
Застосування різних способів декорування-старіння, кракелюр, трафаретний рельєф, 
робота з дерев’яною поверхню. Застосування дерев’яних накладних елементів.  
Тривалість майстер класу-2 години. Вартість майстер класу (матеріали та знання) -
120 грн. 
(Заготовка придбається окремо на стенді компанії «Лазерна порізка та гравірування»)   
 Тел. для попереднього запису: Світлана -097-797-5520. Проводять майстри: Вікторія, 
Юля 
    

 
 



МАЙДАНЧИК №   5__ВСЕ О РУКОДЕЛИИ 

 

11.00-11.50 Безкоштовний Демонстраційний майстер-клас "Методи старіння в  декупажі". 
На вас чекає подорож у світ різноманітних і доступних технік старіння: кракелюру, потертостей, 
робота з використанням бітумного лаку. Попередній  запис обов’язковий 
  
12.00-18.00 (в режимі нон-стоп)  
Декорування дерев’яної кухонної дощечки, панно, цукерниці або короба   у стилі 
ПРОВАНС 

Прованс – улюблений класичний стиль декупажу. Використання пастельних, кремово-
ванільних відтінків фарб; ніжна лаванда; м'який оливковий; теплий пісочний; рослинні принти 
та візерунки; дрібний малюнок, – усе це відрізняє цей стиль від інших. Ви власноруч створите 
неповторну річ з використанням різних способів старіння. На Вас чекає  багато цікавого про 
матеріали, інструменти та різні техніки, що використовуються в декупажі при створенні робіт у 
стилі Прованс. Ви дізнаєтесь, як вибирати якісні матеріали, будувати композицію, зістарювати 
роботу, працювати з трафаретами. 
Тривалість майстер класу – 3-4 години 
Вартість майстер класу з усіма матеріалами  та заготовкою –від 250 грн.  
Проводить Вікторія Сухореброва (Студія «Альфа Декупаж»). Тел для запису: 050-
413-1698 

МАЙДАНЧИК №   6_              "Магазин-студія "Декупажінка" 
(dekupaginka.com.ua) 

 
10.30 - 11.00       Творче ознайомлення з матеріалами і елементами декору. 
 Як вдало вибрати заготовку і основу для декору.  Робота з лаками і фарбами, лессировка. Віск 
і патина, текстиль, філігрань, накладні елементи, текстурні пасти. Техніка декупаж + декор. 
 
11.00 - 18.00 (Нон стоп.) Вироби в стилі вінтаж, прованс, шеббі, #MixedMedia decor, 
#Steampunk. 
Робота з серветками, текстурними пастами, трафаретами. Техніка старіння. Декоруємо 
елементами з дерева мережива, металу та пластику. Ціна МК: 
  * Дошки, сірні дошки, браш з віпалюванням від 230 грн. 
  * Скриньки, короба, підносікі від 290 грн + заготовка. 
  * Дзвіночки, сердечка, підставки, овали з любов'ю від 130 грн. 
  * Підставки, підвіски від 60 грн. 
МК (Нон стоп) від Декор Генаефа   Запис на MK: facebook.com/ genaefa;   098-4090414 + 
viber 
 

МАЙДАНЧИК №   7   ТО «Студія ДІМФО» 
 

11.00-12.00 Майстер-клас з  виготовлення «валентинок» в техніці «квілінг» (вартість 
матеріалів -  25 грн.) 
12.00-14.00 Майстер-клас з розпису еко-сумок акрилом (вартість матеріалів – 100 грн.) 
14.00-16.00 Майстер-клас  з виготовлення квітів з тканини (вартість матеріалів – 60 грн.) 
16.00-18.00 Майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок з ниток (вартість матеріалів - 45 грн.) 
 
МАЙДАНЧИК №   8         «СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»         (ГО «Спільнота друзів») 

 
10.30-17.00 Майстер-класи по декоруванню свічой. В режимі НОН-СТОП: 
Вартість: від 40 грн  до 75 грн.   Тел.для інф-ї:  (095) 388 37 88 

 
 

http://facebook.com/genaefa


10 лютого -  субота  -  ДИТЯЧИЙ ДЕНЬ  -  ДЕНЬ 3 

 
ІГРОВА ЗОНА від    COLORIT 

 
Дитяче розвиток в ігровій формі. Розфарбування кольоровим піском.  

 
МАЙДАНЧИК «БАТІК»  на стенді Наталії  Шемякіной 

 
Будуть представлені роботи в різноманітних техніках розпису тканини, а також нові роботи. 
Ознайомлення з технікою холодний батік трафарет та штамп. 
Робимо малюнок на тканині за допомогою трафарету!  Тематика «Рибний день»! 
Демонстраційні, навчальні майстер-класи. 10 лютого – дитячий день! 
11.00 - 13.00 и 14.00 - 17.00 - пано "Веселі рибки"!!!! Техніка холодного батіку.  
Кожна дитина може спробувати свої сили! 

 
ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК ЖУРНАЛУ «СТІНА» 

 
12.00  Презентація оздоровчої програми для творчих людей від реабілітолога Ігоря 
Горового 

МАЙДАНЧИК №  1     (ДИТЯЧИЙ ДЕНЬ!) 
«РОЗУМАШКИ» 

 
12.00 - 13.00 Майстер-клас для дітей (безкоштовний).  
Робимо «Валентинку-закладку для книги» - поні у вигляді сердечка. Даруємо журнали 
"Розумашка". Проводить: Комова Олена, т. 068 199 83 52 
 

«АРТ-НУВО» магазин-студія 
 

13.00 – 15.00  «Декупаж для дітей ". 
Майстер Арт-нуво магазин студія Площинська Наталія навчить юних декораторів декорувати 
гіпсові фігурки в техніці "декупаж" з підмалювання акриловими фарбами. Вартість МК 25 грн. 
Запис по тел.0442480726 
 

МАЙДАНЧИК №  2   «Creators» 
 

Попередній запис за тел. (067-238-65-21 Ольга) 
 

11.00- 18.00 Майстер-класи з декупажу (на вибір):  Вартість з матеріалами. 

-   Іграшка. Вартість 50 грн (МК+заготовка) 
-   Декорування магніту. Робота з фотопапером.Тривалість: 30-40 хвилин. 
Вартість 40 грн (МК+заготовка+фотопапір+ магніт). 
-   Декорування ключниці. Використання фотопаперу.Тривалість: 1година. 
Вартість 160 грн( МК+ заготовка ключниця№3+ 3 гачки+ 2 петельки+фотопапір). 
 -  Декорування ключниці. Використання серветочної техніки. Серветку наклеюємо за 
допомогою файлика. Тривалість1,5 години.  Вартість 190 грн (МК+заготовкаключниця 
№16+серветка+4 гачки+2 петельочки), 
 - Виготовлення годинника. Створення кракелюру за допомогою однокомпонентного 
лаку і серветковатехніка. Тривалість 1,5 години. Вартість 180 грн ( 
МК+заготовка25+серветка+механізм з стрілкаими) 
 - Виготовленнягодинника. з використанням фотопаперу. Тривалість 1 година.  
Вартість 180 грн (МК+ заготовка диаметр 30 см+фотопапір+ механізм з стрілками) 



-  Декорування годинника діаметром 35 см. Використання фотопаперу, серветочна техніка, 
створення кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку. Тривалість 2 години. Вартість 
280 грн (Заготовка диаметром 35 см+ фотопапір+ серветка+ механізм з стрілками) 
-  Декорування шкатулки. Фотопапір і створення двохкомпонентного  кракелюру. Тривалість 3 
години. Вартість: від 200 грн( Заготовка коштує окремо) 
 
 

МАЙДАНЧИК №   3   «Майстерня КВІГЛІ» 
 

11.00 – 18.00 –  Майстер-клас – «СЮРПРИЗ від КвіГлі». Вартість  - уточнюйте на місці у 
майстра. 

 
МАЙДАНЧИК №  4   «Лазерна порізка та гравірування» 

 
10.30-11.45 БЕЗКОШТОВНІЙ ДИТЯЧІЙ МАЙСТЕР КЛАС для дітей 5-14 років. Кількість -5 
відвідувачів. Декорування дерев’яної підвіски – сердечка.   Попередня запис 
обов’язкова!  
 
12.00-17.00 (в режимі нон-стоп)  Дитячі майстер класи 
МК з виготовлення подарунків у техніці Декупаж. Дерев’яні будиночки - підвіски, 
сердечка - фоторамки, тощо. Тривалість МК -1-1,5 години. Вартість (матеріали та знання) 
- 80 грн.  
(Заготовка придбається окремо на стенді компанії «Лазерна порізка та гравірування»)   
Тел. для попереднього запису: Світлана -097-797-5520. Проводять майстри: Вікторія, 
Юля 
    

МАЙДАНЧИК №   5__ВСЕ О РУКОДЕЛИИ 

 

12.00-17.00 (в режимі нон-стоп). Дитячі майстер класи! 
МК  з виготовлення подарунків у техніці Декупаж. Дерев’яні підвіски, сердечка, 
невеличкі панно. 
Тривалість майстер класу – 1-1,5 годин. Вартість майстер класу з усіма матеріалами  та 
заготовкою -100 грн.  
Проводить Вікторія Сухореброва (Студія «Альфа Декупаж»). Тел для запису: 050-
413-1698 

МАЙДАНЧИК №   6_         "Магазин-студія "Декупажінка" 
(dekupaginka.com.ua) 

 
10.30 -11.00  Декупаж свічки (безкоштовно). Кількість місць -4 (для дітей вік-від 8 років) 
11.00 - 18.00 (Нон стоп.) Вироби в стилі вінтаж, прованс, шеббі, #MixedMedia decor, 
#Steampunk. 
Робота з серветками, текстурними пастами, трафаретами. Техніка старіння. Декоруємо 
елементами з дерева мережива, металу та пластику. Ціна МК: 
* Дошки, сірні дошки, браш з віпалюванням від 230 грн. 
* Скриньки, короба, підносікі від 290 грн + заготовка. 
* Дзвіночки, сердечка, підставки, овали з любов'ю від 130 грн. 
* Підставки, підвіски від 60 грн. 
МК (Нон стоп) від Декор Генаефа   Запис на MK: facebook.com/ genaefa;   098-4090414 + 
viber 
 
 
 
 
 
 

http://facebook.com/genaefa


МАЙДАНЧИК №   7   ТО «Студія ДІМФО»  
 

10.00-12.00 Майстер-клас з «Іграшка  своїми руками» (вартість матеріалів – 60 грн.)  
12.00-13.00 Майстер-клас з  виготовлення вітальних листівок (вартість матеріалів – 20-40 
грн.) 
13.00-15.00 Майстер-клас з розпису еко-сумок акрилом (вартість матеріалів – 100 грн.) 
15.00-17.00 Майстер-клас з малювання олійними фарбами «Картина за 2 години» (вартість 
матеріалів – 250 грн.) 

 
МАЙДАНЧИК №   8         «СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»         (ГО «Спільнота друзів») 

 
10.30-17.00 Майстер-класи по декоруванню свічей. В режимі НОН-СТОП: 
Вартість: від 40 грн  до 75 грн.   Тел.для інф-ї:  (095) 388 37 88 

 
МАЙДАНЧИК   №  9             «ОРАНЖЕВИЙ СЛОН» 

 
МК для дітей.   Працюємо з масою для ліплення (кульковий пластелин), декоративні 
фарби. 
Вартість 50 грн (запис на місці). Робимо:  
11.30 Ослик Іа 
12.30 спальню для лялечки 
13.30 Зайчик 
14.30 Валентинка 
15.30 Троль 
16.30 Китайський котик "Удача" 
17.30 Кухня для лялечки 
 
 
 

В ПРОГРАММІ МОЖУТЬ БУТИ ДОПОВНЕННЯ ТА  ЗМІНИ!!!!! 
 
 
 

Організатор виставки:  
Виставкова компанія «МЕДВІН»    WWW.MEDVIN.KIEV.UA 
https://www.facebook.com/VystavkamedvinRukodelieIHobbi 
Приєднуйтесь! 
 

http://www.medvin.kiev.ua/
https://www.facebook.com/VystavkamedvinRukodelieIHobbi

