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ADONIS, Медична група компаній 
(ТОВ «Лікувально-діагностичний центр 
«Адоніс плюс», Медичний центр ПВНЗ «Інститут 
загальної практики – сімейної медицини»)
вул. Р. Окіпної, 8-Б, Київ, 02002, Україна 
вул. Садовського, 34-А
с. Бузова, Київська обл.
08120, Україна
вул. Дніпровська наб., 26-К
Київ, 02132, Україна
тел.: (044) 220 3603
e-mail: info@adonis-o.com.ua
www.adonis-o.com.ua, www.adonis-ivf.com.ua

Центри надання ефективної та результативної медич-
ної допомоги. 20 років досвіду роботи на ринку ме-
дичних послуг Києва та області. Три філіали: пологовий 
будинок, поліклінічний центр та центр здоров’я сім’ї.

AMERICAN MAMA
ВеЛичкО М. С., СПД
вул. Пирогова, 5-А, оф. 4 
Київ, 01030, Україна
тел.: (096) 144 1111
e-mail: 2094484@ukr.net
www.american-mama.com

Організація пологів в США.

BEEZY, ТМ
вул. Європейська, 143
Лисичанськ, Луганська обл.
93100, Україна
тел.: (095) 738 4412
e-mail: sales@beezy.com.ua
www.beezy.com.ua

Український виробник верхнього дитячого термоодя-
гу Beezy. Якісний дитячий одяг з мембранних тканин 
(комбінезони, куртки, брюки) та 100% вовни (головні 
убори), що не поступаються європейським аналогам. 
Наші ціни комфортні для українського ринку.

BERRY WEAR
вул. Київська, 8
Вишневе, Україна
e-mail: berrywear@ukr.net
www.berry-kids.com.ua/uk

Виробник дитячого одягу. Ми виготовляємо найкра-
щий дитячий одяг! 

DW-TOYS, ТОВ
вул. Північно-Сирецька, 1-3
Київ, 04136, Україна
тел.: (044) 200 2818
факс: (044) 200 2818 (дод. 240)
e-mail: info@dw-toys.com.ua 
www.dw-toys.com.ua 

«DW-Toys» пропонує діткам такі іграшки, які будуть не 
тільки розважати, але й навчати.
В портфелі компанії понад 10 ексклюзивних брендів 
визнаних виробників з  усього світу. Ми пропонуємо 
тільки найкращу продукцію.

ENERGY-DANCE, Дитячий 
танцювальний колектив

вул. Ольжича, 11-А
Київ, Україна
тел.: (063) 770 8201
e-mail: 3531892@i.ua
www.energy-dance.ucoz.ua

Дитячий танцювальний колектив «Energy-dance» 
є  активним учасником усіх творчих розважальних 
заходів та переможцем серед багатьох танцювальних 
фестивалів та конкурсних програм.

IDS BORJOMI UKRAINE, 
ТМ МОРШиНСЬкА СПОРТик 
ІНДуСТРІАЛЬНІ ТА ДиСТРибуцІйНІ 
СиСТеМи, ПрАТ
пр-т Московський, 9
Київ, Україна
тел.: (044) 496 4546
факс: (044) 496 4548
e-mail: evgeniya.mihailenko@ids-borjomi.com.ua 
www.ids.ua/morshinska

Компанія «IDS Borjomi Ukraine» — лідер українського 
ринку мінеральних вод у всіх категоріях. 
«Моршинська Спортик» — та сама природна карпатсь-
ка «Моршинська».

KINDERCLUB.COM.UA
тел.: (067) 420 3999
e-mail: kindercclubshop@gmail.com
www.kinderclub.com.ua

Інтернет-магазин іграшок найвищої якості від провід-
них світових виробників. Ми пропонуємо тільки най-
кращі іграшки, інноваційні ігрові набори та ігри з висо-
ким освітнім потенціалом.

SMART ДІВАйС 
Київ, Україна
e-mail: smartgradusnik@gmail.com
www.smartgradusnik.com.ua

Компанія займається розумними «дівайсами» для дітей.

UAUA.INFO
вул. Щекавицька, 9-А
Київ, 04071, Україна
тел./факс: (044) 206 1170 
e-mail: editorial@uaua.info
www.uaua.info

uaua.info — портал для батьків. Вичерпно про бать-
ківство: планування вагітності, вагітність та пологи, 
виховання та дозвілля вашої дитини.

WELEDA, TM
бIЗНеС цеНТР ФАРМАцІЯ, ТОВ
вул. Шолуденка, 18
Вишгород, 07300, Україна
тел.: (044) 277 2772  
e-mail: alyga@bcph.com.ua
www.weleda.com.ua

Компанія заснована в 1921 році. Cвітовий лідер з ви-
робництва 100% натуральної та органічної косметики. 
Філософія базується на взаєминах людини і природи. 
Для виробництва косметичних і лікарських препаратів 
«Weleda» використовує тільки натуральну сировину.

АЗбукА ДеНеГ, Школа фінансової грамотності
вул. Саксаганського, 31, оф. 4-А
Київ, Україна
тел.: (099) 005 3280, (096) 774 6513
e-mail: info@azbukadeneg.ua
www.azbukadeneg.ua

Школа фінансової грамотності для дітей віком від 6 до 
15 років. Це інноваційний навчальний проект, основне 
завдання якого полягає в підвищенні рівня фінансової 
обізнаності дітей, підлітків, а через них і батьків.

АЗбукА ДЛЯ бАТЬкІВ, Мережа сімейних центрів

тел.: (044) 592 1806
e-mail: reklama@roditeli.ua
www.roditeli.ua

«Азбука для батьків», Мережа сімейних центрів — 
курси та практики для майбутніх батьків, дитячі 
розвиваючі заняття, підбір домашнього персо-
налу. Довідник для мам та тат «Родители.INFO». 
www.roditeli.ua — інтернет-портал, що висвітлює пи-
тання вагітності, батьківства та дитинства.

АкцеНТ, Танцювальний клуб 
вул. Ольжича, 11 (зал №1)
вул. Сікорського, 1-Б (зал №2)
Київ, Україна
тел.: (067) 810 2574
e-mail: accent.08@mail.ru
www.accentclub.com.ua

Навчання дітей віком від 2 до 7 років за унікальною 
програмою «Танцюй граючи» та проведення спортив-
но-ігрових занять для малюків у віці від 10 місяців до 
2 років за участю батьків.

АПТекА ГОРМОНАЛЬНиХ ПРеПАРАТІВ, ТОВ
бульв. Лесі Українки, 9, Київ, 01133, Україна
тел.: (044) 520 0333, (068) 345 0131
(073) 345 0131, (050) 345 0131
факс: (044) 531 3872
e-mail: info@e-apteka.com.ua
www.e-apteka.com.ua

21 рік компанія піклується про здоров’я кожного 
клієнта. В наявності широкий асортимент звичайних та 
унікальних ліків. Якість гарантовано. Працюємо ціло-
добово. Офіційний дистриб’ютор продукції компанії 
«Доктор «К».

беРеГиНЯ, чернігівська взуттєва фабрика, ПрАТ
вул. Родімцева, 16
Чернігів, 14000, Україна 
тел.: (050) 464 9262
факс: (0462) 647 502
e-mail: zaoberegynya@gmail.com 
www.beregynya.com.ua 

Виробництво дитячого взуття.

бОНА ВІТА, Туристична компанія  
вул. Січових Стрільців, 77, оф. 210
Київ, 04050, Україна
тел.: (044) 238 8965
e-mail: info@bonavita.com.ua
www.bonavita.com.ua

Нам 6 років! Наші послуги: індивідуальні та групові 
тури, організація дитячого відпочинку, бронювання 
авіаквитків та готелів по всьому світу, оформлення віз,  
оренда автомобілів, а також транспортні та екскурсійні 
послуги.

ВІВО-ХеЛСВей, ТОВ 
вул. Є. Сверстюка (М. Раскової), 21, оф. 81
Київ, 02002, Україна 
тел./факс: (044) 517 3230
факс: (044) 517 3230
e-mail: admin@zakvaski.com
www.zakvaski.com

VIVO — бактеріальні закваски для приготування 
смачних, натуральних та корисних йогуртів в домаш-
ніх умовах. Також до асортименту входять пробіо-
тики «ВІВОКАПС» та морозиво «ІМУН-АЙС» з  біфідо-
бактеріями, що зміцнює імунітет.

ГРА СВІТЛА
Київ, Україна
тел.: (063) 737 9207
e-mail: igrasveta.ua@gmail.com
www.grasvitla.com

Майстер-класи з пісочної анімації, психологічна пісоч-
на анімація, обладнання та підготовка фахівців.

екО ПуПС, ТМ
вул. Новозабарська, 21
Київ, Україна
тел.: (044) 360 6994
e-mail: info@ekopups.com.ua
www.ekopups.com.ua

Сучасна продукція на основі вологонепроникної 
та «дихаючої» мембранної тканини. В асортименті 
трикотажні засоби гігієни та постільна білизна: 
трикотажні еко-підгузки ЕКОПУПСи, вологонепроникні 
пелюшки та наматрацники, трикотажні вологонепро-
никні слинявчики з кишенею.

екСПеРиМеНТАНІуМ
вул. Верхній Вал, 2-А
Київ, 04071, Україна
тел.: (044) 425 6581
e-mail: enjoy@experimentanium.com.ua
www.experimentanium.com.ua

Експериментаніум — це науково-розважальний центр, 
у якому демонструються закони навколишнього світу. 
Тільки простягни руку, щоб ввімкнути, повернути, на-
тиснути і побачити, як працює те чи інше явище.

ІГРОВА МАйСТеРНЯ
вул. Л. Толстого, 6
Київ, Україна 
тел.: (044) 235 6501
e-mail: borisenko@ps.ua
www.mozgus.com.ua

Під брендом «Ігрова Mайстерня» об’єднались мережа 
магазинів настільних ігор, головоломок і видавництво 
настільних ігор. В наших магазинах ви знайдете різні 
ігри для дітей, дорослих та компаній. Ми привнесемо 
гру в кожний будинок!

ІНСТиТуТ кЛІТиННОЇ ТеРАПІЇ, ТОВ
пр-т Космонавта Комарова, 3
Київ, 03680, Україна 
тел.: (044) 207 9207
факс: (044) 206 6660
e-mail: info@stemcellclinic.com.ua
www.stemcellclinic.com

Збір, виділення та зберігання стовбурових клітин пупо-
винної крові і кріоконсервування плаценти. Комплекс 
стерильних приміщень, які відповідають міжнародним 
стандартам якості ISO 9001:2008 і GLP, виробничі про-
цеси адаптовані до акредитаційних вимог FACT і ААВВ. 
Діяльність ліцензована згідно вимогам законодавства 
України.

кАРПАТСЬкІ ПОЛОНиНи, ТОВ
урочище Цюхів (939,4 м)
с. Орів, Львівська обл., Україна
тел.: (067) 561 2892
(050) 320 1674 
e-mail: inbox@greentourism.com.ua
www.greentourism.com.ua

Гірський готель «Карпатські полонини», розташований 
на вершині гори Цюхів в оточенні букових лісів віддалено 
від населених пунктів. Сімейний та активний відпочинок 
у горах в комфортних умовах протягом усього року.

кАШТАН, Спортивна школа 
вул. Протасів Яр, 23
Київ, 03038, Україна
тел.: (044) 383 2190
e-mail: kashtan-ski@ukr.net
www.kashtan.info

Навчання катанню на гірських і водних лижах, а також 
сноуборд, вейкборд та ролики.

кІМбеРЛІ-кЛАРк укРАЇНА, ТОВ з ІІ
БЦ «Протасів»
вул. М. Грінченка, 2/1
Київ, 03038, Україна
тел.: (044) 490 5810
факс: (044) 490 5811
e-mail: maksym.nosenko@kcc.com
www.svitmam.ua

«Кіmberly-Clark Worldwide Inc.» — міжнародна компанія, 
яка виготовляє продукцію для особистої й професійної 
гігієни та охорони здоров’я. Історія компанії налічує 
понад 140 років. На сьогодні в компанії працює по-
над 58 000 співробітників по всьому світу. В Україні 
представлені відомі ТМ HUGGIES, KLEENEX та KOTEX.

кНиЖкОВА ТОЛОкА, благодiйний проект 
тел.: (066) 548 2499
(093) 253 7410 
www.facebook.com/pages/
Книжкова-Толока-
100-зібраних-коштів-
на-підтримку-армії/
425684937588435

Благодійний проект, метою якого є допомога дітям та 
родинам загиблих в АТО. Освітня місія: популяризація 
читання. Форма роботи  — продаж на фестах та 
аукціонах книжок, які передають небайдужі кияни 
у якості благодійного внеску.

кОЗАцЬкА ФОРТецЯ, Дитячий табір
а/с 79
Київ, 04211, Україна
тел.: (044) 332 7747
e-mail: info@hopak.kiev.ua
www.hopak.kiev.ua

Таборування дітей від 8 до 15 років у козацькому стилі. 
До програми табору входять: їзда на конях, стрільба 
з лука, кермування човном-довбанкою, краєзнавчі по-
ходи та багато іншого, що залишає незабутні враження 
на цілий рік.

МамаWOW
e-mail: mamawow.nr@gmail.com
www.mamawow.com.ua

МамаWOW — проект-натхнення!
mamawow.com.ua — це сайт про мам і для мам, про 
дітей і для дітей, про тат і для тат. Життя — це WOW! 
Іноді для того, щоб вершити великі справи, нам просто 
не вистачає трішечки натхнення! 

МАМиНА кАРТА
вул. Жилянська, 31, пов. 6 
Київ, 01033, Україна
тел.: (096) 050 0225
(099) 552 5535
e-mail: info@maminakarta.com.ua
www.maminakarta.com.ua

Клубна карта привілеїв для мам, що дозволяє от-
римувати знижки на товари та послуги в мережі на-
ших партнерів у всіх сферах життя дитини, а також 
можливість відвідувати закриті «Зустрічі мам».

МеТЛАйФ, Агентство Мелокумової Олени
вул. Жилянська, 114, оф. 5
Київ, 01032, Україна
тел.: (067) 209 4767
(099) 229 1769
факс: (044) 288 0833
e-mail: alico.melokumova@gmail.com
www.metlife.ua

ПрАТ «МетЛайф» обрана кращою компанією 2015 року 
у  сфері страхування життя за рейтингом «Української 
народної премії». До послуг входять програми страху-
вання для дорослих та дітей, які об’єднують у собі стра-
ховий захист, можливість накопичення коштів, а також 
інвестування заощаджень із отриманням прибутку.

МОй РебеНОк, Щомісячний журнал 
для молодих батьків
буРДА-укРАЇНА, ДП 
вул. Володимирська, 101, корп. 2, пов. 4
Київ, 01033, Україна
тел.: (044) 490 8361
факс: (044) 490 8360
e-mail: moyrebenok@burda.ua
www.burda.ua

«МОЙ РЕБЕНОК» — провідний український щомісячний 
спеціалізований журнал для молодих батьків.

ОШОу, Наукове шоу
пр-т Героїв Сталінграду, 24  
Київ, 04210, Україна
тел.: (050) 313 0303
e-mail: aa.oven@gmail.com

Дитячий виїзний науковий театр ОШОУ — це новий на-
прямок розважального мистецтва, інноваційний спосіб 
навчання дітей. ОШОУ — це веселі аніматори, справжні 
наукові чудеса, унікальні досліди та експерименти.

ПРАВОСЛАВНий цеНТР ПРикЛАДНиХ 
МиСТецТВ ІМеНІ ПРеПОДОбНОГО 
ІОАНА ДАМАСкІНА
вул. Полковника Затєвахіна, 14
Київ, 03041, Україна
тел.: (044) 374 0321
www.goloseevo.com.ua

Запрошуємо учнів 9-х класів на навчання з професій:  
столяр, виробник художніх виробів з дерева, верстат-
ник деревообробних верстатів; кравець, закрійник;  
кухар-кондитер-пекар; художник-іконописець. Термін 
навчання — 3 роки.

ПРОФеСОР кРейД, Дитячий 
пізнавально-розважальний журнал
кОМПАНЬОН ГРуП, ТОВ 
вул. Будіндустрії, 6, оф. 201-205
Київ, 01013, Україна 
тел./факс: (044) 595 5310
e-mail: professor@companion.ua
www.kraid.com.ua

Єдине українське видання з навчальним контентом 
для дітей віком від 6 до 10 років. Журнал сприяє всебіч-
ному розвитку дитини, привчає до читання, знайомить 
з  англійською мовою, а також дає ключові знання, які 
необхідні учням молодших класів.

РеСкиНОЛ ТМ, ГРАФА ТОВ
вул. Познанська, 2
Харків, 61111, Україна
тел./факс: (044) 360 7212
e-mail: tov.grapha@gmail.com
www.reskinol.ua

ТОВ «Графа» — ексклюзивний представник української 
ТМ «Рескинол». Бальзам «РЕСКИНОЛ» — високоефек-
тивний комбінований засіб для відновлення шкіри 
після ушкоджень різного характеру. Натуральні компо-
ненти роблять його безпечним при застосуванні у дітей 
з перших днів життя. Дія препарату має вау-ефект!

ТРІк-ТРек
ПЛюЩ Н. С., ФОП
вул. Льва Толстого, 63, оф. 207
Київ, Україна
тел.: (095) 303 8686
e-mail: skotdor@gmail.com
www.treki.com.ua, www.trik-trek.com

Розробка, виробництво та продаж настільних ігор. 
Трік-Трек — 1000 ідей в одному рулоні. Набір «Ідеальне 
місто Трік-Трек» переміг у конкурсі «Краща іграшка 
2016» в номінації «Оригінальність задуму». Чи потрібні 
ще аргументи, щоб спробувати?

укРАЇНСЬкА РОДиНА, Журнал
Передплатний індекс: 91640
тел.: (044) 501 4822 
e-mail: mail@dds.com.ua
www.rodyna.com.ua

Журнал об’єднує українців, які прагнуть вивчати 
історію, народну культуру, традиції і звичаї. Вихован-
ня дітей, здоровий спосіб життя, поради травознавців, 
медицина, традиційні ремесла, мистецтво, страви. СD-
диск з українськими піснями, майстер-класи. 

ФАВОР, Фірма, ТОВ
вул. Тулузи, 5
Київ, 03170, Україна
тел.: (044) 274 6727
(044) 273 6926
факс: (044) 274 5210
e-mail: favor@i.com.ua
www.favor-ama.kiev.ua

ТОВ «Фірма «Фавор» засновано у 1993 р. в м. Київ. Ос-
новним видом діяльності фірми з 1995 р. є виробницт-
во молочної продукції, в т. ч. для дитячого споживання 
з 2 років. Якість молочної продукції відмічено диплома-
ми і відзнаками багатьох конкурсів і виставок.

ХОРТиНГ, кСк, ГО
вул. Ломоносова, 50/2, оф. 265 
Київ, 03191, Україна
тел.: (066) 369 9321
e-mail: petrenko-bogdan@bigmir.net
www.horting.club

КСК «ХОРТИНГ» — це 24 роки досвіду в організації та 
проведенні тренувань, змагань, фестивалів, спортивно-
тренувальних зборів та таборів з єдиноборств. 

ШВецЬ Л. П. — АкВАГРиМ ТА ПЛеТеННЯ кІС

вул. Якуба Коласа, 5
Київ, Україна
тел.: (097) 153 3078
e-mail: lina_poshta@mail.ru

Аквагрим — це радість, забави і втілення дитячих 
фантазій, а також можливість дорослим повернутись 
в чудову країну дитинства. Якщо хочете підняти собі 
настрій і підкреслити свій образ — наш майстер з пле-
тіння кіс виконає ваше бажання!!!

ШеВчеНкІВецЬ, центр 
творчості дітей та юнацтва
вул. Артема, 43
Київ, 04053, Україна 
тел.: (044) 486 3138
тел./факс: (044) 486 9398
e-mail: iv4863138@ukr.net
www.4869398.wix.com/0001

Багатопрофільний позашкільний навчальний заклад 
Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» — ек-
спериментальний навчальний заклад всеукраїнського 
рівня, що об’єднує 5143 вихованці віком від 3 до 21 року. 
Заклад має 10 філій, розташованих у Шевченківському 
районі столиці, та 12 творчих лабораторій. У 2015 році 
Центр творчості визнано атестованим з відзнакою.



ÇÀÕÎÄÈ ÄËß ÁÀÒÜÊ²Â:

Майстер-клас «Особливості 
розвитку дитини та гармонійні 
відносини між батьками та дітьми»
Марія Фабричева, практикуючий 
психолог, сімейний консультант-
медіатор, член УАТА, дійсний член 
професійної психотерапевтичної ліги, 
сертифікований арт-терапевт
Синій конференц-зал
Майстер-клас «Вплив кольору 
одягу на психофізіологічний 

Ірина Проданчук, к. т. н., доцент КНУДТ, 
сертифікований тренер, член Східно-
Європейської асоціації арт-терапії
Синій конференц-зал

ÇÀÕÎÄÈ ÄËß Ä²ÒÅÉ:

Аквагрим та плетіння кіс
Увага! Послуга платна: 40–50 грн.
Стенд компанії «Аквагрим»
Майстер-клас з пісочної анімації 

Стенд «Гра Світла»
Дивовижні експерименти
Стенд «Експериментаніум»
Ігри для малечі в басейні 

Стенд «Азбука для батьків»
Творчі майстер-класи:
• виготовлення медових свічок
• малювання
• виготовлення прикрас

Стенд дитячого табору 

Цікаві конструктори, 

Стенд компанії «DW-Toys»
Майстер-клас з роликів, 

Спортивна школа «Каштан»
Вулиця
Всеукраїнський турнір-

Турнір проводиться серед дітей 

12–13 років у розділах «двобій», 
«форма», «показовий виступ» 
Українська Федерація Хортингу 
Зона хортингу
Батут та сухий басейн

Вулиця

Дитячий ТИР
Стенд компанії «DW-Toys»
Розіграш подарунків 

Дитячий парк активного 

Шоу-зона
Запальна дискотека
Танцювальний клуб «Акцент»
Шоу-зона
Творча майстерня: квіти 

Сімейний центр «Бутузики»
Зона майстер-класів
Творча майстерня:
• лялька-мотанка
• мистецтво орігамі

Зона майстер-класів
Вікторина з подарунками
ТОВ «Фірма «ФАВОР»
Шоу-зона
Творчі виступи дітей з обмеженими 
можливостями
Центр соціальної реабілітації 
Деснянського району
Шоу-зона
Творча майстерня: листівка 
«Квіткова феєрія»
ЦДТ «Шевченківець»
Зона майстер-класів
Творча майстерня: розвиваючі 
заняття для малечі
Сімейний центр «Азбука для батьків»
Зона майстер-класів
Фізико-хімічні експерименти  
Компанія «ОШОУ»
Шоу-зона
Майстер-клас з ментальної 
арифметики
Центр інтелектуального розвитку 
«ЮНІКІД»
Синій конференц-зал

15:30 Святковий запуск повітряних кульок
Компанія «АККО Інтернешнл»
Вулиця
Творча майстерня: паперопластика
ЦДТ «Шевченківець»
Зона майстер-класів
Арт-шоу «Гопак» — показові 
виступи з різними видами 
козацької зброї. «Козацькі забави»
Дитячий табір «Козацька фортеця»
Шоу-зона

ÇÀÕÎÄÈ ÄËß ÁÀÒÜÊ²Â:

«Чекаємо на диво»

• підготовка до пологів
• партнерські пологи
• грудне вигодовування
• особливості постнатального 

періоду
• роль молочних продуктів 

• особливості раннього розвитку 
малюка

• збір, зберігання і застосування 
стовбурових клітин пуповинної 
крові

• практичні рекомендації та кон-
сультації спеціалістів

Синій конференц-зал
Пізнавальна вікторина для батьків 

Портал для дітей та батьків MamaWOW
Шоу-зона
Вікторина з подарунками
Страхова компанія MetLife Alico
Шоу-зона

ÇÀÕÎÄÈ ÄËß Ä²ÒÅÉ:

Аквагрим та плетіння кіс
Увага! Послуга платна: 40–50 грн.
Стенд компанії «Аквагрим»
Майстер-класи з пісочної анімації 
для всіх бажаючих
Стенд «Гра Світла»
Дивовижні експерименти
Стенд «Експериментаніум»

Стенд «Азбука для батьків»
Творчі майстер-класи:
• виготовлення медових свічок
• малювання
• виготовлення прикрас

Стенд дитячого табору 

Цікаві конструктори, 

Стенд компанії «DW-Toys»
Майстер-клас з роликів, 

Спортивна школа «Каштан»
Вулиця

Всеукраїнський турнір-

Турнір проводиться серед дітей 

12–13 років у розділах «двобій», 
«форма», «показовий виступ» 
Українська Федерація Хортингу 
Зона хортингу
Батут та сухий басейн

Вулиця
Дитячий ТИР
Стенд компанії «DW-Toys»

Виступи дитячих творчих 
колективів
ЦДТ «Шевченківець»
Шоу-зона
Творча майстерня бісероплетіння: 
брелок «Крокодил»
КНУТД
Зона майстер-класів
Виступи дитячих колективів
Відділ соц. захисту Святошинського 
району
Шоу-зона
Творча майстерня:
• лялька-мотанка
• мистецтво орігамі

Зона майстер-класів
Фізико-хімічні експерименти  
Компанія «ОШОУ»
Шоу-зона
Вікторина з подарунками
ТОВ «Фірма «ФАВОР»
Шоу-зона
Творча майстерня: листівка 

ЦДТ «Шевченківець»
Зона майстер-класів
Творча майстерня: розвиваючі 
заняття для малечі
Сімейний центр «Азбука для батьків»
Зона майстер-класів
Творча майстерня: лялька-мотанка
ЦДТ «Шевченківець»
Зона майстер-класів
Виступи творчих колективів
Танцювальний клуб «Енерджі Денс»
Шоу-зона
Розіграш подарунків 

Дитячий парк активного 

Шоу-зона

14 òðàâíÿ, ñóáîòà 15 òðàâíÿ, íåä³ëÿ

У програмі можливі зміни


