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ПРОГРАМА РОБОТИПРОГРАМА РОБОТИ

  V спеціалізованої виставки-ярмарку  
  «ДИТЯЧИЙ сВІТ-2014»

27 ЛИсТОПАДА, ЧЕТВЕР
11:00 Прес-конференція з нагоди відкриття 
  виставки 

Місце проведення: конференц – зал
12:00 Урочисте відкриття V спеціалізованої  
  виставки-ярмарку «ДИТЯЧИЙ сВІТ- 
  2014» 

Місце проведення: головна сцена
12:15 Привітання від  центру сучасного  
  танцю SIRIUS DANCE ACADEMY  та  
  Школи танцю MADRIN

Місце проведення: головна сцена
12:00-19:00 Вручення призів  учасникам  
  сімейного фотоконкурсу  «Бабусина  
  потіха».
  Огляд кращих робіт конкурсу

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

12:00-13:00 Розіграш лотереї від «Маминого  
  клубу»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

19:00 Завершення роботи виставки

28 ЛИсТОПАДА, П’ЯТнИцЯ
10:00 Початок роботи виставки
10:00-19:00 Вручення призів  учасникам  
  сімейного фотоконкурсу «Бабусина  
  потіха».
  Огляд кращих робіт конкурсу

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

11:00-13:00 семінар: «5 кроків до подвоєння  
  продажів. Як ви можете отримати  
  більше клієнтів і прибутку від  
  вашого бізнесу в умовах жорсткої  
  конкуренції»

Доповідач:  Валерій Дубінецький,  
 бізнес-консультант, 
 експерт  зі  збільшення продажів у  
 магазинах одягу. Власник  
 консалтингового проекту  
 BizConsulting.com.ua,
Місце проведення: конференц-зал

11:00- 12:00 Розіграш лотереї від «Маминого  
  клубу»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

15:00 семінар: «ПРОДАЖІ З ЛЮБОВ’Ю,  
  або як звабити клієнта на тривалі  
  відносини»

Доповідач: Роман Кушнір,  
 бізнес-тренер, керівник Школи 
 розвитку SPE
Місце проведення: конференц-зал

19:00 Завершення роботи виставки

29 ЛИсТОПАДА, сУБОТА
10:00 Початок роботи виставки
10:00-18:00 Вручення призів  учасникам  
  сімейного фотоконкурсу «Бабусина  
  потіха». 
  Огляд кращих робіт конкурсу.

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

13:00 Виступ мам з мацьопами від 0 до 1  
  року Рц «Мацьопа». Танець «Рясна  
  осінь»

Організатор: РЦ  «Мацьопа»
Місце проведення: головна сцена

15:00 нагородження переможців конкурсу  
  дитячого малюнку «Мій казковий  
  Львів»

Організатор:  Управління сім’ї молоді та спорту  
 ЛМР та Дитячі клуби Львова
Місце проведення: головна сцена

16:00 Показ дитячих колекцій одягу за  
  участі вихованців дитячої модельної  
  студії lfv models kids

Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: головна сцена 

17:30 Диско з Лис Микитою
Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: головна сцена

18:00 Завершення роботи виставки

30 ЛИсТОПАДА, нЕДІЛЯ
10:00 Початок роботи виставки
10:00-16:00 Вручення призів  учасникам  
  сімейного фотоконкурсу «Бабусина  
  потіха». 
  Огляд ращих робіт конкурсу.

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»



� 9

ПРОГРАМА РОБОТИПРОГРАМА РОБОТИ

14:00 Показ дитячих колекцій одягу за  
  участі вихованців дитячої модельної  
  студії lfv models kids

Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: головна сцена

14:30 Безкоштовний фотоклас від дитячої  
  модельної студії lfv models kids

Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: «Куток забав-3»

16:00 Завершення роботи виставки,  
  демонтаж та вивіз експозиції

ТЕРИТОРІЯ ДИТЯЧОГО ДОЗВІЛЛЯ
Організатор: Управління сім’ї молоді та спорту  
 Львівської міської ради  
 та Дитячі клуби Львова 

• презентації Дитячих клубів Львова;
• флеш-моби і танцювальні майстер-класи від  
 ксТ «стиль»;
• театралізовані діалоги «Бібліотека – територія  
 чудес»;
• казкові вікторини;
• концерти від центрів творчості дітей та   
 юнацтва ,  м іського  палацу  культ ури  
  ім. Г. Хоткевича;
• покази мод від дитячої модельної школи  
 «Julia Models»;
• майстер-класи з самозахисту, фітнесу,  
 оздоровчої гімнастики;
• творчі майстер класи:
 – орігамі, квілінг, бісероплетіння, паперова  
  пластика, декупаж та ін.;
 – створення іграшок, квіток, метеликів,  
  ляльок-мотанок, браслетів, капелюшків,  
  масок,  декоративних конвертиків, закладок,  
  листівок та ще багато-багато іншого;
 – створення ялинкових прикрас та святкових  
  декорацій;
 – виготовлення національної символіки для  
  передання військовим в АТО;
 – Зустрічі з письменниками, літературні  
  вікторини

29 ЛИсТОПАДА з  10.00-13.00 год відбудуться  
 змагання з шахів в рамках спартакіади серед  
 команд Дитячих клубів Львова.

 

27 ЛИсТОПАДА, ЧЕТВЕР
13:00 Йога для вагітних

Організатор: Студія дитячої йоги «Жирафа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих  
 мам, сектор 2»

14:00 Лекція «сучасні рекомендації  
  по вигодовуванню дітей 1 -3 року  
  життя»

Проводить Возняк Андрій Валерійович, 
 лікар, доцент кафедри  
 шпитальної педіатрії ЛНМУ  
 ім. Данила Галицького
Організатор: ТМ Nutricia
Місце проведення: конференц-зал

16:00 Бесіда з консультантом з питань  
  грудного вигодовування

Організатор: РЦ «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 1»

16.00 Ваш малюк йде в садок. Як швидко  
  і м’яко адаптувати його. Поради  
  психолога. Заняття з дітками 2-3  
  роки

Організатор: РЦ«Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 2»

17:30 Бесіда зі слінгоконсультантом.  
  користь слінгоносіння, різновиди  
  слінгів та техніки намотування

Організатор: РЦ «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 1»

28 ЛИсТОПАДА, П’ЯТнИцЯ
11:00 Лекція для батьків: «створення  
  Ваших історій для Ваших дітей» 
  практичний психолог цРД «Snail» 

Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-4»

12:00 Міні-лекція «Метод монтессорі у  
  спілкуванні батьків з дітьми» 

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 1»

14:00 Лекція «Актуальні питання вигодо- 
  вування дітей з функціональними  
  розладами травлення та алергією»

Проводить  Возняк Андрій Валерійович,  
 лікар, доцент кафедри шпитальної  
 педіатрії ЛНМУ ім. Данила  
 Галицького
Організатор: ТМ Nutricia
Місце проведення: конференц-зал



10 11

ПРОГРАМА РОБОТИПРОГРАМА РОБОТИ

15:00 Йога для вагітних
Організатор: Студія дитячої йоги «Жирафа», 
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 2»

16:00 Психологічна підготовка до пологів.  
  Партнерські пологи

Організатор: РЦ «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 1»

16:00 Розмова з ароматерапевтом.  
  Ароматерапія як мистецтво жити.  
  Методи застосування ефірних  
  масел в побуті та для корекції  
  психоемоційного стану людини

Організатор: РЦ «Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 2»

17:30 Гімнастика   для   вагітних   з   елементами  
  йоги, дихальних та релаксаційних  
  практик, фітбол

Організатор: РЦ «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 1»

29 ЛИсТОПАДА, сУБОТА
13:00 круглий стіл для молодих мам та  
  майбутніх матусь «Профілактика  
  карієсу для найменших»

Організатор: Компанія ММЛАБ+ММАКСИМУС  
 Груп, проводить професійний  
 дитячий лікар-стоматолог, член  
 Асоціації дитячої стоматології  
 України Миць Юлія Олександрівна
Місце проведення: конференц-зал

13:00 «Усе про Монтессорі» бесіда з  
  методистом Львівської Школи  
  Монтессорі

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор 1»

13:30 самопоміч на пологах  по- львівськи.  
  Партнерські пологи «Варто чи ні?»

Організатор: РЦ «Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 2»

15:00 семінар «Ранній розвиток дітей» на  
  основі еволюційної моделі. Які  
  основні процеси відбуваються з  
  малюком, Як м’яко допомогти і не  
  нашкодити

Організатор: РЦ  «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор1»

16.00 Раннє плавання та природнє  
  загартовування мацьоп

Організатор: РЦ  «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор1»

16.00 «курс на школу». Діагностика  
  готовності дитини до школи. Заняття  
  з дошкільнятами. консультація  
  психолога

Організатор: РЦ «Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор2»

13:00 Ароматерапія  для ваг ітних.  
  Особливості застосування ефірних  
  масел до, під час та після пологів  
  для покращення психоемоційного  
  стану жінки

Організатор: РЦ «Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор 2»

13:00 Бесіда з педіатром з питань  
  раннього розвитку малюка

Організатор: РЦ «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор 1»

30 ЛИсТОПАДА, нЕДІЛЯ
11:00 Лекція « Здоров’я з народження» 
  (гімнастика, масаж та плавання з  
  народження)

Організатор: РЦ«Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор 2»

12:00 «Перші кроки після року» заняття з  
  розвитку для малят

Організатор: РЦ«Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор 2»

13:00 Лекція для батьків: «створення  
  Ваших історій для Ваших дітей» 
  практичний психолог цРД «Snail» 

Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-1»

14:00 Психологічна підготовка до пологів. 
Партнерські пологи.

Організатор: РЦ «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор 1»

14:00 Ароматерапія  для малюків .  
  Покращення сну, апетиту, зняття  
  надмірної збудливості, тривожності  
  та ін. станів в дитини

Організатор: РЦ«Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор 2»
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15:00 Г і м н а с т и к а  д л я  ва г і т н и х  з  
  елементами йоги, дихальних та  
  релаксаційних практик, фітбол.

Організатор: РЦ «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор 1»

15:00 Ароматерапія для підтримки або  
  припинення процесу лактації

Організатор: РЦ«Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор 2»

ПРОГРАМА БЕЗкОШТОВнИХ РОЗВАГ  
ТА ЗАнЯТь ДЛЯ ДІТОк  

ВІД 1 МІсЯцЯ ДО 16 РОкІВ
27 ЛИсТОПАДА, ЧЕТВЕР

12:00-19:00 П о с т і й н о - д і юч и й  к а з к о в и й 
  майданчик для дітей. на Вас  
  чекають веселі аніматори, цікаві  
  ігри, дегустація продукції ТМ  
  Молокія та  красива корівка Муня

Організатор: ТМ Молокія
Місце проведення: стенд ТМ Молокія

12:00-19:00 Дегустація дитячих каш Milupa
Організатор: ТМ  Milupa
Місце проведення: стенд  ТМ Nutricia

12:00-19:00 серія майстер-класів «Різьбимо та  
  гравіюємо»

Організатор: Творча майстерня «Сверлик»
Місце проведення: стенд Тм  «Сверлик»

12:00-19:00 конструюємо та бавимось з Lego  
  (для дошкільнят та школярів)

Організатор: Технічна студія «Винахідник»
Місце проведення: стенд ТС «Винахідник» 

13:00 Пальчикові розмальовки та аплікації  
  з гірськими персонажами для діток  
  1-3 роки

Організатор: Nravo Kids
Місце проведення: «Куток забав-2»

13:00 Ліпимо з пластики разом із Дитячою  
  студією творчості «кОкО»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

13:00 Виготовлення аплікації «Щастя у  
  дитячих долонях»

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

13:30 Презентаційне монтессорі-заняття  
  на тему: «Пори року» для дітей  
  віком 2-5 років

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

14:00 Творча майстерня Лиса Микити
Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: «Куток забав-3»

14:00 Йога для дітей 6-10 років
Організатор: Студія дитячої йоги «Жирафа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
сектор2»

14:00 Перевтілення «Я-митець»: штамп- 
  арт - мистецтво відбитку (для дітей  
  від 6 років)

Організатор: Креативна Міжнародна Дитяча  
 Школа
Місце проведення: «Куток забав-2»

14:00 Веселий аквагрим 
Організатор: Юля Становова  
 та Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

14:30 Подорож у світ англійської разом із 
  pingu’s Englishдля дітей віком 3-6  
  років

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

15:00 Перевтілення «Я-дослідник»:  
  Професор кулька – досліди з  
  повітрям (для дітей від 6р.)

Організатор: Креативна Міжнародна Дитяча  
 Школа
Місце проведення: «Куток забав-2»

15:00 Подорож  у країну знань з кмітливою  
  бджілкою із «Веселого Вулика»,  
  весела математика

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

15:30 Презентаційне заняття-монтессорі  
  для діток та їх мам, до 2-ох років

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

15:30 Майстер-клас «Виготовляємо  
  браслети шамбала власноруч»

Організатор: майстер Наталя Лицусь,  
 Lviv HandMade
Місце проведення: Майданчик майстер-класів  
 «Зроблено з любов’ю»
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16:00 Піскова анімація від сіндбада
Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: «Куток забав-3»

16:00 «Готуємо та смакуємо разом»  
  кулінарний майстер-клас

Організатор: Дитяча школа кулінарії «Ложка»
Місце проведення: Дитячий ресторанчик

16:00 Виготовляємо квіти з тканини разом  
  із «Чудо дітям» від «Чудо-Туру»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

16:00 Об’ємні аплікації з полімерної глини  
  для дітей віком 3+

Організатор: Nravo Kids
Місце проведення: «Куток забав-2»

16:00 Весела дискотека з вивченням  
  танцювальних рухів

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

17:00 Майстер клас «Виготовляємо  
  ляльку-мотанку з ниток»

Організатор: Світлана Пацула, Lviv HandMade
Місце проведення: Майданчик МК «Зроблено з  
 любов’ю»

28 ЛИсТОПАДА, П’ЯТнИцЯ
10:00-19:00 П о с т і й н о - д і юч и й  к а з к о в и й  
  майданчик для дітей. на вас  
  чекають веселі аніматори, цікаві  
  ігри, дегустація продукції ТМ  
  Молокія та  красива корівка Муня

Організатор: ТМ Молокія
Місце проведення: стенд ТМ Молокія

12:00-19:00 Дегустація дитячих каш Milupa
Організатор: ТМ  Milupa
Місце проведення: стенд  ТМ Nutricia

10:00-19:00 конструюємо та бавимось з Lego  
  (для дошкільнят та школярів)

Організатор: Технічна студія «Винахідник»
Місце проведення: стенд ТС «Винахідник» 

10:00-19:00 серія майстер-класів «Різьбимо та  
  гравіюємо»

Організатор: Творча майстерня «Сверлик»
Місце проведення: стенд Тм «Сверлик»

11:00 с а м о р о б н а  м і н і  к н и ж еч к а - 
  розмальовка про курочку та курча  
  для діток 1-3 роки

Організатор: Nravo Kids
Місце проведення: «Куток забав-2»

11:00 Розваги від «Веселого Вулика»
Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

12:00 Виготовлення композицій в техніці  
  квілінг

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

13:00- 17:00 «карамельні дива» майстер-класи  
  з виготовлення карамелі

Організатор: Майстерня карамелі
Місце проведення: стенд «Майстерня карамелі»

13:00 Мистецький майстер-клас з технік  
  мармурування і монотипії для дітей  
  4-6 років

Організатор: Студія дитячої йоги «Жирафа»,  
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 2»

13:00 Осінні малювалки різними техніками  
  й способами разом із Арт-студією  
  «Жовті ножиці»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

13:00 Майстер-клас з модульного орігамі
Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-4»

14:00 «Готуємо та смакуємо разом»  
  кулінарний майстер-клас

Організатор: Дитяча школа кулінарії «Ложка»
Місце проведення: Дитячий ресторанчик

14:00 Веселі ігри з Равликом  цРД «Snail» 
Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-4»

14:00 Подорож у світ англійської разом із  
  pingu’s English для дітей віком 3-6  
  років

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

14:00 Перевтілення «Я-підприємець»:  
  чому всі-всі-всі потрібні на землі.  
  2 вежі. (для дітей від 8років)

Організатор: Креативна Міжнародна Дитяча  
 Школа
Місце проведення: «Куток забав-2»

14:00 Мистецький майстер-клас з технік  
  мармурування і монотипії для дітей  
  7-10 років

Організатор: Студія дитячої йоги «Жирафа», 
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 2»
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14:00 Творча майстерня Лиса Микити  
  – квіти з мармеладу

Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: «Куток забав-3»

15:00 Заняття-монтессорі  та майстер- 
  клас по виготовленню шумових  
  музичних інструментів, для дітей  
  0-6 років

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

15:00 Бесіда з дефектологом цРД «Snail»
Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-4»

15:00 Презентація заняття студії раннього  
  розвитку «кмітливі Лисенята»

Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: «Куток забав-3»

15:00 П е р е в т і л е н н я  « Я - м и т е ц ь » :  
  виготовлення теплих ангелів мрій  
  (для дітей від 6р.)

Організатор: Креативна Міжнародна Дитяча  
 Школа
Місце проведення: «Куток забав-2»

15:00 Весела дискотека з вивченням  
  танцювальних рухів

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

15:30 Піскова анімація від сіндбада
Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: «Куток забав-3»

15:30 Майстер-клас «Плетення браслетів  
  з резинок»

Організатор: Ляшко Наталя, Lviv HandMade
Місце проведення: Майданчик майстер-класів  
 «Зроблено з любов’ю»

16:00 «Готуємо та смакуємо разом»  
  кулінарний майстер-клас

Організатор: Дитяча школа кулінарії «Ложка»
Місце проведення: Дитячий ресторанчик

16:00 Веселі ігри та творчий майстер-клас  
  із Равликом 

Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-4»

16:00 Подорож  у країну знань з кмітливою  
  бджілкою із «Веселого Вулика», 
  захоплююча географія

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

16:00 Виготовляємо квіти з фетру разом  
  із «Чудо дітям» від «Чудо-Туру»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

16:00 Іграшки на ялинку: Баранці з  
  полімерної глини для дітей віком  
  3+

Організатор: Nravo Kids
Місце проведення: «Куток забав-2»

16:30 Майстер клас «квіткові композиції»
Організатор: майстриня Дудар Соломія
Місце проведення: Майданчик майстер-класів  
 «Зроблено з любов’ю»

17:00 Веселі ігри англійською мовою 
Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-4»

29 ЛИсТОПАДА, сУБОТА
12:00-18:00 П о с т і й н о - д і юч и й  к а з к о в и й  
  майданчик для дітей. на вас  
  чекають веселі аніматори, цікаві  
  ігри, дегустація продукції ТМ  
  Молокія та  красива корівка Муня

Організатор: ТМ Молокія
Місце проведення: стенд ТМ Молокія

12:00-18:00 Дегустація дитячих каш Milupa
Організатор: ТМ  Milupa
Місце проведення: стенд  ТМ Nutricia

10:00-18:00 на прощання з осінню для усіх  
  з а х о п л ю ю ч е   L E G O  м е г а  
  конструювання у дусі древнього  
  Львова! (для дошкільнят та  
  школярів)

Організатор: ТС «Винахідник»
Місце проведення: стенд ТС «Винахідник» 

10:00-18:00 серія майстер-класів «Різьбимо та  
  гравіюємо»

Організатор: Творча майстерня «Сверлик»
Місце проведення: стенд Тм «Сверлик»

11:00 Заняття для мам з мацьопами від 
  1 до 2 рочків (Топтасики)

Організатор: РЦ«Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 1»

11:00 Захоплюючі наукові експерименти  
  для дітей від студії «Планета  
  чомучок»

Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-3»
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11:00 Розваги від «Веселого Вулика»
Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

11:00 Пальчикові аплікації «кучеряві  
  баранці» для діток 1-3 роки

Організатор: Nravo Kids
Місце проведення: «Куток забав-2»

11:00 Майстер-клас зі швидкого ткацтва  
  від Дитячої студії «Жирафа»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

11:30 «Hello, lyalya», весела англійська  
  для дошкільнят

Організатор: РЦ«Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 2»

11:30 Майстер-клас «Листівки ручної  
  роботи»

Організатор: майстриня Юля Басараб
Місце проведення: Майданчик майстер-класів  
 «Зроблено з любов’ю»

12:00 Заняття-монтессорі та майстер- 
  клас по виготовленню сенсорних  
  іграшок, для дітей віком 0-6 років

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

12:00 Заняття для мам з мацьопами від  
  1 до 6 місяців (МамаФітнес)

Організатор: РЦ «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам, 
 сектор 1»

12:00 Розвиваючі інтерактивні заняття  
  для дітей 1-2 років Baby Club

Організатор: «Baby Club»  Мережа центрів  
 дитячого розвитку
Місце проведення: «Куток забав-4»

12:00 Урок твістінгу (робимо фігурки з  
  повітряних кульок)

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

12:00 Перевтілення «Я-дослідник»:  
  біохімія їжі (для дітей від 7р.)

Організатор: Креативна Міжнародна Дитяча  
 Школа
Місце проведення: «Куток забав-2»

12:30 «Уроки Лялі До»  музичне заняття  
  для малят

Організатор: РЦ«Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 2»

12:30 цікава фізика для дошкільнят 
Організатор: «Baby Club»  Мережа центрів  
 дитячого розвитку
Місце проведення: «Куток забав-4»

13:00- 17:00 «карамельні дива» майстер-класи  
  з виготовлення карамелі

Організатор: Майстерня карамелі
Місце проведення: стенд «Майстерня карамелі»

13:00 Майстер-клас «Виготовляємо  
  браслети з ниток з написом» 

Організатор: Руснак Олена, Тетя Мотя.  
 UA handmade
Місце проведення: Майданчик майстер-класів  
 «Зроблено з любов’ю»

13:00 Музично-логоритмічне заняття  
  «Дзвіночки музики»

Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-3»

13:00 Розвиваючі інтерактивні заняття  
  для дошкільнят «Пізнай світ разом  
  з «Ваву сlub»

Організатор: «Baby Club»  Мережа центрів  
 дитячого розвитку
Місце проведення: «Куток забав-4»

13:00 Заняття- опитування «Що для тебе  
  Україна?»
  (Під час проведення зніматиметься  
  відео-ролик. Діткам віддається уся  
  ініціатива, вони можуть писати  
  листи, малювати, писати вірші)

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

13:00 Перевтілення «Я-винахідник»:  
  логічні завдання та математичні  
  фокуси (для дітей від 7р.)

Організатор: Креативна Міжнародна Дитяча  
 Школа
Місце проведення: «Куток забав-2»

13:30 Майстер-клас із виготовлення  
  вітальної листівки Baby Club

Організатор: «Baby Club»  Мережа центрів  
 дитячого розвитку
Місце проведення: «Куток забав-4»

14:00 «Готуємо та смакуємо разом»  
  кулінарний майстер-клас

Організатор: Дитяча школа кулінарії «Ложка»
Місце проведення: Дитячий ресторанчик

14:00 Веселі ігри з Равликом
Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-3»
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14:00 Подорож у світ англійської разом із  
  pingu’s English для дітей віком 3-6  
  років

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

14:00 Англійська для дітей. Вивчаємо  
  кольори через цікаві ігри та пісні.  
  Міні-майстерня на тему «кольори»

Організатор: Helen Doron English,  
 Міжнародна мережа навчальних  
 центрів
Місце проведення: «Куток забав-4»

14:00 Освоюємо Петриківський розпис  
  р а зом  і з  Тво рч о ю  с т уд і є ю  
  «Зернятко»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

14:00 Перевтілення «Я -  митець»:  
  виготовлення святкових листівок  
  (для дітей від 7р.)

Організатор: Креативна Міжнародна Дитяча  
 Школа
Місце проведення: «Куток забав-2»

14:30 Заняття з англійської «Мої улюблені  
  фрукти»

Організатор: Helen Doron English,  
 Міжнародна мережа навчальних  
 центрів
Місце проведення: «Куток забав-4»

14:30 Майстер-клас «Технологія та безліч  
  ідей для оформляння пряників»

Організатор: майстер Надія Шевченко,  
 Lviv HandMade 
Місце проведення: Майданчик майстер-класів  
 «Зроблено з любов’ю»

15:00 «Разом із мамою» заняття з  
  найменшими дітками від 8 міс до  
  15 міс.

Організатор: РЦ «Ляля До…Ляля По…»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 2»

15:00 Заняття-монтессорі,  а також  
  майстрування, малювання та  
  дослідження

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

15:00 Вивчаємо види транспорт у  
  англійською та вчимося рахувати

Організатор: Helen Doron English,  
 Міжнародна мережа навчальних  
 центрів
Місце проведення: «Куток забав-4»

15:00 Творчий майстер-клас «казкові  
  герої таємничого лісу» 

Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-3»

15:00 Розваги від «Веселого Вулика»
Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

16:30 Майстер-клас від модельної студії  
  lfv models kids. Тема - моделювання  
  одягу для дітей

Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: «Куток забав-3»

15:30 спорт та веселі естафети для дітей  
  англійською

Організатор: Helen Doron English,  
 Міжнародна мережа навчальних  
 центрів
Місце проведення: «Куток забав-4»

16:00 «Готуємо та смакуємо разом»  
  кулінарний майстер-клас

Організатор: Дитяча школа кулінарії «Ложка»
Місце проведення: Дитячий ресторанчик

16.00 Подорож  у  кра їну  знань з  
  кмітливою бджілкою із «Веселого  
  Вулика», Українознавство

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

16.00 Виготовляємо патріотичні листівки  
  разом із Арт-студією «Жовтні  
  ножиці»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

16.00 Шкарпеткові іграшки для дітей  
  віком 3+

Організатор: Nravo Kids
Місце проведення: «Куток забав-2»

16:00 Майстер-клас для дітей від 7-ми  
  років «Іграшковий зайчик своїми  
  руками»

Організатор: майстриня Ольга Ткаченко
Місце проведення: Майданчик майстер-класів  
 «Зроблено з любов’ю»

30 ЛИсТОПАДА, нЕДІЛЯ
10:00-16:00 П о с т і й н о - д і юч и й  к а з к о в и й  
  майданчик для дітей. на вас  
  чекають веселі аніматори, цікаві  
  ігри, дегустація продукції ТМ  
  Молокія та  красива корівка Муня

Організатор: ТМ Молокія
Місце проведення: стенд ТМ Молокія
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12:00-16:00 Дегустація дитячих каш Milupa
Організатор: ТМ  Milupa
Місце проведення: стенд  ТМ Nutricia

10:00-16:00 серія майстер-класів «Різьбимо та  
  гравіюємо»

Організатор: Творча майстерня «Сверлик»,
Місце проведення: стенд Тм «Сверлик»

11:00 Заняття для мам з мацьопами від  
  6 місяців  до 1 року (Гуглики)

Організатор: РЦ «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 1»

11:00 Розваги від «Веселого Вулика»
Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

11:00  Виготовляємо рамки для фото з  
  картону, ниток та фарб разом із  
  «Чудо дітям» від «Чудо-Туру»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

11:30 Презентаційне заняття-монтессорі   
  для діток та їх батьків, до 2-ох років

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

11:30 Перевтілення «Я – школяр» –  
  розвиваючі вправи для дошкільнят  
  (5-6 років)

Організатор: Креативна Міжнародна Дитяча  
 Школа
Місце проведення: «Куток забав-2»

11:30 Майстер клас «Виготовляємо  
  коників власноруч» 

Організатор:  Руснак Олена, Тетя Мотя.  
 UA handmade
Місце проведення: Майданчик майстер-класів  
 «Зроблено з любов’ю»

12:00 Заняття для мам з мацьопами від  
  2 до 3 років (Лепетунчики)

Організатор: РЦ «Мацьопа»
Місце проведення: «Школа майбутніх та молодих мам,  
 сектор 1»

12:00 Міні-вистава для дітей «Па-па  
  осінь!» 

Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-1»

12:00 Розвиваючі інтерактивні заняття  
  для дітей 1-2 років

Організатор: «Baby Club»  Мережа центрів  
 дитячого розвитку
Місце проведення: «Куток забав-4»

12:30 Подорож у світ англійської разом із  
  pingu’s Englishдля дітей віком 3-6  
  років

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

12:30 цікава фізика для дошкільнят  
Організатор: «Baby Club»  Мережа центрів  
 дитячого розвитку
Місце проведення: «Куток забав-4»

12:30 Перевтілення «Я – підприємець»:  
  створюємо бренд для ВАТ «Я»  (для  
  дітей від 8р.)

Організатор: Креативна Міжнародна Дитяча  
 Школа
Місце проведення: «Куток забав-2»

12:30 Весела дискотека з вивченням  
  танцювальних рухів

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

13:00 Розвиваючі інтерактивні заняття  
  для дошкільнят «Пізнай світ разом  
  з «Ваву сlub»»

Організатор: «Baby Club»  Мережа центрів  
 дитячого розвитку
Місце проведення: «Куток забав-4»

13:00-15:00 «карамельні дива» майстер-класи  
  з виготовлення карамелі

Організатор: Майстерня карамелі
Місце проведення: стенд «Майстерня карамелі»

13:00 «Готуємо та смакуємо разом»   
  кулінарний майстер-клас

Організатор: Дитяча школа кулінарії «Ложка» 
Місце проведення: Дитячий ресторанчик

13:00 Диско з Лисом Микитою. 
  Діти ді-джеї

Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита»
Місце проведення: «Куток забав-3»

13:00 Зовсім скоро новий Рік!
  Майстер-клас по виготовленню  
  новорічних прикрас

Організатор: Cімейно-розважальний центр   
 «Веселий Вулик»
Місце проведення: стенд СРЦ  «Веселий Вулик»

13:00 Майстер клас «квіткові композиції»
Організатор: майстриня Дудар Соломія
Місце проведення: Майданчик майстер-класів  
 «Зроблено з любов’ю»
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13:30 Заняття-монтессорі,  а також  
  майстрування, малювання та  
  дослідження

Організатор: Львівська Школа Монтессорі
Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

13:30 М а й с т е р - к л а с  з  а п л і к а ц і ї  
  «Виготовляємо Вівцю» 

Організатор: «Baby Club»  Мережа центрів  
 дитячого розвитку
Місце проведення: «Куток забав-4»

14:00 Музично-логоритмічне заняття для  
  діток  «святкові повітряні кульки»

Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-1»

14:00  Освоюємо Петриківський розпис  
  р а зом  і з  Тво рч о ю  с т уд і є ю  
  «Зернятко»

Організатор: «Мамин клуб»
Місце проведення: стенд «Мамин Клуб»

14.00 Захоплюючі заняття англійською  
  мовою від «Helen Doron English»

Організатор: Helen Doron English,  
 Міжнародна мережа навчальних  
 центрів
Місце проведення: «Куток забав-4»

14:30 Майстер-клас «Плетемо кулон з  
  бісеру»

Організатор: майстриня Юля Басараб
Місце проведення: Майданчик майстер-класів  
 «Зроблено з любов’ю»

15:00 Веселі ігри та творчий майстер-клас  
  з Равликом

Організатор: Центр розвитку дитини «Snail»
Місце проведення: «Куток забав-1»

15.30 Рухливі та пізнавальні заняття  
  англійською мовою від «Helen  
  Doron English» 

Організатор: Helen Doron English,  
 Міжнародна мережа навчальних  
 центрів
Місце проведення: «Куток забав-4»
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BABY CLUB
мережа	Центрів	 
дитячоГо	розвитку

вул. Дж. Вашингтона, 8,  
Тел.: (067) 3734039
вул. Шевченка, 313 
(«Електрон», 2 пов.)  
Тел.: (067) 3733966
вул. Козланюка, 17, 
(бічна Личаківської,161)  
тел.: (067) 6731719
пр. В.Чорновола, 67-Г 
(ТЦ «Інтерсiтi»), 4 пов., 
Тел.: (032) 2327962; (067) 5054333
вул. Щирецька, 36, 
ТВК «Південний» (ТЦ «Калина»), 3 пов., 
Тел.: (067) 2161421
пр. Червоної Калини, 62-А 
(ТЦ «Інтерсiтi»), 2 пов.,  
Тел.: (032) 2438785;  
 (067) 4630107
м. Винники-Львів, 
вул. Крушельницької 3а, 2 пов.  
Тел.: (067) 6753142
м. Новояворівськ, 
ТЦ «Янтар», 
Тел.: (067) 5054365
e-mail: info@babyclub.ua 
www.babyclub.ua  

«Baby	Club»	 –	 цікаві	 та	 корисні,	 комплексні	
заняття	 в	 сучасних,	 комфортних	 навчальних	
центрах,	 які	 необхідні	 для	 гармонійного	 розвитку	
вашого	 малюка	 від	 1	 до	 7	 років.	 навчальні	
програми	розроблені	із	врахуванням	вікових	потреб	
та	 особливостей	 дітей	 за	 методиками	 відомих	
іноземних	та	вітчизняних	спеціалістів	монтессорі,	
зайцева,	домана,	Федієнко,	нікітіних.	тривалість	та	
інтенсивність	занять	сформована	для	різних	вікових	
груп	індивідуально.	

заняття	«Baby	Club»	поєднується	 із	декількох	
частин	 тривалістю	 25-30	 хв.	 відповідно	 до	 віку	
дитини:

•	 «Baby-забавлянка»	 –	 розвиток	 сенсорики,	
дрібної	 моторики,	 артикуляційного	 апарату,	
просторової	 уяви,	 порядку	 і	 послідовності,	мови,	
пам’яті,	цікаві	досліди	та	експерименти.

•	 «Baby-майстерня»	 –	 ліплення,	 аплікація,	
витинанки,	колаж,	декупаж,	орігамі,	плямографія.

•	«Baby-руханка»	–	музична	руханка,	дихальна	
гімнастика,	вивчення	пісень	з	елементами	танцю,			
«шумовий	оркестр».

•	 «Baby-цікавинка»	 –	 числа	 та	 цифри,	фігури	
і	 тіла,	 цікава	фізика	навколо	нас,	 орієнтування	 у				
просторі	і	часі.

комплексна	 програма	 насичена	 забавами,	
інтерактивом	 та	 сприяє	 природному,	 всебічному	
розвитку	дитини,	допомагає	розширити	та	збагатити	
її	знання	про	навколишній	світ.	

вікові	групи:	
•	«Baby-лялі»	1-2	роки	–	45	хв.
•	«Baby-мацьопи»	2-3	роки	–	1,5	год.
•	«Baby-чомусики»	3-4	роки	–	2	год.
•	«Baby-знайки»	4-5	років	–	2	год.
•	«Baby-бакалаври»	5-6	років.	–	2	год.
•	«Baby-магістри»	5-7	років.	–	2,5	год.	Підготовка	

до	школи	із	задоволенням.
•	 «міні-садок»	 3-6	 років.	 розвиваючий	 4-ох	

годинний	комплекс	занять.
естетичне	 виховання	 допомагає	 проявити	

та	 розвинути	 творчі	 здібності	 дитини.	різнобічна	
активність	 сприяє	розвитку	мислення,	 сенсорики,	
почуттів,	візуальних	навичок.	

розкрийте	таланти	вашої	дитини!
•	«Baby-Art»	з	4	р.	–	подорож	у	мальовничий	світ	

мистецтва	 з	 професійним	 художником,	 розвиток	
просторової	уяви,	порядку	та	послідовності

•	 «Baby-Dance»	 з	 2,5	 р.	 –	 мікс	 сучасних	 та	
народних	танців	з	професійним	хореографом

•	 «Baby-фітнес»	 з	 1,5	 р.	 –	 психогімнастика,	
точковий	масаж,	акробатичні	вправи,	масаж	стопи,	
елементи	дитячої	йоги

•	«Baby-шахи»		з	3,5	р.–	сприяють	розумовому	
розвитку,	 тренують	 кругозір,	 пам’ять,	 увагу,	
винахідливість,	 логіку,	формується	 спортивний	
дух,	характер	дитини	

•	 літні	 програми,	 виїздні	 табори	 в	 карпати,	
програма	вихідного	дня

у	 центрах	 працюють:	 логопед,	 дитячий	
психолог	

наші	переваги:
-	групи	4-8	дітей
-	індивідуальний	підхід	до	кожної	дитини
-	всебічний,	гармонійний	розвиток
-	сприятливе	середовище	для	активної	адаптації,	

самодисципліни
-	 всі	можливості	 для	розвитку	 та	 становлення	

особистості
-	Перше	заняття	безкоштовне!
діти	заслуговують	найкращого!
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BABY BREEZE
скринник	і.є.	сПд

вул. Дерев’янка буд. 3-Б, кв. 31, 
м. Харкiв, 61103, Україна
Тел.: (057) 3437763, 
 (050) 9375511,  
 (067) 7597680
e-mail: babyseabreeze@gmail.com
www.babybreeze.com.ua,
www.babybreeze.ua

український	виробник		тм	«BABY	BREEZE»	(з	
ведмедиком)	 на	 протязі	 8	 років	 своєї	 діяльності	
асоціюється	 з	 товарами	для	 вагітних	 та	малюків	
вищої	 якості.	 Фабрика	 виготовляє:	 конверти	
(з	 овечого	 хутра	 та	флісу),	 рюкзаки-«кенгуру»,	
ерго-рюкзаки,	матрасики	 в	 санчата,	 віжки,	 слінги,	
подушки	для	 годування	 та	 відпочинку,	 ізотермічні	
сумки,		дощовики,	москітні	сітки,	муфти,	сумки	для	
колясок.

здоров`я,	 безпечний	 та	 гармонійний	розвиток	
дітей	–	пріоритетна	ціль	діяльності	компанії.

на	 ринку	 дитячої	 індустрії	 серед	 вітчизняних	
виробників	 у	 своєму	 секторі	ми	 є	 законодавцями	
мод	в	україні.

будьте	 уважні:	 на	 ринку	 присутня	 підробка	
-	 фірма	 з	 аналогічною	 назвою,	 які	 випускають	
продукцію	під	наш	бренд.	дешевий,	неякісний	товар	
підробника	 вводить	 в	 оману	 простих	 покупців	 та	
підривають	нашу	заслужену	репутацію.

справжній	 оригінальний	 продукт	 «BABY	
BREEZE»	 -	 	має	 на	 своєму	логотипі	 зображення	
«ведмедика	 з	 дитячим	м`ячиком	 та	 пляшечкою	
для	годування»	(на	продукції	разом	з	голограмою	
знаходяться	 до	 десяти	 захисних	 елементів	 з	
фірмовим	зображенням).	уся	наша	продукція	має	
12-місячний	термін	гарантії	на	вироби.

ми	щасливі,	коли	те,	що	ми	робимо	допомагає	
людям!

Ukrainian	producer	of	«BABY	BREEZE»	TM	(with	
bear)	has	been	associated	with	top	quality	products	for	
pregnant	women	and	babies	for	over	8	years.

The	 factory	 produces:	 envelopes	 (with	 sheep	
fur	 and	 fleece),	 «kangaroo»-backpacks	 and	 ergo,	
mattresses	on	 rails,	 reins,	shoulder-cloth,	pillows	 for	
feeding,	raincoats,	mosquito	nets,	muffs,	bags.

Healthy,	 safe	 and	 harmonious	 development	 of	
children	is	the	priority	target	of	the	company.

Be	 careful:	 there	 are	 cheap	 counterfeiting	with	
analogous	 name	 in	 the	market,	 the	 actual	 original	
product	«BABY	BREEZE»	has	a	logo	picturing	«a	bear	
with	a	ball»	and	a	hologram,	1	year	of	warranty.

EXHIBITORS
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BABY BREEZE
iGor sKrYnnYK  
sUbJect of priVate bUsiness

Off.31, 3B,  Derevianko Str., 
61103, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 3437763,
 +380 50 9375511,
 +380 67 7597680
e-mail: babyseabreeze@gmail.com
www.babybreeze.com.ua,
www.babybreeze.ua
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Babyfix	–	Ukrainian	trademark	–	a	manufacturer	of	
children’s	products	 for	a	comfortable	sleep	and	rest.	
Issued	a	separate	 line	of	pillows-positioners	 several	
types.	Used	 in	 the	 production	 of	 natural	 and	 non-
allergenic	materials,	 passed	 certification	 in	Ukraine.	
With	goods	TM	Babyfix	care	of	the	baby	will	be	relaxed	
and	comfortable.	

TM	Babyfix	offers	mutually	beneficial	cooperation	
for	dealers,	online	shopping,	kids’	store.

BABYFIX

пр-т Голосіївський, 70, офіс 513,  
м. Київ, 03040, Україна
Тел.: (044) 2842700,
 (050) 5059211
e-mail: info@babyfix.com.ua
http://babyfix.com.ua

Babyfix	–	українська	торгова	марка	-	виробник	
дитячих	товарів	для	комфортного	сну	і	відпочинку.	
випускається	 окрема	лінія	 подушок-позиціонерів	
декількох	типів.	на	виробництві	використовуються	
натуральні	і	антиалергенні	матеріали,	які	пройшли	
сертифікацію	в	україні.	

з	товарами	тм	Babyfix	турбота	про	малюка	стане	
спокійною	 і	 комфортною.	Позиционер	тм	Babyfix	
допоможе	м’яко	зафіксувати	комфортне	і	безпечне	
положення	немовляти.

Фахівці	в	галузі	дитячої	педіатрії	рекомендують	
два	основних	положення	новонародженого:	на	боці	
після	їжі	і	під	час	сну;	на	спині	під	час	неспання.

за	 допомогою	 позиціонера	 TM	 Babyf ix	
можна	 класти	 дитину	 в	 потрібне	 положення,	 а	
спеціально	розроблені	борта	не	дозволять	малюкові	
перевернутися,	 впасти	 з	 дивана	 або	 інших	 не	
захищених	бортами	поверхонь.

BABYFIX TM

off 513, 70, Golosiivski Ave.,  
03040, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 2842700,
 +380 50 5059211
e-mail: info@babyfix.com.ua
http://babyfix.com.ua
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PE	Shakhnazarova	 –	 the	 official	 distributor	 in	
Ukraine	of	Jang	An	Co	(	South	Korea)	Company,	TM	
Dear	Child:	tights	for	girls,	socks,	knee-length	socks,	
leggings	and	socks.	

Company	Jang	An	Co	is	a	world	leader	in	the	field	
of	baby	goods	manufacture	–	products	of	this	company	
can	be	found	in	stores	of	more	than	20	countries	around	
the	world.	

TM	Dear	Child	means	high	quality,	originality	and	
wide	range	of	models.

DEAR CHILD
ШаХназарова	сПд

вул. Посмітного, 25, к.7,  
м. Одеса, 65062, Україна
Тел.: (067) 4812578
e-mail: dearchild@mail.ru
http://dearchild.com.ua

сПд	Шахназарова	 –	 офіційний	 дистриб’ютор	
в	україні	 компанії	 Jang	AN	Co	 	 (південна	корея),	
тм	Dear	Child:	 колготки	для	дівчаток,	шкарпетки,	
гольфи,	легінси	та	гетри.

компанія	 Jang	AN	Co	 	 	 є	 світовим	лідером	 з	
виробництва	продукції	для	дітей	–	більш	ніж	в	20	
країнах	світу	можна	зустріти	на	прилавках	магазинів	
продукцією	цієї	компанії.	Продукцію	тм	Dear	Child	
відрізняє	 висока	 якість,	 оригінальність	моделей	 і	
великий	асортимент.

DEAR CHILD

off. 7, 25, Posmitnogo St.,  
65062, Odessa, Ukraine
Phone: +380 67 4812578
e-mail: dearchild@mail.ru
http://dearchild.com.ua
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Company	 Lakshmi	 Mix	 is	 a	 manufacturer	 of	
uniforms	and	outerwear	for	children	and	adolescents.	
Lakshmi	Mix	offers	a	wide	selection	of	products	for	boys	
and	girls.	Ideal	cut,	modern	technology	of	sewing,	high	
quality	principle	of	our	production.	The	latest	fashion	
trends,	which	are	considered	in	the	development	of	our	
collections	help	the	child	to	be	fashionable	and	stylish,	
it	is	important	that	they	strive	for	a	modern	society.

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ
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LAKSHMI MIX

вул. Радянська, 63
м. Південне, Харківська область,  
62461, Україна 
Тел./Факс: (066) 7866944,
 (067) 7271372
e-mail: Natawecka.b@mail.ru
www.lakshmimix.com.ua

компанія	 Lakshmi	Mix	 є	 виробником	шкільної	
форми	 та	 верхнього	 одягу	для	дітей	 та	 підлітків.	
Lakshmi	Mix	пропонує	широкий	вибір	 товарів	для	
хлопчиків	і	дівчаток.	

ідеальний	крій,	сучасні	технології	пошиття,	висока	
якість	 –	 принципи	 роботи	 нашого	 виробництва.	
останні	 тенденції	 моди,	 які	 враховуються	 при	
розробці	наших	колекцій,	допомагають	дитині	бути	
модною	і	стильною,	що	є	важливим	для	сучасного	
суспільства.

LAKSHMI MIX

63, Soviet Str.
62461, Pivdenne, Kharkiv region, Ukraine 
Phone/Fax: +380 66 7866944,
 +380 67 7271372
e-mail: Natawecka.b@mail.ru
www.lakshmimix.com.ua
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Продукція	 тм	NA-NA	 вже	 більше	 3	 років	 на	
українському	ринку.	ми	пропонуємо	виключно	якісні	
товари	для	дітей,	іграшки	і	різні	аксесуари.	

знаходячись	 у	 будь-якому	 куточку	 країни,	ви	
можете	 вибрати	 бажаний	 товар	 і	 ми	 доставимо	
його	вам.	наша	служба	доставки	дозволить	вам	
отримати	 вибраний	 товар	швидко	 і	 без	 проблем.	
для	нас	на	першому	місці	турбота	про	клієнтів	і	ми	
всіляко	 намагаємося	 забезпечити	 їм	 найзручніші	
умови	купівлі.

увесь	 товар,	що	 наданий	 на	 нашому	 сайті	 є	
безпечним	для	дитини,	сертифікованим	в	україні.	

магазин	Na-Na	 турбується	 про	 те,	щоб	 наші	
клієнти	 були	 повністю	 задоволені	 якістю	 розваг,	
що	придбаються.	адже	якісний	товар	це,	не	просто	
надійна	 іграшка,	 а	ще	 і	 важливий	 елемент,	 який	
впливає	 на	 сприйняття	 дитиною	 його	 оточення.	
якісна	 іграшка	 дозволяє	 малюкові	 відчувати	
досконалість	і	порядок	у	навколишньому	світі.	

наш	девіз:	«ми	не	продаємо	те,	що	не	купуємо	
самі».

роздрібна	мережа	 нараховує	 11	магазинів	 по	
всій	україні,	а	також	інтернет-магазин	з	доставкою	
в	будь-яку	точку	країни.

LUX BABY TM

вул. Жмеринська, 22 б ,  
м. Київ, 03148, Україна
Тел.: (067) 2063949
e-mail: info@luxbaby.com.ua
http://luxbaby.com.ua

дитячі	матраси		від	тм	Lux	Baby	(україна)	–	ваші	
діти	обирають	нас!

наша	 продукц ія 	 	 вже 	 встигла 	 добре	
зарекомендувати	 себе	 на	 ринку	 товарів	 для	
немовлят	і	нестримно	завойовує	своїх	залицяльників	
в	особі	дбайливих	батьків.

для	 виготовлення	 товарів	 під	 брендом	 
Lux	 baby®	 ми	 ретельно	 вибираємо	 самі	 кращі	 і	
надійніші	 матеріали	 перевірених	 українських,	
російських	 і	 європейських	 виробників.	 	 наша	
компанія	 випускає	широкий	 асортимент	 товарів,	
що	відповідають	найрізноманітнішим	вимогам.	ми	
постійно	стежимо	за	новими	ідеями	і	розробками,	
які	упроваджуємо	в	наше	виробництво.

NA-NA TM

вул. Стрийська, 79,  
м. Львів, 79031, Україна, 
Тел.:  096) 7749059, 
 (099) 3845662, 
 (032) 2452766 
Тел./Факс: (032) 2343488, 2452765 
e-mail: info@na-na.ua 
www.na-na.ua
Київ, вул. Автозаводська, 24, 
Tел./Факс: (044) 5019627
Київ, Чоколовський бульвар, 42 А, 
Tел./Факс: (044) 2202907
Київ, пр-т Миру, 9,  
Tел./Факс: (044) 3695703   
Київ, вул. Волгоградська, 12,  
Tел./Факс: (044) 2704910    
Дніпропетровськ, вул. Робоча, 166 Б,  
Tел./Факс: (056) 7403125
Донецьк, вул. Петровського, 118 Г,  
Tел./Факс: (062) 2770598
Харків, вул. Кірова, 11,  
тел./Факс: (057) 7319720
Полтава, вул. Грушевського, 21,  
Tел./Факс: (0532) 630371
Запоріжжя, вул. Горького, 115,  
tел./Факс: (061) 7876298
Кривий Ріг, вул. Електрична, 8, 
Tел./Факс: (0564) 958772

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ
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компанія	«Piccolo»	є	виробником	одягу	для	дітей	
у	віці	від	0	до	16	років.

Продукція	 компанії	 «Piccolo»	 складається	
з	широкого	 асортименту	 дитячого	 одягу,	 якому	
характерна	 відмінна	 якість,	 витончений	 дизайн	 і	
відповідність	сучасним	тенденціям	світової	дитячої	
моди.	

на	сьогоднішній	день	компанія	«Piccolo»	стрімко	
розвивається	на	українському	ринку	дитячого	одягу,	
що	 сприяє	 прихильності	 продукції	 компанії	 своїх	
маленьких	клієнтів	і	довіру	їхніх	батьків.

Гуртівня	 дитячого	 одягу	Piccolo	 –	 працює	 на	
ринку	україни	уже	протягом	10	років,	представляє	
товар	 власного	 виробництва	 	 та	 товари	 кращих	
виробників	 світу.	 вона	 є	 однією	 із	 найбільших	
гуртівень	львова.	

в	асортименті:
-	дорослі	та	дитячі	вишиванки
-	шкільна	форма	 (сарафани,	 блузки,	 піджаки,	

спідниці,	штани)
-	 головні	 убори	 (шапки,	 берети,	 панамки,	

косинки)
-	дитячі	аксесуари
-	верхній	одяг	(куртки,	штани,	комбінезони)
-	білизна
-	набори	для	хрещення
незмінно	 якісні	 матеріали	 та	 продуманий	

ергономічний	дизайн	 виробів	 вирізняє	 продукцію	
нашої	 гуртівні.	в	нашій	 гуртівні	Piccolo	ви	можете	
придбати	колекції		дитячого	одягу	на	всі	пори	року

	купуючи	у	нас		ви	завжди	будете	отримувати	
високоякісний,	 елегантний	 дитячий	 одяг	 по	
доступним	цінам!	

ми	раді	будемо	співпрацювати	із	вами!

PICCOLO
Гуртівня

вул. Замарстинівська, 127
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (096 ) 6688572,
 ( 067 ) 2259395
e-mail: lena_piccolo_lviv@ukr.net
www.piccolo.lviv.ua

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ
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Центр	сучасного	танцю	сіріус	–	перший	і	єдиний	
у	західній	україні	спеціалізований	заклад,	покликаний	
гуртувати	під	своїм	дахом	найкращих	представників	цього	
прогресивного	напрямку	мистецтва,	які	творитимуть	самі	
та	навчатимуть	інших.

на	 базі	 Цст	 відбуваються	 майстеркласи,	 для	
проведення	яких	будуть	запрошуються	провідні	українські	
та	зарубіжні	виконавці	і	педагоги.	Функціонуюуть	творчі	
майстерні	та	студії	танцю	для	усіх	бажаючих	незалежно	
від	віку	та	школа	сучасного	танцю	для	дітей,	які	хочуть	
пов’язати	 своє	фахове	майбутнє	 із	 танцем.	на	 базі	
Цст	функціонує	перша	у	західній	україні	професійна	
танцювальна	 компанія,	що	 працює	 у	жанрі	 сучасної	
хореографії.

SIRIUS	 DANCE	ACADEMY	 	 пропонує	 фахове	
навчання	усіх	найпопулярніших	видів	та	стилів	сучасного	
танцю:	

-	хіп-хоп,	
-	бейбі	-	фіт	&	бейбі	–	денс	(танці	для	найменших	

діток	–	від	3	до	5	років),
-	бальні	танці,	
-	брейк-данс,	
-	східні	танці,	
-	стрип-пластика,	
-	контемпорарі,	
-	пілатес,
-	стречінг,
-	модерн-джаз,
-	гімнастика	для	вагітних,
-	йога,	
-	RNB	(MTV-style),	
-	сальса	(латиноамериканські	танці),
-	постановка	весільного	танцю,	
-	індивідуальні	заняття,
-	 майстеркласи	 з	 провідними	фахівцями	 у	 галузі	

хореографії,
-	корпоративні	курси,
-	підготовка	до	вступу	у	спеціалізовані	внз,
-	літня	школа	танцю,
-	підготовка	до	участі	у	телепроектах	та	кастингах,
-	пі-джей	школа.
кваліфіковані	 викладачі,	 комфортні	 умови	 та	

приємне	спілкування	чекають	на	вас!

SIRIUS DANCE ACADEMY
Центр	сучасноГо	танЦю

��

м. Львів, вул. Манастирського, 1,  
м. Львів, 79066
Тел.: (032) 2435236,  2455877, 
 (093) 5449111
www.dance.lviv.ua
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Заняття з розвитку:
- Заняття з розвитку від 1 року;
- Підготовка до школи;
- Англійська мова;
- Арт-студія;
- Малювання піском   Sand-art;
- Логоритміка;
- Міні-садочок;
- Розвиваючий табір (4 години щодня).
Індивідуальні заняття:
- Логопед, дефектолог;
- Психолог, арт-терапевт;
Дозвілля дитини:
- Програма «Канікули з користю» для дітей від 1 

до 4 класів (поєднання навчання та відпочинку)
- Майстер-класи з творчості (квілінг,солоне тісто, 

нетрадиційне малювання,ліпка та багато іншого) + 
фізичні вправи+ сухий басейн=хороший настрій для 
Вашої дитини);

- Організація днів народження   з врахуванням 
особливостей іменинника;

- Оригінальні тематичні вистави.
Для батьків:
- Тематичні лекції щодо розвитку та вихованню 

дітей;
- Тренінги.
Навчаємо та розвиваємо маленьких геніїв 

великого життя!

SNAIL
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ

пр. Чорновола, 67В, 
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (096) 4160074,
 (063) 8383313
e-mail: i.sharan@rambler.ru
www.snail-baby.com.ua
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SWEET BABY TM

а/с 193, 04210, м.Київ, Україна
Тел./Факс: (067)5385606
е-mail: info@sweetbaby.kiev.ua
www.sweetbaby.kiev.ua

дитячий	 одяг	 тм	Sweet	 Baby	 (україна)	 –	 це	
яскравий	світ	одягу	для	дітей.

одяг	 тм	Sweet	 Baby	 обирають	 тому,	що	ми	
дбаємо	про	те,	щоб	у	наших	діток	був	самий	гарний,	
практичний,	зручний,	безпечний	та	модний	одяг.

наш	асортимент	представлений	як	класичним	
одягом	 для	 малюків,	 так	 і 	 ексклюзивними	
дизайнерськими	 моделями	 для	 маленьких	
модників.

ми	гарантуємо:
-	натуральні,	якісні	та	безпечні	тканини

EXHIBITORS

��

PO Box 193, 04210, Kiev, Ukraine
Phone/Fax : (067)5385606
e-mail: nfo@sweetbaby.kiev.ua
www.sweetbaby.kiev.ua

SWEET BABY TM

Baby	Clothes	of	TM	Sweet	Baby	(Ukraine)	–	is	a	
colorful	world	of	clothes	for	children.

Sweet	 Baby	Clothes	TM	 is	 chosen	 by	 parents	
because	we	take	care	of	our	kids,	so	they	had	a	good,	
practical,	comfortable,	safe	and	trendy	clothes.

Our	range	features	both	classic	clothing	for	kids	and	
exclusive	designer	models	for	young	fashionistas.

We	guarantee:
-	quality	and	safe	cloth
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Online	store	«Thermo-baby»	–	thermo	clothing	for	
the	whole	family.

The	main	focus	of	this	shop	are	termo	clothes	and	
underwear	for	children.	Here	you	will	find	clothes	and	
underwear	of	world	producers.	We	use	both	natural	
materials	(wool	merino,	silk)	and	man-made	materials,	
made	by	advanced	technology	and	quality	are	tested	
during	many	years.	In	our	shop	you	will	find	the	clothes	
of	such	brands	as	Joha,	Norveg,	InVara,	Kifa.

In	 addition	 to	 children’s	 clothes	 and	 thermo	
underwear,	here	you	will	 find	 thermal	underwear	 for	
moms	 and	 dads	 as	well	 as	 underwear	 for	 nursing	
mothers.

TERMO-BABY

м. Київ, Україна
Тел.: (066) 2418240
e-mail: termo-baby@mail.ru
http://termo-baby.com.ua

інтернет-магазин	«термо-бебі»	–	термо-одяг	для	
всієї	родини.

основна	 спрямованість	 цього	магазину	 –	 це	
термобілизна	 і	 термоодяг	 для	 дітей.	 в	 нас	 ви	
знайдете	одяг	та	термобілизну	світового	виробника.	
у	 виробництві	 використовуються	 як	 натуральні	
матеріали	 (шерсть	мериноса,	шовк),	 так	 і	штучні	
матеріали,	вироблені	за	передовими	технологіями	і	
якість	яких	перевірена	багатьма	роками.	у	магазині	
ви	 знайдете	 одяг	 таких	 брендів	 як	 Joha,	Norveg,	
InVara,	Kifa.	

окрім	дитячої	термобілизни	і	термоодягу,	у	нас	
ви	знайдете	термобілизну	для	мам	і	татусів,	а	також	
термобілизну	для	годуючи	мам.

TERMO-BABY

Kiev, Ukraine
Phone: +380 66 2418240
e-mail: termo-baby@mail.ru
http://termo-baby.com.ua
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VIVAST	Company	is	a	manufacturer	of	qualitative	
furniture	 for	 kids:	 highchairs,	 	 playpens,	 3-layer	
mattresses	 (composition:	 coconut	 –	 foam	 rubber	
–	 coconut).	 Furniture	 is	manufactured	 out	 of	 high-
qualitative	wood	such	as	pine,	alder	in	three	versions	
–	varnished,	unvarnished	and	tinted.	All	products	are	
certified.	We	form	a	dealer	network	all	over	Ukraine.

VIVAST

м. Харків, Україна
Тел.: (096) 0613992
 (063) 4778224
 (095) 6088180
e-mail: info@vivast.com.ua
www.vivast.com.ua

компанія	VIVAST	–	 виробник	 якісних	 дитячих	
меблів:	стільчиків	для	годування,		манежів,	матраців		
(склад:	кокос-поролон-кокос,	5-ти	слойних).	меблі	
виготовлені	з	високоякісної	деревини	порід	сосна,	
вільха,	 	 в	 трьох	 варіантах	 виконання	–	лаковані,	
нелаковані,	тоновані.	вся	продукція	сертифікована.	
Формуємо	дилерську	мережу	по	україні.

VIVAST

Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 96 0613992
 +380 63 4778224
 +380 95 6088180
e-mail: info@vivast.com.ua
www.vivast.com.ua
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Передплатні	індекси:	«ангелятко»	–	95894
комплект	–	«ангелятко»	+	«ангеляткова	наука»-95939
всеукраїнський	розвивально	-	пізнавальний	журнал	для	

дошкільнят	«ангелятко»	виходить	щомісяця	з	вересня	2006	
року.

«ангелятко»	 -	 це	 добрі,	 веселі	 та	 цікаві	 казки,	 вірші,	
загадки,	 пісеньки.	журнал	має	 на	меті	 прищепити	 дитині	
любов	до	книжки,	до	читання	загалом.	Пізнавальні	оповідки	
та	 інтелектуальні	завдання	в	кожному	номері	дають	знання	
про	 навколишній	 світ,	 розвивають	 логічне	 мислення,	
спостережливість,	 кмітливість.	 а	 іграшки-саморобки	
підштовхнуть	 дитину	 до	 творчості,	 бажання	 робити	щось	
своїми	руками.

рубрики	 журналу	 «ангелятко»:	 «розкажу	 тобі	 казку»,	
«святе	Письмо»,	«а	чому?»,	«Поміркуй»,	«читаємо	з	мамою»,	
«бавимося»,	«Пісенька»	тощо.

за	 підсумками	всеукраїнського	 конкурсу	 періодичних	
видань	для	дітей	 і	юнацтва	 (держкомтелерадіо)	 наприкінці	
2008	 р.	 журнал	 «ангелятко»	 було	 визнано	 найкращим	
періодичним	виданням	для	дітей	в	україні.

журнал	призначений	для	дітей	від	2	до	7	років.
Передплатні	індекси:	«ангеляткова	наука»	-	95895
комплект	-	«ангелятко»	+	«ангеляткова	наука»-95939
всеукраїнський	розвивально	-	пізнавальний	журнал	для	

дітей	«ангеляткова	наука»	виходить	щомісяця	з	вересня	2006	
року.	 «ангеляткова	 наука»	 допоможе	 батькам	 самотужки	
підготувати	 дитину	 до	школи	 за	 державною	 програмою	 з	
дошкільної	 підготовки,	 затвердженою	міністерством	освіти	
і	науки	україни.

	у	кожному	номері,	крім	художніх	текстів,	журнал	пропонує	
завдання	на	розвиток	уваги,	мовлення,	логіки,	дрібної	моторики	
і	просторової	уяви.	наймолодші	читачі	також	вивчають	букви	
і	 цифри,	 вчаться	 писати	 і	 читати.	матеріали	 для	 видання	
готують	вихователі-методисти	та	дитячі	психологи.

Перадплатні	індекси	«розмальовки	ангелятка»	-	49861
комплект	 –	 «ангелятко»+»ангеляткова	 наука»+	

«розмальовки	ангелятка»	-	49663	
з	2011	року	редакція	країни	ангелят	видає	ще	й	3-й	журнал	

–	«розмальовки	ангелятка».	Це	щомісяця	20	сторінок	цікавих	
малюнків,	що	допоможуть	дітям	у	розвитку	дрібної	моторики,	
уваги,	мислення,	уяви,	мовлення,	логіки.

розмальовки	 створені	 за	 темами	 державної	 програми	
з	 дошкільної	 підготовки.	 крім	 того,	 у	 кожному	 номері	
–	плакат	(наприклад,	родове	дерево,	розпорядок	дня	тощо).	
Призначений	для	роботи	батьків	з	дітьми	віком	4-8	років.

АнГЕЛЯТкО
розважально-Пізнавальний	
журнал

а/с 5972, вул. Садова, 2 А, м. Львів, 
79054, Україна
Тел.: (032) 2452310
e-mail: redakcia@angelyatko.com.ua
www.angelyatko.com.ua

акціонерне	 товариство	Weleda	 –	 це	 турбота	
про	 майбутнє,	 	 багаторічний	 досвід,	 сучасні	
і	 традиційно	 антропософські	 погляди.	 свою	
історію	фірма	веде	з	1921	року	–	тоді	Weleda	була	
фармацевтичною	лабораторією	 з	 власним	садом	
лікарських	 рослин.	сьогодні	Weleda	 є	 провідним	
виробником	на	світовому	ринку	лікарських	засобів	
для	 комплементарної	 медицини	 та	 продуктів	
цілісного	 догляду	 за	 тілом.	 завдання	 нашої	
фірми	-	зберігати	здоров’я	людини,	покращувати	і	
відновлювати	його.

якісна	продукція
більше	90	найменувань	засобів	по	догляду	за	

тілом,	 представлені	 в	 асортименті	Weleda.	 крім	
того,	Weleda	виробляє	2400	лікарських	засобів.	з	
них,	понад	100	безрецептурні	–	вони	допомагають	
при	простудних	захворюваннях,	артрозі,	травмах	і	
опіках.	При	цьому	Weleda	пред’являє	високі	вимоги	
до	якості	продукції	протягом	всього	технологічного	
виробничого	ланцюга.

лікарські	рослини
сад	лікарських	рослин	–	серце	Weleda.	на	20	

гектарах	вирощується	понад	200	видів	рослин,	які	
потрапляють	у	флакони	і	туби	в	найкоротший	термін.	
сад	 лікарських	 рослин	 обробляється	 відповідно	
до	вимог	біодинамічного	сільського	господарства.	
високі	 технології,	 які	 використовуються	 при	
виробництві	 продукції	Weleda,	 гарантують	 повну	
безпеку	 отриманої	 сировини	для	 навколишнього	
середовища,	 економне	 використання	 ресурсів:	
води	та	енергії.

офіційний	дистриб’ютор	тм	WELEDA	в	україні	
–	тов	«бізнес	Центр	Фармація».

WELEDA TM
бізнес	Центр	«ФармаЦія»

��

вул. Шолуденко, 18, 
м. Вишгород, Київська обл., 07301, Україна
Тел.: (044) 2272007
Факс: (044) 2272006
e-mail: office@bcph.com.ua
http://weleda.com.ua
http://bcph.com.ua

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ
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Англійська Хелен Дорон – світовий лідер у сфері вивчення іноземної 
мови в ранньому віці. Унікальна методика британського педагога, лінгвіста 
Хелен Дорон, легкий, природній шлях вивчення англійської мови з 3 
місяців до 18 років. Заняття проходять у веселій, невимушеній атмосфері. 
Орієнтовані на результат і базуються на педагогічному й лінгвістичному 
досвіді. Методика визнана і схвалена у світі. Понад 25 років більше ніж 
у 30 країнах тисячі дітей у всьому світі вивчають англійську мову за 
методикою Хелен Дорон.  Природній та легкий метод навчання викликає у 
дітей цікавість до набуття нових навичок, посилюючи мотивацію і бажання 
брати участь в процесі навчання на всіх вікових рівнях. Ми надихаємо 
дитину на пізнання світу англійською!

Навчаючи дітей віком від 3-х місяців до 18-ти років, ми пропонуємо: 
- високоякісні навчальні матеріали; -яскраві персонажі, динамічні сюжети, 
музика, пісні, інтерактив; - міжнародний досвід; - сертифіковані викладачі; 
- природній спосіб вивчення англійської мови; - групи 4-8 дітей; - сучасні 
комфортні навчальні центри. БЕЗКОШТОВНЕ пробне заняття!

Наші програми: - «Baby’s Best Start» (Найкращий старт для 
наймолодших); - «English For Infants» (Англійська для малюків); - «Fun with 
Flupe» (Весело з Флупом); - «More English For Infants» (Більше англійської 
для малюків); - «First English For All Children» (Перша англійська для всіх 
дітей); - «English For All Children» (Англійська для всіх дітей);  -«More English 
For All Children» (Більше англійської для всіх дітей); - «Play On In English» 
(Побавимось в англійську); - «Botty The Robot» (Робот Ботті - друг, який 
допомагає у навчанні); - «Paul Wards World» (Світ Пола Уорда); - «Paul Ward 
and the Treasure» (Пол Уорд і скарб); - «English through drama» (Англійська 
за допомогою акторського мистецтва); - «Birthday party set» (Святкування 
дня народження); - «Holiday courses» (Програми на канікули); - Helen Doron 
Teen English (Хелен Дорон Англійська для підлітків).

Англійська Хелен Дорон дає дитині унікальну можливість вивчати 
англійську мову природнім шляхом – через ігри, забави, співи, танці, 
малювання, що в комплексі створює позитивне, наповнене веселощами 
середовище, яке сприяє легкому природному сприйняттю та відтворенню. 
Такий підхід стимулює дітей до швидкого сприйняття та відтворення 
англійської мови.

Connecting the Next Generation!

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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АНГЛІЙСЬКА ХЕЛЕН ДОРОН
МІЖНАРОДНА МЕРЕЖА 
НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

м. Львів:
вул. Дж. Вашингтона, 8, 
Тел.: (067) 3734039;
Рясне, Шевченка, 131 приміщення «Електрон», 
2 поверх;
вул. Козланюка, 17 (бічна Личаківської, 161)
Тел.: (032) 2537137; (067) 6731454;
пр. В.Чорновола, 67-Г (ТЦ «Інтерсiтi»), 4 пов., 
Тел.: (032) 2327962; (067) 3292407;
вул. Щирецька, 36, ТВК «Південний»
(ТЦ «Калина»), 3 пов., 
тел.: (067) 5071824;
пр. Червоної Калини, 62-А (ТЦ «Інтерсiтi»), 2 пов., 
Тел.: (032) 2438785; (067) 2453537; 
пл. Ринок (вул. Шевська, 6, м-н «Літера»), 1 пов., 
Тел.: (032) 2355281; (097) 8638804;
м. Винники-Львів, вул. Крушельницької 3а, 2 пов. 
Тел.: (067) 6753142;
м. Новояворівськ, ТЦ «Янтар», 
Тел.: (067) 5054365.
www.helendoron.com.ua
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АРОЗА ПП
ФоП	лаПіЦький	о.о.

вул. Карла Маркса, 39,  
м. Запоріжжя, 69012, Україна
Тел.: (067) 2888630
e-mail: aroza332@gmail.com
www.cheshki.zp.ua

Підприємство	 «ароза»	 виготовляє	 	 чешки,	
балетки	та	напівчешки	з	1997	року.

якісне,	зручне	та		комфортне	гімнастичне	взуття	
з	 натуральної	шкіри	 	 різних	 кольорів.	розміри	 	 з	
самих	 найменших	 до	 самих	 великих.	 завдяки	
контролю		ми		гарантуємо	якість	і	практичність	своєї	
продукції,	яка	задовольнить	потреби	як	маленьких	
так	і	дорослих	клієнтів.

наша	продукція	сертифікована	та	має	гігієнічні	
висновки.

ПП	«ароза»	–		клієнт		завжди		правий.

EXHIBITORS

�

Enterprise	«Arosa»	makes	dancing	shoes,	ballet	
flats	and	semi	ballet	shoes	since	1997.

Gymnastic	shoes	are	provided	of	leather	in	different	
colors	 and	are	 сonvenient,	 comfortable	 and	of	 high	
quality.	 Sizes	 are	 from	 the	 smallest	 to	 the	 largest.	
Through	 the	 control,	we	 guarantee	 the	 quality	 and	
practicality	of	our	products	that	will	satisfy	the	needs	
of	both	young	and	adult	customers.

All	our	products	are	certificated.
PE	«Arosa»	–	The	customer	is	always	right.

AROZA
pe

39, Karl Marx St.,  
69012, Zaporizhzhia, Ukraine
Phone: +380 67 2888630
e-mail: aroza332@gmail.com
www.cheshki.zp.ua
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БЕЛьВІЛь
товариство	з	обмеженою	
відПовідальністю

вул.Боткіна, 4, оф. 54,  
м. Київ, 03055, Україна
Тел.: (044) 2369866
Факс: (044) 2362206
e-mail: oksana@bville.kiev.ua
www.bville.com.ua

оптова	 компанія	 бельвіль	 є	 офіційним	
дистриб’ютором	 тм	 	 LEGO,	TACTIC,	GRANNA,	
SMART	GAMES,	DIMIAN,	IQ,	NEAT-Oh!,	Mindtwister	
та	Mica	 games.	ми	 плідно	 працюємо	 на	 ринку	
україни	з	1994	року.	асортимент	продукції,	яку	ми	
представляємо:	 конструктори,	 настільні	 ігри	 та	
іграшки,	 задовольнить	найвибагливіших	покупців,	
бо	 охоплює	 різні	 вікові	 категорії,	 відрізняється	
різноманітним	 змістом	 та	 високою	 якістю	
виконання.

ми	 щорічно	 оновлюємо	 асортимент	 всіх	
торгових	марок	та	завжди	готові	до	взаємовигідної	
співпраці!

EXHIBITORS
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The	wholesale	 company	Belleville	 is	 an	 official	
distributor	of	the	trademarks	LEGO,	TACTIC,	GRANNA,	
SMART	GAMES,	DIMIAN,	IQ,	NEAT-Oh!,	Mindtwister,	
and	Mica	Games.	We	have	been	successfully	operating	
in	the	Ukrainian	market	since	1994.	Our	assortment:	
constructors,	board	games,	and	toys,	will	satisfy	even	
the	most	 demanding	 customers	 because	 it	 covers	
different	age	groups,	boasts	various	content	and	high	
quality.	

We	introduce	novelties	in	each	brand	range	every	
year	and	are	always	ready	for	the	cooperation!

BELLEVILLE LTD

4, Botkina St., off. 54,  
03055, , Ukraine
Phone: +380 44 2369866
Fax: +380 44 2362206
e-mail: oksana@bville.kiev.ua
www.bville.com.ua



�� 59

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ

��

виробництво	 дитячого	 одягу	 в	 асортименті:	
плащики,	 куртки	 зимові,	 куртки	 сезону	 весна-
осінь,	 комбінезони	 на	 овчині	 і	 силіконізованому	
утеплювачі,	трикотаж:	боді,	гольфи,	майки,	трусики,	
дитячі	сорочечки,	піжами.

БІМБІссІМІ
Приватне	ПідПриємство

вул. Уляни Кравченко, 8,  
м. Львів, 79041, Україна
Тел.: (067) 3713882,
 (063) 7900769,
 (095) 6343856
Тел./Факс: (032) 2425792
e-mail: bimbissimi.lviv@gmail.com
www.bimbissimi.com.ua
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ВЕсЕЛИЙ ВУЛИк
розважально-іГровий	 
Центр

вул. Княгині Ольги, 106,  
ТЦ «Львів», 16-й зал,  
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: (032) 2445909,
 (067) 6755339
e-mail: info@veselyj-vulyk.com.ua
www.veselyj-vulyk.com.ua

Cімейно-розважальний	центр		«веселий	вулик»	
найкращий	 заклад	 у	львові	 для	 усієї	 сім’ї.	місце	
здійснення	дитячих	мрій,	світ	розваг	та	веселощів.	
тут	не	 засумують	ні	 діти	ні	 батьки,	 кожен	 знайде	
собі	розваги	до	душі!

у	«веселому	вулику»	на	вас	чекають:
-	дитячі	ігрові	апарати	та	симулятори;
-	дві	ігрових	зони	для	дітей	різного	віку;
-	величезна	призотека;
-	найкращі	аніматори;
-	зали	для	святкування	день	народження;
-	велике	кафе	із	своїми	смаколиками	для	дітей	

та	дорослих;
-	виїзна	анімація;
-	неймовірні	святкові	програми	що	вихідних	;
-	безкоштовні	кінопокази	для	дітей	та	дорослих	

2	рази	на	тиждень;
-	організація	вашого	дозвілля	 та	 проведення	

корпоративних	вечірок;
-	індивідуальний	підхід	до	кожного	клієнта.
«веселий	вулик»	це	маленька	країна	щастя	та	

посмішок	для	кожного,	хто	сюди	завітає!!!

EXHIBITORS
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Entertainment	center	for	the	whole	family	«Veselyj	
vulyk»	best	school	in	Lviv	for	the	whole	family.	Place	
of	childhood	dreams,	the	world	of	entertainment	and	
fun.	It’s	not	boring	either	children	or	parents,	everyone	
will	find	entertainment	like!

In	«Veselyj	vulyk»		for	you	to	enjoy:
-	Children’s	play	apparatuses	and	simulators;
-	Two	play	areas	for	children	of	all	ages;
-	Huge	pryzoteka;
-	Best	animators;
-	Halls	for	Birthday	celebration;
-	Great	 caféwith	 their	 goodies	 for	 children	 and	

adults;
-	Departure	animation;
-	Incredible	holiday	programs	that	output;
-	Free	movie	screenings	for	children	and	adults,	2	

times	per	week;
-	Organize	your	leisure	and	corporate	parties;
-	Individual	approach	to	each	client.
«Veselyj	 vulyk»	 is	a	 small	 country	of	 smiles	and	

happiness	to	everyone	who	will	visit	here	!!!

VESELYJ VULYK

106, Kn. Olgu St ,  
Shopping Center «Lviv», Hall 16,  
79053, Lviv , Ukraine
Phone: +380 32 2445909, 
 +380 67 6755339
e-mail: info@veselyj-vulyk.com.ua
www.veselyj-vulyk.com.ua
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ВИнАХІДнИк
теХнічна	студія

пр. Чорновола, 67 г,  
торгово-офісний центр «ІнтерСіті»,  
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (067) 6730603
e-mail: vynahidnyk.lviv@gmail.com
www.vynahidnyk.org

технічна	студія	«винахідник»	–	це	позашкільний	
заклад,	де	діти	3-16	років	навчаються	за	допомогою	
навчальних	конструкторів	LEGO	Education.	основним	
принципом	навчання	 є	 принцип	«навчання	через	
дію»	–	діти	отримують	знання	в	процесі	побудови	
та	дослідження	моделей	з	конструктора.

EXHIBITORS

12

Technical	 Studio	 «Vynahidnyk»	 –	 a	 non	 school	
where	children	3-16	years	enrolled	 in	 the	 training	of	
designers	using	LEGO	Education.	The	basic	principle	
of	learning	is	the	principle	of	«Learning	through	action»	
-–	children	gain	knowledge	in	the	construction	and	study	
of	models	from	the	designer.

VYNAHIDNYK
technical stUdio

67 g, Chornovola Av,
79020, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6730603
e-mail: vynahidnyk.lviv@gmail.com
www.vynahidnyk.org
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ВІДДІЛ сПРИЯннЯ ТОРГІВЛІ  
ТА ІнВЕсТИцІЯМ  
ПОсОЛьсТВА ПОЛьЩІ  
У кИЄВІ

вул. Володимирська 45,  
м. Київ, 01901, Україна
Тел.: (044) 2791298
Факс: (044) 2781140
e-mail: kiev@trade.gov.pl
www.kiev.trade.gov.pl

Головні	завдання	відділу:
-	промоція	Польщі	та	польської	економіки;	
-	 сприяння	 залученню	 інвестицій	 у	 польську	

економіку;
-	підтримка	польських	експортерів;
-	сприяння	у	налагодженні	ділових	контактів;	
-	 надання	 інформації	 про	 виставки	 й	 ділові	

заходи	в	україні	та	Польщі;
-	 організація	 торгових	 місій,	 конференцій,	

семінарів,	виставок	та	інших	ділових	заходів.

EXHIBITORS

��

The	main	tasks	of	the	Office	are:
-	promotion	of	Poland	and	the	Polish	economy;	
-	promotion	of	investments	in	Poland;
-	support	and	advice	for	Polish	exporters;
-	assistance	in	establishing	trade	contacts;	
-	assistance	in	seeking	distributors,	exporters	and	

importers;
-	 providing	 information	 on	 trade	 shows	 and	

exhibitions;
-	organizing	missions	and	seminars	on	economic	

topics.

TRADE AND INVESTMENT 
PROMOTION OFFICE OF THE 
EMBASSY OF THE REPUBLIC 
OF POLAND IN KYIV

45, Volodymyrska St.,  
01901, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2791298
Fax: +380 44 2781140
e-mail: kiev@trade.gov.pl
www.kiev.trade.gov.pl
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Private	enterprise	«D.A.R.»	–	is	engaged	in	import	
and	wholesales	of	exclusive	gift	items	in	Ukraine.

Since	2007	-	official	exclusive	distributor	of	«Intelex»	
ltd.	(Great	Britain)	in	Ukraine.

Soft	 toys,	 that	give	you	warmth!!	 	–	 the	best	gift	
idea	for	holidays!

Just	 put	 these	 toys	 in	 a	microwave	 oven	 for	 2	
minutes,	 and	 you’ll	 enjoy	 their	 100%	 safe	warmth	
and	aroma	for	almost	2	hours.	100%	natural	filling	of	
selected	wheat-grains	 	 and	 dried	 flowers	 of	 French	
lavender….

Natural	warmth	is	the	best	present	for	the	people	
you	love!!

Official	 exclusive	 distributor	 of	 	 «Hanayama»	
(Japan)	 and	 «Eureka»	 (Belgium)	 on	 the	 territory	 of	
Ukraine	

*	 impossible	 	 brain-teasers	 	 тм	«Cast	 Puzzle»	
(«Hanayama»,	Japan),		

*	unique	VIP	souvenirs	and	puzzles	тM	«	Eureka	
3D	Puzzle	«	(«Eureka»,	Belgium)

Only	 direct	 deliveries	 from	 the	manufacturers.	
Certification	in	Ukraine.

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ
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«Д.А.Р.»
Приватне	ПідПриємство	 
ФоП	романов	дмитро	
юрійович

вул.Героїв Дніпра,15, оф.38. ,  
м. Черкаси, 18021, Україна
Тел.: (095) 2840939,
 (050) 464 59 59,
Тел./Факс: (0472) 561531
e-mail: podarok@dar.ck.ua
www.dar.ck.ua

оптова	компанія	–	імпортер.	
з	 2007	 року	 ПП	 	 «д.а.р.»	 є	 	 офіційним		

ексклюзивним	дистриб’ютором	 	 заводу	 «Intelex»	
(англія)	в	україні.

іграшки,	які	дарують	тепло!
нагрівши	цих	пухнастиків	в	мікрохвильовій	печі	

протягом	лише	2	хвилин,	ви	майже	2	години	зможете	
насолоджуватися	 цілком	 безпечним	 теплом	 та	
ароматом.	100%	натуральне	наповнення:	відбірні	
зерна	 пшениці	 та	 духмяні	 пелюстки	французької	
лаванди.	Подаруйте	тепло	своїм	близьким!!

крім	того,	ПП	«д.а.р.»	-	ексклюзивний	офіційний	
дистриб’ютор	тм	«Cast	Puzzle»	(Hanayama,	японія)		
та	тм	 	 «Eureka	 3D	Puzzle»	 (Eureka,	 	 бельгія)	 	 в	
україні	

*	 неймовірні	 	 головоломки	 тм	 «Cast	 Puzzle»	
(«Hanayama»,	японія),		

*	ексклюзивні	VIP	сувеніри	та	пазли	тм	«	Eureka	
3D	Puzzle	«	(бельгія).		

лише	прямі	поставки	від	виробників.	Продукція	
сертифікована	в	україні.

EXHIBITORS
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«D.A.R.»
priVate enterprise  
priVate enterpreneUr 
romanoV dmitriY

15, Heroyiv Dnipra str., app.38,  
18021, Cherkasy, Ukraine
Phone: +380 95 2840939,
 +380 50 4645959,
Phone/Fax: +380 472 561531
e-mail: podarok@dar.ck.ua
www.dar.ck.ua
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ТМ «Деньчик» пропонує широкий асортимент 
дитячого одягу для хлопчиків та дівчаток від 
народження до 12 рок ів .  У  виробництв і 
використовуються якісні тканини та фурнітура. 
Колекції дитячого одягу «Деньчик» допоможуть 
виглядати просто і вишукано, яскраво та святково. 
У будь-якому випадку Ви зможете одягти Вашого 
малюка в одяг, створений професіоналами, які 
знають все про дітей та обожнюють їх!

ДЕНЬЧИК
ТОРГОВА МАРКА 
ВИРОБНИК ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО 
ОДЯГУ

вул. Тернопільська, 17/8, 
м. Хмельницький, 29018, Україна
Тел.: (067) 3811377,
 (098) 8840888
e-mail: d17032010@yandex.ru
www.denchik.fashionindustry.com.ua

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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ДИТЯЧІ кЛУБИ ЛьВОВА

м. Львів, 79000, Україна 
e-mail: lvivkidsclub@gmail.com
Більше інформації про гуртки можна от-
римати зателефонувавши нам:
Галицький район тел.: 261-68-48
Залізничний район тел.: 295-82-46
Личаківський  район тел.: 254-62-63
Сихівський район тел.: 254-64-58
Франківський район тел.: 237-23-82
Шевченківський район тел.: 252-18-28

дитячі	 клуби	львова	–	 осередки	дозвілля,	 які	
пропонують	юним	 львів’янам	можливості	 цікаво	
й	 змістовно	 проводити	 вільний	 час.	 	 в	 мережі	
дитячих	клубів	львова	працює	55	гуртків,	заняття	
в	яких	є	безкоштовними.	серед	яких:	малювання,	
рукоділля,	 декоративно-прикладне	 мистецтво,	
бісероплетіння,	 краєзнавство,	 іноземні	 мови,	
танці,	студії	театрального	й	циркового	мистецтва,	
настільний	 теніс,	 атлетика,	 футбол,	 загальна	
фізична	підготовка.

вихованці	 активно	 залучаються	 до	 клубної	
діяльності.	 Педагоги-організатори	 проводять	 в	
клубах	творчі	майстер-класи,	вікторини,	влаштовують	
перегляди	фільмів,	 рухливі	 ігри,	 тематичні	 свята.	
традиційними	в	дитячих	клубах	вже	стали	школи	
писанкарства,	 олійного	 живопису,	 макетування,	
художні	 пленери	 під	 час	 канікул	 на	 природі.	
вихованці	 гуртків	 усіх	 напрямків	 залучаються	до	
любительських	змагань	з	настільного	тенісу,	шахів,	
шашок,	стрітболу,	футболу,	легкої	атлетики	та	ін.	

також	 педагоги	 організовують	 для	 дітей	
прогулянки	цікавими	і	визначними	місцями	львова,	
відвідини	 музеїв,	 театрів,	 ковзанки,	 басейнів,	
розважальних	закладів,	спортивних	матчів.	Під	час	
літніх	канікул	вихованці	удюмк	мають	можливість	
цікаво	 відпочити,	 набратись	 нових	 вражень,	
поїхавши	в	наметовий	табір	чи	краєзнавчу	подорож.	
крім	 того,	 дитячі	 клуби	 активно	 беруть	 участь	 у	
загальноміських	заходах	та	конкурсах.

EXHIBITORS

��

Children’s	clubs	in	Lviv	are	leisure	centres,	which	
offer	opportunities	to	youth	of	Lviv	to	spend	their	spare	
time	interesting	and	meaningful.		

There	are	 55	 circles	 in	 the	 system	of	Children’s	
clubs	in	Lviv.	The	classes	are	free.

Children	may	attend	the	following	classes:	painting,	
needlework,	arts	and	crafts,	bead	weaving,	 regional	
ethnography,	 foreign	 languages,	 dances,	 studios	 of	
theatre	and	circus	arts,	table	tennis,	athletics,	football,	
general	physical	conditioning.

Pupils	are	actively	involved	in	club	activities.
Teachers	conduct	creative	master	classes,	quizzes	

in	the	clubs.	They	organise	film	reviews,	outdoor	games	
and	theme	holidays	too.

Schools	of	decorating	Easter	eggs,	painting	in	oil,	
breadboarding	and	artistic	alfresco	open	air	 classes	
during	 the	 holidays	 already	 became	 traditional	 in	
Children’s	clubs.

Pupils	 of	 all	 club	 styles	 are	 involved	 in	 amateur	
competitions	of	table	tennis,	chess,	draughts,	streetball,	
football,	light	athleticsand	others.

Teachers	 also	 organise	 for	 children	 tours	 of	
interesting	 and	 remarkable	 places	 in	 Lviv,	 visits	 of	
museums,	 theatres,	 swimming	pools,	 entertainment	
venues	and	sports	matches.

Club	 pupils	 have	 the	 opportunity	 to	 take	 an	
interesting	rest,	gain	new	impressions	of	campsite	or	
local	history	tourduring	the	holidays.

Besides,	children’s	clubs	actively	participate	in	city	
events	and	tender	competitions.

LVIV KIDS CLUBS

79000, Lviv, Ukraine 
e-mail: lvivkidsclub@gmail.com
You may find more information about clubs 
by dialing the listed numbers:
Halytsky district Phone: 261-68-48
Zaliznychnyi district Phone: 295-82-46
Lychakivskyi district Phone: 254-62-63
Sykhivskyi district Phone: 254-64-58
Frankivskyi district Phone: 237-23-82
Shevchenkivskyi district Phone: 252-18-28
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ІМПРЕЗА
тм

вул. Грунтова, 5,  
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: (032) 2404580;
 (067) 6714001
Факс: (032) 2442158
e-mail: lux@impreza.ua
www.impreza.ua

«імПреза»	 зареєстрована	 торгова	 марка	 з	
2000	року.	ми	виробляємо	ковдри	(з	овечої	вовни,	
антиалергічного	волокна,	вати),	подушки,	комплекти	
постільної	білизни,	матраци	(ватні,	поролонові	та	з	
кокосової	стружки),	наматрацники,	покривала	та	інші	
текстильні	вироби	для	дорослих	та	дітей.	

для	 виробництва	 використовуємо	 натуральні	
тканини	 (бязь,	 сатин,	 всип,	 дамаск)	 широкої	
кольорової	гами.	

маємо	власну	сировинну	базу.	також	надаємо	
послуги	 з	 декоративного	 прошивання	 тканин,	
виробляємо	 та	 реалізовуємо	 гуртом	наповнювачі	
для	ковдр	з	овечої	вовни,	синтепони	різної	щільності,	
холофайбер	 (антиалергічний	 гранульований	
синтепух),	 гранульовану	 вовну,	 ватин,	 та	 вату	
текстильну.	

вся	продукція	нашого	виробництва	відповідає	
вітчизняним	стандартам	та	має		відповідні	санітарно-
гігієнічні	висновки.

EXHIBITORS

��

Trade	mark	 «IMPREZA»	 is	 the	manufacturer	 of	
blankets,	 pillows,	 bed-clothes,	mattresses,	 coverlets	
for	adults	and	children	in	Ukraine	from	2000.

TM IMPREZA

5, Gruntova St.,  
79066, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2404580;
 +380 67 6714001
Fax: +380 32 2442158
e-mail: lux@impreza.ua
www.impreza.ua
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ЕкОнІЯ
товариство	з	обмеженою	
відПовідальністю	
ПідПриємство	з	іноземними	
інвестиЦіями

вул. Машинобудівна , 50-к ,  
м. Київ, 03067, Україна
Тел./Факс: (044) 3511762, 4563916
e-mail: office@econia.com.ua
www.econia.com.ua

якісна	 вода	 та	 якісне	 харчування	 –	 важливі	
складові	для	повноцінного	розвитку	вашої	дитини.	
Привчаючи	 її	 до	 питного	 режиму	 з	 перших	 днів	
життя,	ви	забезпечуєте	правильний	перебіг	обмінних	
процесів	у	маленькому	зростаючому	організмі.	

а	з	правильним	харчуванням	ваш	малюк	отримує	
вітаміни	 і	мінерали,	 які,	 як	 цеглинки,	 сформують	
захисну	фортецю	імунітету	і	його	здоров’я.

національна	торгова	марка	«малятко»	пропонує	
спеціальні	якісні	дитячі	продукти	–	дитячу	воду,	пюре	
та	соки,	що	стануть	основою	здоров’я	малюка	на	
все	життя.

тм	 «малятко»	 –	 основа	 здоров’я	 на	 все	
життя!!

EXHIBITORS

��

High-quality	 water	 and	 food	 –	 are	 important	
components	for	the	healthy	development	of	your	baby.	
Accustoming	him	to	the	drinking	regime	with	the	first	
days	of	life,	you	provide	the	correct	course	of	metabolic	
processes	in	the	small	growing	organism.	

And	with	proper	nutrition	your	baby	gets	the	vitamins	
and	minerals	that	are	the	building	blocks	form	a	strong	
immune	system	and	health	of	the	child.	

	 National	 trademark	 «Malyatko»	 offers	 special	
quality	children’s	products	–	children’s	water,	puree	and	
juice,which	will	form	the	basis	of	health	kid	for	life.

«Malyatko»	–	the	basis	of	health	for	a	lifetime!

ECONIA
limited liabilitY companY 
enterprise with foreiGn 
inVestment

50 k, Machynobydivna St,  
03067, Kyiv , Ukraine
Phone/Fax:  +380 443511762, 4563916
e-mail: office@econia.com.ua
www.econia.com.ua
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дитяча	студія	«жирафа»	–	це	особливий	простір,	де	
діти	вчаться	відкривати	свої	таланти,	а	також	проводять	
час	в	атмосфері	 гри	 і	 задоволення,	а	не	в	погоні	 та	
боротьбі	за	досягненнями.

наші	інструменти:
•	пози	йоги	–	асани
•	дихальні	вправи
•	вправи	на	увагу	і	пам’ять
•	афірмації	–	позитивні	твердження
•	звуко-терапія
•	малювання	та	гра
ми	налаштовані	на:
•	витягування,	зміцнення	та	розслаблення	м’язів
•	робота	над	симетрією	тіла
•	розвиток	взаємодії	між	півкулями	мозку
•	розвиток	впевненості	в	собі,	цілеспрямованості,	

спокою,	терпіння	та	інших	корисних	якостей
«жирафа»	починає	розвивати	нові	напрямки,	що	

налаштовані	на	 	розвиток	творчості,	 уяви	та	уваги	у	
дітей,	роботу	з	емоціями:

-	скульптура
-	малювання
-	імпровізаційний	театр.
скульптура	та	малювання	розвивають	естетичне	

сприйняття,	 нові	 погляди	 на	 оточуюче	 та	 вміння	
помічати	красиве.

імпровізаційний	театр	розкриває	індивідуальність,	
занурює	 дітей	 у	 властиву	 їм	 стихію	 гри,	 розвиває	
волю	та	самостійність.	заняття	в	імпро	театрі	навчать	
дітей	 спілкуватись	одне	 з	 одним,	ділитись	думками,	
покращує	психологічну	атмосферу	в	колективі.

йога	допомагає	усвідомити,	що	особа	–	первинна,	а	
тіло	і	розум	–	інструменти	для	досягнення	поставлених	
життєвих	цілей.	

таким	 чином	ми	 досягаємо	 внутрішній	 спокій	 і	
свободу	 від	 страхів,	 вчимося	 долати	 перешкоди	 і	
самоутверджуватися.	а	допоміжними	 знаряддями	 в	
цьому	процесі	є	безмежна	кількість	йогічних	технік.

чекаємо	вас	у	дитячій	студії	«жирафа»!

ЖИРАФА
студія	дитячої	йоГи

вул. Менцинського, 5,  
м. Львів, 79007, Україна
Тел.: (032) 2444492,
 (067) 8618552
e-mail: girafa.lviv@gmail.com
www.girafa.lviv.ua
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ІнсТИТУТ ПЕРЕДОВИХ 
ТЕХнОЛОГІЙ  
Прат

вул. Попудренка, 54,
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 5685332
Тел./Факс: (044) 2922027, 2967171
e-mail:  iat@s.kiev.ua
www.iat.kiev.ua

інститут	 	 ПередовиХ	 теХнолоГій		
пропонує:

-	карти	україни,	росії,	європи,	світу;
-	атласи	та	плани	міст	україни;
-	атласи	та	карти	автошляхів;
-	космофотокарти	та	космофотоатласи,
-	атласи	та	карти	з	географії	та	історії;	
-	електронні	атласи	на	CD;
-	 глобуси	 різних	 діаметрів,	 тематики	 та	

дизайну;
-	карти	за	індивідуальним	замовленням.

INSTITUTE	 of	ADVANCED	TECHNOLOGIES	
offers:

-	maps	of	Ukraine,	Russia,	Europe,	world;
-	atlases	and	plans	of	cities	of	Ukraine;
-	atlases	and	maps	of	motorways;
-	spacephotomaps	and	spacephotoatlases;
-	atlases	and	maps	from	geography	and	history;	
-	electronic	atlases	on	CD;
-	 globes	 of	 various	 diameters,	 subjects	 and	

design.

EXHIBITORS

20

INSTITUTE OF ADVANCED 
TECHNOLOGIES PJSC

54, Popudrenka St.,
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +38044 5685332
Phone/fax: +38044 2922027, 2967171
e-mail:  iat@s.kiev.ua
www.iat.kiev.ua
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«Казковий вечір» – щотижнева повноколірна 
газета для дітей від 2 до 12 років, заснована ТОВ 
«Видавничий Дім «Казковий вечір». Усі матеріали 
оброблені відповідно до вікових особливостей 
сприйняття читачів і з урахуванням рекомендацій 
психологів видання.

На шпальтах кожної газети надруковано по 7 казок 
(народних, авторських) для кожного дня тижня, які 
майстерно проілюстровані художниками. Крім них, 
і ще безліч інших пізнавальних матеріалів. Рубрики 
«Лапи, крила та хвости», «Таємниці Всесвіту» та 
«Справжнє диво» розширюють світогляд малюків, 
«Захоплюючі мандри» розповідають про незвичайні 
куточки світу, «Невгамовний пензлик» знайомить з 
основами малювання та розвиває уяву, «Пальчики 
оближеш» допомагають стати справжнім шеф-
кухарем, «Умілі ручки»розкривають творчі здібності, 
«Спортмайданчик» і «Пограймося» сприяють 
фізичному розвитку. Рубрика «Веселинка», яку 
веде психолог, пояснює дітям різноманітні життєві 
ситуації та допомагає їх вирішувати. Завдяки 
рубриці «Привіт, друже!» читачі можуть листуватися 
з однолітками А цікаві кросворди та різноманітні 
розвиваючі завдання сприяють логічному мисленню 
дітей.

Активними дописувачами газети є й самі малюки, 
які надсилають до редакції свої казки, вірші, 
кросворди тощо.

Газета «Казковий вечір» рекомендована 
Українською Спілкою Професійних Учителів 
для дбайливих батьків і молодших та середніх 
навчальних закладів, адже не лише допомагає 
малюкам увійти у світ читання, а й формує 
інтелектуально багаті особистості.

КАЗКОВИЙ ВЕЧІР
ГАЗЕТА 

а/с 59, м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (044) 4617883
e-mail: info@kazkovy.com.ua
http://kazkovy.com.ua
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кОМПАсс УкРАЇнА
Приватне	акЦіонерне	
товариство

а/с 4337, м. Харків, 61166, Україна
Тел.: (067) 7854946
Тел./Факс: (057) 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua

www.kompass.com	–	міжнародний	 пошуковий	
портал	(база	даних	4,2	млн.	компаній	70	країн).	

видання	 електронного	 довідника	 виробників	
товарів	 і	 послуг	 «комПасс	 україна»	 (48	 000	
компаній)	 і	 снд	 (303	 000	 компаній	 9	 країн).	
безкоштовна	демо-версія	доступна	на	сайті:	www.
demo.kompass.ua.

інформаційні	 послуги,	 підбор	 потенційних	
партнерів,	пошук	постачальників	у	70	країнах.

розміщення	 інформації	 і	 реклами	 українських	
підприємств	здійснюється	в	електронних	і	онлайн-
довідниках	 KOMPASS	 по	 україні,	 снд,	 східної	
європі	 та	 на	міжнародному	 пошуковому	 порталі	
www.kompass.ua.	

міжнародна	 дошка	 оголошень	 –	www.board.
kompass.ua.	

українська	 стрічка	новин	бізнесу	–	www.news.
kompass.ua.

EXHIBITORS

��

	www.kompass.com	is	the	largest	B2B	search	portal	
in	Ukraine,	listing	4,2	mln	companies	in	70	countries	
worldwide.

Publishing	of	KOMPASS	UKRAINE	CD-directory,	
listing	48	000	Ukrainian	companies.	Free	demo	you	
can	find	on	web-site:	database.kompass.ua.		

Search	 for	 potential	 business	 partners	 with	
EasyBusiness	 service	 and	 suppliers	with	Contact+	
service.

Informational	and	advertising	services	for	Ukrainian	
companies	are	provided	within	KOMPASS	database	
for	Ukraine,	CIS,	Eastern	Europe,	 and	worldwide	at	
www.kompass.com.	

Business	e-board	-	www.board.kompass.ua.	
Ukrainian	 business	 news	 line	 –	 www.news.

kompass.ua.

KOMPASS UKRAINE PRIVATE 
JSC

P.O. Box 4337 , 61166, Kharkiv, Ukraine
Phone:  +380 67 7854946
Phone/Fax: +380 57 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
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В КМДШ діті з посмішкою і цікавістю:
- відкривають світ досліджуючи хімічні, фізичні 

явища, природу та себе;
- конструюють, програмують, роблять винаходи;
- розвивають ділові якості та знайомляться з 

економічними поняттями;
- пізнають себе, отримують навички ефективного 

спілкування, тренують волю та емоційний інтелект;
- створюють прекрасне, знайомляться із 

шедеврами світового мистецтва.
Навчання у КМДШ – це практичний досвід і 

неймовірна пригода! 
КМДШ – це школа вихідного дня для дітей 5-14 

років.
Діти навчаються щотижня у суботу, а також у всі 

канікули ми організовуємо навчально-пізнавальні 
тематичні табори.

Заняття з 10:00 до 16:00, враховуючи обід.
Займаємося у приміщенні Львівської Духовної 

Семінарії (вул. Хуторівка, 35, Сихів, навпроти 
гуртового Шувару)

КРЕАТИВНА МІЖНАРОДНА 
ДИТЯЧА ШКОЛА

вул. Стрийська, 29 А, 
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: (097) 2153844
e-mail: kmds.lviv@gmail.com
www.creativeschool.com.ua
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ЛИс МИкИТА
дитячий	розважально-
Пізнавальний	клуб

вул. Братів Рогатинців, 18,  
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (067) 8420937
e-mail: lys-mykyta-club@ukr.net
http://lys-mykyta.org

креативний	дитячий	 простір	 в	 самому	центрі	
львова!

дитячі	свята	та	дні	народження.
кімната	професій.
лабіринт.
ранній	розвиток.
музичні	зустрічі	для	найменших	0-3р.
творча	майстерня.
модельна	студія	LFW	Models	Kids

EXHIBITORS

��

Creative	children’s	space	in	the	heart	of	the	Lviv!
Children’s	parties	and	birthdays.
Room	professions.
Labyrinth.
The	early	development.
Music	for	the	smallest	meeting	0-3r.
Creative	Workshop.
Model	Studio	LFW	Models	Kids

LYS MYKYTA
Kids clUb

18, Brativ Rohatyntsiv St.,  
79008, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 8420937
e-mail: lys-mykyta-club@ukr.net
http://lys-mykyta.org
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ЛОЖкА
дитяча	Школа	 
кулінарії

вул. Городоцька, 174/12,  
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (050) 6118771;
 (097) 7349131
e-mail: o.andryschak@mail.ru

дитяча	школа	кулінарії	«ложка»	надає	вашим	
дітям	можливість	 насолоджуватися	 поєднанням	
гри	 та	 приготування	 смаколиків;	 пізнавати	 цікаві	
факти	про	вітаміни,	продукти,	що	використовуються,	
користь	здорового	харчування.	завдяки	цільовим	і	
захоплюючим	заняттям,	ваші	 кухарики	навчаться	
не	 лише	 готувати,	 але	 й	 дізнаються	 про	 основні	
поняття	фізики,	хімії,	історії,	правила	поведінки	за	
столом	 та	 навчаться	 користуватися	 відповідними	
столовими	приборами.

дітки	 зможуть	 спілкуватися	 із	 ровесниками,	
що	є	важливим	для	подальших	дружніх	стосунків	і	
розвитку	дитини	як	особистості	в	цілому.	

також	на	уроках	ваші	чада	зможуть	фантазувати	
та	розвивати	мислення.	наприклад,	зможуть	зліпити	
вигадані	ними	фігурки	з	тіста	або	придумати	звірят	
із	овочів.

EXHIBITORS
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Children’s	 cooking	 school	 «Spoon»	 gives	 your	
children	 the	 opportunity	 to	 enjoy	 the	 combination	
of	 games	 and	 cooking	 goodies.	Also,	 children	 get	
acquainted	 with	 interesting	 facts	 about	 vitamins,	
products	which	are	used,	the	benefits	of	healthy	eating.	
Through	targeted	and	exciting	experience,	your	 little	
cooks	will	 learn	 not	 only	 how	 to	 cook	 but	 also	will	
acquire	about	the	basic	concepts	of	physics,	chemistry,	
history,	rules	of	conduct	at	the	table	and	learn	to	use	
appropriate	cutlery.

Kids	 can	 communicate	with	 their	 peers,	 which	
is	 important	 for	 future	 of	 friendly	 relations	 and	
development	 of	 the	 child	 as	 an	 individual.	Also,	 the	
lessons	your	kids	will	be	able	to	dream	and	develop	
thinking.	For	example,	dazzle	fictional	their	figures	from	
of	dough,	or	think	up	animals	from	vegetables.

SPOON
children’s cooKinG school

off.12, 174, Gorodotska St.,
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 50 6118771;
 +380 97 7349131
e-mail: o.andryschak@mail.ru
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ЛОнкАМЕ
Приватне	ПідПриємство

вул. Незалежності України 15 В,  
смт. Брюховичі - м. Львів, 79491, Україна
Тел.: (0322) 593482
Факс: (0322) 593296
e-mail: lonkame1@neonet.ua

Приватне	 	 підприємство	лонкаме	 створене	 у	
жовтні	 1994	 року.	 з	моменту	 заснування	 чесько-
українськими	 підприємцями,	 виробництво	
шкарпеткових	виробів	було	скероване	на	стандарти	
європейської	 	 якості.	 сьогодні	 -	 це	 приватна	
українська	фабрика,	 яка	 зберегла	 започатковану	
високоякісну	технологію	та	асортимент.	новинкою	
у	вітчизняному	виробництві	є	шкарпетки		без	Гумки	
–	вони	забезпечують	вільне	облягання	і	створюють	
комфорт	 для	 ніг	 з	 варикозним	 розширенням	
вен.

EXHIBITORS

�

Private	 enterprise	 Lonkame	was	 established	 in	
October	1994.	Since	the	foundation	of	it	by	the	Czech-
Ukrainian	businessmen,	hosiery	production	has	been	
directed	by	European	standards	of	quality.	Today	is	a	
private	Ukrainian	factory,	which	has	kept	initiated	high-
quality	 technology	and	product	 range.	The	domestic	
production	has	new	wares	 -	 socks	WITHOUT	Gum,	
which	make	available	free	customized	fit	and	provide	
comfort	to	the	feet	of	varicose	veins.

LONKAME
priVate enterprise

15 V, Independence of Ukraine St., 
Briukhovychi - Lviv, 79491, , Ukraine
Phone: +380 322 593482
Fax: +380 322 593296
e-mail: lonkame1@neonet.ua
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ЛьВІВськА ШкОЛА 
МОнТЕссОРІ

вул. Квітки-Основ’яненка, 9,  
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 2450462,
 (098) 8730697
e-mail: voyavi-school@ukr.net
http://voyavi-school.blogspot.com/

львівська	Школа	монтессорі	 -	 перший	 заклад	
у	львові,	який	комплексно	впроваджує	філософію	
програми	марії	монтессорі,	орієнтуючись	і	на	дитину	
і	на	найближче	її	оточення.	ми	надаємо	унікальні	
можливості	батькам	познайомитися	із	монтессорі-
підходом	та	побачити	середовище,	яке	облаштоване	
для	роботи	дітей.	робота,	за	методикою	монтессорі,	
направлена	 на	 те,	щоб	 стимулювати	 дитину	 до	
само-виховання,	само-навчання	та	само-розвитку.	

ми	створюємо	атмосферу,	де	дитина	відчуває	
себе	вільно	та	напрочуд	спокійно.	вона	має	свободу,	
вміє	нею	користуватися,	щодня	приймає	рішення,	
робить	 свій	 власний	 вибір,	 вміє	мотивувати	 свої	
дії	 і,	 найголовніше	 –	 постійно	 відчуває	 бажання	
наватися.

тож	 пропонуємо	 вам	 відвідати	 наші	 базові	
курси,	які	направлені	на	розвиток	дітей	віком	від	0	
до	6	років.	окрім	традиційних	занять-монтессорі,	з	
гнучким	розкладом,		у	нашому	закладі		працюють	
творчі	студії,	підготовка	до	школи	та	англійська	мова.	
ми	надаємо	кваліфіковані	консультації	психолога,	
логопеда	та	невролога.

львівська	Школа	монтессорі	 запрошує	 також	
школярів	на	різноманітні	мистецькі	програми,	серед	
яких:

-	театральний	гурток
-	Художній	гурток
-	Хореографія
-	веселі	канікули
для	батьків,	 часто	 організовуються	 тематичні	

семінари	та	презентації.
запрошуємо	 відвідати	 львівську	 Школу	

монтессорі,	та	обрати	підходящі	заняття	для	вашої	
малечі.	будемо	раді!

EXHIBITORS
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Lviv	Montessori	School	 is	the	first	school	 in	Lviv.	
Here	 teachers	use	philosophy	of	Maria	Montessori’s	
approach	what	 is	oriented	on	child	and	environment	
which	is	around	her	or	him.

We	give	unique	possibilities	for	parents	to	acquainted	
with	Montessori	approach	and	to	discover	Montessori	
environment	which	was	created	 for	kids.	Montessori	
education	is	an	approach	based	on	stimulating	of	kids	
to	self-educating	and	self-development.

We	create	atmosphere	where	child	can	feel	free	and	
peacefully.	She	or	he	has	her	or	his	freedom	and	learns	
how	to	use	it	by	making	her	or	his	own	decisions.	Here	
kids	are	motivated	and	they	feel	desire	to	study.

We	suggest	 you	 to	 attend	basic	 courses	at	 Lviv	
Montessori	School	for	kids	from	0	till	6	years	old.	Also	
we	have	art	workshops,	 preparation	 for	 elementary	
School	 and	English	 lessons	 for	 kids.	You	 also	 can	
get	qualified	consultation	of	psychologist,	logopedist,	
neurologist.

Lviv	 Montessori	 School	 invites	 students	 of		
elementary	School	to	attend	interesting	programs:

-	Theatrical	program
-	Artistic	program
-	Choreographic	program
-	Cheerful	vacations	
Also	we	organize	seminars	and	presentations	for	

parents.
You	are	welcome	to	visit	Lviv	Montessori	School	

and	choose	classes	you	prefer	for	your	kid.	We	will	be	
glad	to	meet	you	at	our	School!

LVIV MONTESSORI SCHOOL

9, Kvitky-osnov’anenka St.,
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2450462,
 +380 98 8730697
e-mail: voyavi-school@ukr.net
http://voyavi-school.blogspot.com/
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Родинний центр «Ляля До… Ляля По…» – центр 

дитячого та сімейного розвитку!
Це сімейний консультаційний центр, спрямований 

на підтримку, допомогу і супровід родини у 
різноманітних життєвих ситуаціях та на різних етапах 
її розвитку, а також центр розвитку дитини. Сучасні  
молоді батьки прагнуть здобути успіху в кар’єрі та 
зберегти гармонійні стосунки у сім’ї. Усвідомлюють, 
що виховання дитини починається з  моменту 
прийняття рішення стати батьками. А бути батьками 
з кожним поколінням стає дедалі складніше.

Центр сімейного та дитячого розвитку пропонує:
I. Програми  блоку «Ляля До…» 
*для сімей, що готуються до народження дитини
Курси для вагітних:
- школа психофізіологічної підготовки до пологів 

та відповідального батьківства «З любов’ю до 
народження»;

- підготовка до партнерських пологів «Пара 
вагітних»;

- експрес-курс «Завтра буде ляля»;
- консультація перинатального, сімейного та    

дитячого психологя;
- післяпологовий патронаж лікаря-педіатра, 

консультанта з  ГВ,  сл інгоконсультанта та 
масажиста.

II. Програми блоку «Ляля По…»
*для сімей з малюками та турботливими 

батьками
- клуб «Щасливих мам» - поради педіатра, 

консультанта з ГВ, психолога, массажиста;
- Заняття з  раннього розвитку для малюків:
* Разом із мамою» (8-13 міс.)
* «Перші кроки після року» (1р-1.5 роки)
* «Розумна Ляля» (1.5-2роки)
- Міні-садочок домашнього типу  «Три години без 

дитини» (2-5років);
- Суботня школа для дошкільнят;
- Денний табір успіху та розвитку для молодших 

школярів.

ЛЯЛЯ ДО… ЛЯЛЯ ПО…
РОДИННИЙ ЦЕНТР

вул.Кастелівка, 8, 
м. Львів, 79012, Україна
Тел.: (097) 3246521
e-mail: info@lyalyacenter.lviv.ua
http://lyalyacenter.lviv.ua
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МАМАсИк
торГова	марка

вул. Скиданівський спуск, 7/11,  
м. Одеса, 65006, Україна
Тел.: (097) 7166835
e-mail: koleva-n@mail.ru
www.mamasik.com.ua

тм	мамасик	–	це	український	виробник	одягу	
для	 вагітних,	 одягу	 для	 немовлят,	 подушок	 для	
вагітних	 та	 харчування	дітей,	 слінгів,слінгокурток	
та	ергорюкзаків.

ми	пропонуємо	вашій	увазі	красиві	та	зручні:
-	комбінезони,	боді,	пісочники;
-	повзунки,	штанці;
-	рукавички,	пінетки,	чепчики	та	шапочки;
-	подарункові	набори	для	новонароджених,
-	сорочечки,кофтинки,джемпери;
-	сукні,	сарафани,	спідниці,	сорочки;
-	труси,	майки,	піжами,	футболки;	
-	подушки	для	вагітних	та	харчування	немовлят;
-	слінги	,	слінгокуртки		та	ергорюкзаки;
-	пальто		та		куртки.

EXHIBITORS
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Trademark	MaMasik	–	is	a	Ukrainian	manufacturer	
of	 clothes	 for	 pregnant	women,	 clothes	 for	 babies,	
pillows	for	pregnant	&	feeding,	slings	,	slingjackets	and		
ergonomic	carriers.

We	offer	a	wide	range	of	nice	and	convenient	pieces	
of	clothes:

-	jumpsuits,	body,	vest;
-	jackets,	jumpers;
-	sliders,	shorts,	pants;
-	mittens,	baby	shoes,	caul	and	hats;
-	present	sets	for	babies;
-	dresses,	tunics,	skirts,	shirts;
-	panties;	jerseys,	pajamas,	T-shirts;
-	pillows	for	pregnant	women	and	feeding;
-	slings	,	slingjackets	and		ergonomic	carriers;
-	coats	and	jackets.

MAMASIK
trademarK

off.7, 11, Skidanivskyi spusk  St.,  
65006, Odessa , Ukraine
Phone: +380 97 7166835
e-mail: koleva-n@mail.ru
www.mamasik.com.ua
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мамине	рукоділля	/	MOTHER	NEEDLEWORK	
працює	для	вас	з	2012	року.	основним	напрямком	
діяльності	є	товари	для	рукоділля,	а	саме:

-	заготовки	для	вишивки	блузок,	плать,	поясків,	
спідничок,	рушників,	картинок,	ікон	і	т.д.;

-	бісер	Preciosa;
-	нитки	DMC;
-	вязальні	нитки,	спиці,	гачки;
-	швейна	фурнітура.
ми	завжди	раді	вас	бачити	нашими	клієнтами!!!

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ

��

МАМИнЕ РУкОДІЛЛЯ 
mother needleworK

вул.Б.Хмельницького, 176,  
ТЦ «Фуршет» 1 поверх, 
вул.Б.Хмельницького, 214, 
ТЦ «ВАМ» 2 поверх 
м.Львів, Україна
Тел.: (067) 7377195 
e-mail: mother.needlework@gmail.com

усі	 види	 перукарських	 послуг	 для	 діток	 та	 їх	
батьків:	 модельні	 та	 креативні	 дитячі	 стрижки,	
святкові	 зачіски	 та	 укладки,	 модне	 плетіння,	
дитячий	та	жіночий	манікюр(покриття	гель	лаками),	
аквагрим.

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ
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МАРГОША 
дитяча	Перукарня

ТЦ»Інтерстіті» (1 поверх), 
пр-т Червоної калини, 62 А, 
м. Львів, 79049, Україна 
Тел.: (032) 2329182
ТЦ» Інтерсіті» (3 поверх), 
пр-т Чорновола, 67 Г, 
м. Львів, 79020, Україна 
Тел.: (093) 4320650
http://vk.com/margoshasalon
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Родинний центр «Мацьопа» - це унікальний розвиваючий 

центр, котрий дбає про розвиток цілої родини. Р.Ц. «Мацьопа» 
пропонує супровід сім’ї починаючи з підготовки пари до зачаття, 
курсів для вагітних, і надалі продовжує підтримувати сім’ю у вигляді 
розвиваючих занять від 0- 6 років, початкової школи домашнього 
типу, сімейних таборів, навчальних проектів для батьків, тощо. Ми 
популяризуємо здоровий спосіб життя та робимо великий акцент 
на фізичний розвиток, раннє плавання, динамічну гімнастику, танці, 
музичні заняття, скелелазіння. Також велику увагу приділяємо 
емоційному розвитку заохочуючи дітей до прояву індивідуальних 
особливостей, потреб, умінь та талантів, привчаючи їх до розуміння 
прекрасного у природі, мистецтві, соціумі.

Послуги родинний центру «Мацьопа» :
- розвиваючі заняття: 
* Мама-фітнес (1-6 міс). Знайомство з методами загартовування, 

зміцнення здоров’я, динамічної гімнастики та першого масажу.
* Гуглики (6 -12 міс). Вправи для розвитку моторики, сенсорики, 

мислення, пам’яті з пальчикових та рухових ігор, перших творчих 
робіт, вправ спрямованих на встановлення ефективної взаємодії 
з іншими дітками  та дорослими.

* Топтасики (1-2 роки). Активності, спрямовані на розвиток 
сенсорики, загальної та дрібної моторики, уваги, пам’яті, мислення, 
розуміння власних можливостей та заохочення цікавості, 
ініціативності і бажання досліджувати оточуючий світ. 

* Лепетунчики (2-3 роки) та адаптаційна група до садочку 
«Допитливі бурундучки» (2-3 роки). Розвиток дрібної моторики, 
відчуттів, координації рухів, когнітивних здібностей, дослідженню 
власних можливостей,  самостійне налагодження соціальних 
зв’язків, спираючись на емоційну підтримку батьків. 

* Садочок -клуб юних дослідників «Найкращі» (3-6 років). 
Самостійне перебування дітей на занятті та пошуки власної 
ефективності дітей,  розкриття індивідуальних талантів та 
самоствердження себе як особистості через підтримку, безумовне 
прийняття та позитивну провокацію педагога до дії, руху, дослідження 
власних можливостей та навколишнього середовища.

- підготовка до школи (5-6 років);
- казкова хореографія (3-6 років);
- арт-студія (3-6 років)
- музика (3-6 років);
- плавання від 0-14 років;
- початкова школа домашнього типу  «Наутілус»;
- катання на конях;
- сімейні та підліткові табори, екскурсії;
- курси підготовки до пологів, гімнастика, аква- гімнастика  та 

танці для вагітних;
- консультації з грудного вигодовування, слінгоносіння;
- консультації дитячого та сімейного психолога, логопеда;
- навчальні проекти для батьків та фахівців;
- няня.
Мацьопа працює для підтримки та розвитку нового покоління: 

дітей, здатних стати авторами свого життя!

МАЦЬОПА
РОДИННИЙ ЦЕНТР

вул. Рутковича, 6/1; 
вул. Стрийська, 202,
м. Львів, 79011, Україна
Тел.: (032) 2763968,
 (067) 6749197
e-mail: mazziopa.lv@gmail.com 
www.mazziopa.org.ua
Питання реклами та співпраці:
Тел.: (097) 0386575
e-mail: alyonazhabina@gmail.com
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ММЛАБ-ПЛЮс
товариство	з	обмеженою	
відПовідальністю

вул. Котика, 4,  
м. Львів, 79014, Україна
Тел.: (067) 3704253, 3415603
Тел./Факс: (032) 2601464
e-mail: info@mmlab.com.ua
www.mmlab.com.ua,
www.maximus.biz.ua

торгівельна	 компанія	 «ммлаб-Плюс»	
ексклюзивно	представляє	в	україні	лідерів	світового	
ринку	стоматологічної	продукції:	

-	MIRADENT	(сучасна	система	стоматологічної	
профілактики	як	для	дорослих,	так	і	для	дітей).

-	Brush-Baby	 (англійська	продукція,	для	 гігієни	
порожнини	 рота	 від	 народження	 і	 до	шкільного	
віку).

EXHIBITORS

��

The	 trade	company	«MMLAB-PLUS»	exclusively	
represents	 in	 Ukraine	world	 leaders	 of	 the	 dental	
products	market	such	a:

-	MIRADENT	(modern	prophylaxis	system	as	 for	
adults	so	for	kids).

-	Brush-Baby	(the	products	for	oral	care	from	birth	
till	school	age,	produced	in	the	United	Kindom).

MMLAB PLUS LTD

4, Kotyka, St., 
79014, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3704253, 3415603
Phone/Fax: +380 32 2601464
e-mail: info@mmlab.com.ua
www.mmlab.com.ua, www.maximus.biz.ua
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нАТАЛкА TM

пр. Дербенський, 51,
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (096) 5930999 
e-mail: info@natalka-krovatki.com.ua
www.natalka-krovatki.com.ua

тм	«наталка»,	як	виробник	дитячих	ліжечок,	
має	великий	досвід	роботи,	професійні	знання	та	
жорсткі	 стандарти,	що	 гарантує	 високий	 рівень	
якості	 та	 безпеки	 своєї	 продукції.	 конструкція	
наших	ліжечок,	а	також	всі	матеріали	використані	
у	 виробництві,	 відповідають	державним	вимогам	
якості.	 всі	 ліжечка	 виготовленні	 виключно	 з	
натуральної	деревини.

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ

1

TM	«NATALKA»	as	a	baby’s	cribs	manufacturer,	
has	a	great	work	experience,	professional	knowledge	
and	strict	standards	and	guarantees	high	quality	and	
safety	of	its	production.	All	cribs	are	made	from	natural	
wood	and	meet	the	government	quality	requirements.

NATALKA TM

51, Derbenskyi lane
61001, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 96 5930999
e-mail: info@natalka-krovatki.com.ua
www.natalka-krovatki.com.ua

EXHIBITORS

1
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��

ОснОВА
видавнича	ГруПа.	
товариство	з	обмеженою	
відПовідальністю

вул. Плеханівська, 66,  
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (057) 7319633, 5461292
Факс: (057) 7319634
e-mail: office@osnova.com.ua
www.zrostayka.com.ua

видавнича	 група	 	 «основа»	–	лідер	на	ринку	
науково-методичної	літератури,	досвідчений	експерт	
у	питаннях	педагогіки,	психології	й	вихованні.

у	нас	є	що	запропонувати	батькам!
Посібники	та	диски,	що	допоможуть	батькам	у	

вихованні	дітей:
-	 електронні	 тренажери	 для	 повторення	

навчального	матеріалу;
-	ігри,	творчі	завдання	для	розвитку	дітей;
-	поради	психолога;
-	логопедичні	вправи;
-	інноваційні	ідеї	у	вихованні	дітей;
-	підготовка	до	дитячого	садка	та	школи.
Практичний	журнал	для	батьків	та	дітей	від	3	до	

7	років	«зростаємо	разом»:
-	завдання	на	розвиток	уваги,	пам’яті,	логічного	

мислення,	мовлення	та	ін.;
-	практичні	матеріали	щодо	зміцнення	здоров’я	

дитини.
у	кожному	номері	подарунок:
-	 гра-ходилка,	що	 допоможе	 урізноманітнити	

ваше	спільне	дозвілля.
сайт	 «зростайка».	 на	 нашому	 сайті	 ви	

знайдете:
-	відповіді	на	різні	запитання	батьків	у	рубриці	

«батьківські	«чому»;
-	як	весело	і	цікаво	провести	дозвілля	з	дітьми	

і	 як	 правильно	підготувати	дитину	до	навчання	 у	
рубриці	«Поради	батькам»;

-	конкурси	та	призи;
-	щотижневий	 зодіакальний	 гороскоп,	 багато	

казок	та	цікаві	розповіді	для	дітей.
замовити	літературу	можна	за	тел.:	(057)	714-

00-68,	 (067)	 572-30-37;	 оформити	 передплату	 на	
журнал	на	сайті	www.zrostayka.com.ua

EXHIBITORS

��

Publishing	 and	 distribution	 of	 educational	 and	
developmental	literature	for	parents	and	children.

OSNOVA
pUblishinG GroUp

66, Plekhanivska St., 
61001, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7319633, 5461292
Fax: +380 57 7319634
e-mail: office@osnova.com.ua
www.zrostayka.com.ua
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�

ОсТАПЕнкО
сПд

вул. Гвардійська, 40, к. 6,  
Комінтернівський р-он, м. Чорноморське, 
Одеська обл., 67570, Україна
Тел.: (067) 4877935
Факс: (048) 7509230
e-mail: xartur@meta.ua

розробка	 та 	 виготовлення	 наст ільних	
розвиваючих	ігор.	Пазли,	доміно,	тощо.

EXHIBITORS

�

Development	and	production	of	educational	board	
games.	Puzzles,	dominoes,	etc..

OSTAPENKO
bUsiness entitY

6/40, Gvardiska St.,
67570, Chernomorske,  
Odesa region, Ukraine
Phone: +380 67 4877935
Fax: +380 48 7509230
e-mail: xartur@meta.ua
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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Творча майстерня «Сверлик» саме те місце, 
де діти навчаються майструвати, розвиваються 
в художньому і технічному напрямках. Це перша 
сучасна майстерня створена першочергово 
для навчання дітей з розробленою навчальною 
програмою та обладнену мікроінструментами 
Dremel та інструментами BOSCH, потужною 
витяжкою і персональними засобами захисту. 
Майстерня розрахована на вісьмох дітей з якими 
працюють двоє викладачів.

СВЕРЛИК
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

вул. Городоцька, 224, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (067) 6761221
e-mail: sverlyk@kwitka.com.ua
www.sverlyk.com.ua
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��

сОРОкОнІЖкА
торГова	марка,	 
Приватне	 
ПідПриємство

вул. Онезька, 13,  
м. Чернівці, 58004, Україна
Тел.: (067) 3722760
Факс: (0372) 559475
e-mail: info@sorokonijka.com.ua
www.sorokonijka.com.ua

вас	вітає	торгова	марка	«сороконіжка».
в	нашому	асортименті	–	понад	200	найменувань	

продукції:	 гарна,	 яскрава,	 якісна	 м’яка	 іграшка	
(виробництво,	орієнтація	на	підтримку	відчизняного	
виробника),	 іграшки	 для	 дітей	 будь-якого	 віку,	
запатентоване	 виробництво	 дитячих	меблів	 без	
дерев’яних	деталей	для	інтер’єру	дитячих	кімнат.	

«сороконіжка»	є	нашим	символом	та	талісманом.	
її	щаслива	вдача	та	лагідний	характер	допомагає	нам	
бути	 успішними,	 цілеспрямованими	 та	 приносити	
задоволення	всім,	хто	хоч	раз	мав	з	нами	справу.

EXHIBITORS

��

The	enterprise	offers	the	assortment	of	more	than	
200	items:	pretty	colourful	quality	soft	toys	for	any	age	
group	of	children.

SOROKONIJKA TM

13, Onezka St.,  
58004, Chernivtsi, Ukraine
Phone: +380 67 3722760
Fax: +380 372 559475
e-mail: info@sorokonijka.com.ua
www.sorokonijka.com.ua
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2

Flamingo відома  дитяча  марка – підліткове та 
орто-профілактичне  взуття. У нашому асортименті 
завжди представлені в широкому діапазоні розмірні 
групи: від першого кроку до підліткового. Наше 
взуття практичне, зручне, виготовлене з екологічно 
чистих матеріалів, з супінатором. Все взуття має 
сертифікат відповідальності та відповідає всім 
вимогам, що пред’являються до дитячого взуття.

ФЛАМІНГО TM

м. Одеса
Тел./Факс: (048) 7700545
 (094) 9954545,
 (093) 9232111,
 (068) 2533119
e-mail: fl amingokids@ua.fm
www.fl amingo.od.ua

EXHIBITORS

00
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ЧАс ПІк
Приватне	ПідПриємство

м. Львів, 79019, Україна
вул. Жовківська, 28
Тел.: (032) 2350858
 (067) 6711253,
 (099) 2283083,
 (063) 2777626
e-mail: chaspik@chaspik.ua
www.chaspik.ua

ПП	 «час	 Пік»	 впродовж	 16	 років	 є	 одним	 з	
провідних	 постачальників	 товарів	 для	 дитячої	
творчості	 та	 шкільних	 канцтоварів	 на	 ринку	
україни.	

вперше	 на	 цій	 виставці	 компанією	 «час-Пік»	
представлена	 колекція	 дитячих	 канцтоварів	 з	
ліцензійними	зображеннями	відомого	і	популярного	
в	 світі	 бренду	 Talking	 Tom	 &	 Friends.	 колекція	
включає	 повний	 перелік	 товарів,	 необхідних	 для	
дитячої	творчості	у	дошкільних	закладах	і	навчання	
школярів	 початкових	 класів.	Це	 зошити,	 альбоми	
для	 малювання,	 фарби,	 пластилін,	 папки	 для	
праці,	фломастери,	 олівці	 і	 багато	 інших	 товарів,	
необхідних	дитині	для	розвитку	і	навчання.	

Talking	Tom	і	його	друзі	вже	чекають	на	тебе!

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ

21

«Chas-Pik»	со.	is	one	of	the	leading	suppliers	of	
products	for	children’s	creativity	and	school	stationery	
in	Ukraine	for	16	years.

For	the	first	time	at	this	exhibition	«Chas-Pik»	со.	
presents	a	collection	of	children’s	stationery	with	license	
images	of	the	famous	and	popular	all	over	the	world	
brand	Talking	Tom	&	Friends.	The	collection	includes	
a	wide	list	of	goods	needed	for	pre-school	children’s	
creativity	and	education	of	primary	school	pupils.	There	
are	copybooks,	sketchbooks,	paints,	plasticine,	folders,	
markers,	pencils,	and	many	other	products	which	 is	
necessary	for	the	child	development	and	education.

Talking	Tom	and	his	friends	are	waiting	for	you!

CHAS-PIK сО.

79019, Lviv, Ukraine
28, Zhovkivska St.
Tel.: +380 32 2350858
 +380 67 6711253,
 +380 99 2283083,
 +380 63 2777626
e-mail: chaspik@chaspik.ua
www.chaspik.ua

EXHIBITORS

21
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ШВЕЙнОЕ ДЕЛО И МОДА
всеукраїнський	рекламно-
інФормаЦійний	журнал

а/с 8304, м. Харків,  
61007, Україна
Тел.: (067) 5735542,
 (050) 3233578
Тел./Факс: (0572) 944681
e-mail: shveinoe_delo@ukr.net
www.shd.com.ua

«Швейное	дело	 и	мода»	 	 охоплює	 усі	 галузі	
легкої	промисловості.	Призначений	для	компаній-
виробників,	 власників	 і	 керівників	 торгових	
організацій,	 оптових	 складів,	 магазинів,	 а	 також	
для	 постачальників	 матеріалів,	 устаткування,	
хімії,	аксесуарів	і	фурнітури.	на	сторінках	журналу	
публікуються	 інтерв’ю	 з	 провідними	фахівцями	
галузі,	матеріали,	які	висвітлюють	сучасну	техніку	
і	технології,	огляд	показів	дизайнерських	колекцій,	
репортажі	з	показів	мод,	інформацію	про	виставки,	
ярмарки	і	так	далі

УЧАснИкИ ВИсТАВкИ

40

Sewing	Business	&	Fashion	 journal	 contains	 full	
information	of	the	light	industry.	Our	journal	directs	to	
the	producers,	owners	of	trade	companies,	wholesale	
stores	and	retail	stores	and	the	suppliers	of	the	textile	
production,	 equipment,	 accessories,	 furniture	 and	
chemical	materials.	Beside	we’re	publishing	interview	
with	managing	specialists	of	the	down-stream	industries,	
reviews	of	show	designer’s	collections	and	information	
about	last	fashion	shows,	exhibitions	and	fairs.	

mail box 8304, 
61007, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 5735542, 
 +380 50 3233578
Phone/Fax: +380 572 944681
e-mail: shveinoe_delo@ukr.net
www.shd.com.ua

SEWING BUSINESS & FASHION
adVertisinG-information 
JoUrnal

EXHIBITORS

40
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РЕкЛАМнА кАМПАнІЯ РЕкЛАМнА кАМПАнІЯ

	 	 V	спеціалізованої	виставки-ярмарку	 
  «ДИТЯЧИЙ сВІТ-2014»

В СПеЦіАЛіЗОВАНіЙ ПРеСі
-	журнал	«ангелятко»	...................... (м.	львів,	україна);
-	журнал	«ангеляткова	наука»	........ (м.	львів,	україна);
-	журнал	«зростаємо	разом»	............ (м.	київ,	україна);	
-	журнал	«маленька	Фея	 
	 та	сім		гномів»		................................. (м.	київ,	україна);
-	журнал	«маленький	розумник»	...... (м.	київ,	україна);
-	журнал	«мамин	клуб»............... 				(м.	львів,	україна);	
-	журнал	«мамине	сонечко»	............. (м.	київ,	україна);
-	журнал	«Хорошие	родители»	......... (м.	київ,	україна);
-	журнал	«Швейное	дело»	.............(м.	Харків,	україна);
-	газета	«казковий	вечір»	.................. (м.	київ,	україна).

А ТАКОЖ В НАСТУПНиХ ВиДАННЯХ
-	газета	«афіша	Прикарпаття»	 
  	............... (м.	івано-Франківськ,	україна);
-	газета	«від	і	до»	....................... (м.	чернівці,	україна);
-	газета	«Газета	в	дорогу»	............... (м.	львів,	україна);
-	газета	«закарпатські		оголошення» 
   	............................ (м.	ужгород,	україна);
-	газета	«кур’єр	експо»	................... (м.	львів,	україна);
-	газета	«львівська	газета»	............. (м.	львів,	україна);
-	газета	«львівська	пошта»	............. (м.	львів,	україна);
-	газета	«львівські	оголошення»	..... (м.	львів,	україна);
-	газета	«меркурій»	...................(м.	житомир,	україна);
-	газета	«Погляд»	........................ (м.	чернівці,	україна);
-	газета	«Газета	реклама»	........... (м.	івано-Франківськ,	
україна	);

ПіДТРиМКА В INTERNETI
http://www.galexpo.com.ua
http://vk.com/dytyachuj_svit
https://www.facebook.com/events/1443104465977910	
http://lolakids.in.ua
http://mamynclub.com.ua	
http://zrostaymaluk.com.ua
http://maminakarta.com.ua
http://www.zrostayka.com.ua
http://www.angelyatko.com.ua
http://kazkovy.com.ua
http://mame.lviv.ua
http://mamaspuzzles.com.ua
http://shd.com.ua
http://skrynya.ua

http://bombatgame.com
http://www.i-igrushki.ru
http://www.prostobaby.com.ua
http://dity.te.ua
http://infomisto.com
http://news.kompass.ua
http://idt.in.ua/ru
http://www.032.ua
http://lvivposter.com
http://infolviv.net
http://lviv.glo.ua
http://galinfo.com.ua
http://www.lviv.tv
http://city-adm.lviv.ua
http://afishalviv.net
http://ontv.ws
http://evrazas.org
http://rdt-info.ru
http://www.myexpo.msk.ru
http://www.exponet.ru
http://www.touristinfo.lviv.ua

РеКЛАМА НА РАДіО
-	радіо	«люкс»;
-	радіо	«Галичина»;
-		радіо	«львівська	Хвиля».

ТеЛеВіЗіЙНА РеКЛАМА
-	5-ий	канал;
-	2+2;
-		новий	канал;
-		малятко	тв.	

ЗОВНіШНЯ РеКЛАМА
-	8	білбордів	у	м.	львові
-	3	 рекламних	 установки	в	центральній	 частині	міста	 
	 львова
-	350	плакатів	в	дошкільних	та	шкільних	 	навчальних	 
	 та	спортивно	-	розважальних	закладах	львова

ЗАПРОШеНО
-	30	 000	 керівників	 установ	 і	 організацій	 західного	 
	 регіону	україни,	спеціалістів	підприємств	галузі

Цей	каталоГ	ПротяГом	року	
буде	достуПним

на	WEB-сторінЦі	Прат	«Гал-ексПо»® 
www.galexpo.com.ua
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СПЕЦІАЛЬНІ ПОДЯКИ

Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

Всі авторські права належать 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги 
з  р о з м і щ е н н я  р е к л а м и  в  у с і х  З М І , 
прорекламованих в цьому каталозі .  З 
приводу замовлення реклами звертатися 
до відділу реклами ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®,
тел.: (032) 294-91-14

 Відповідальність за вірогідність інформації 
в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® 
та видавця щодо відповідальності та покриття 
моральних чи матеріальних збитків, завданих 
в результаті помилково, невірно чи з недогляду 
внесених даних, відсутності перекладу спеціальних 
термінів у випадку ненадання оригіналу текстів 
англійською мовою, виключаються.

Компоновка і верстка каталогу – ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

Дирекція V спеціалізованої виставки-ярмарку 
«ДИТЯЧИЙ СВІТ – 2014» висловлює щиру подяку 
за підтримку та допомогу в організації та проведенні 
виставки і програми супутніх заходів установам, 
організаціям, підприємствам:

Львівській міській раді
Управлінню молоді, сім’ї та спорту ЛМР
Фотохудожниам: Н. Пироженко,

 Ю. Борщівській, 
 І. Цюман,
 І. Пилипенко

Валерію Дубінецькому, бізнес-консультанту,
 експерту зі збільшення 
 продажів у магазинах одягу, 
 власник консалтингового 
 проекту BizConsulting.com.ua

Роману  Кушніру, керівник Школи розвитку SPE
Навчально-розважальним центрам:

 «Веселий вулик»
 «Винахідник»
 «Сверлик»
 «Лис Микита»
 «Креативна міжнародна 

 дитяча школа»
 спільноті «Nravo Kids»
 «Baby club»
 «Helen Doron»
 «Snail»
 «Мацьопа»
 «Ляля до і Ляля По…»
 «Жирафа»
Школі танцю:  Sirius
Театру танцю: Madrin
Палацу спорту «Україна»
ТзОВ «Гал-ЕКСПОСЕРВІС»
ТзОВ «Агентству Економічної Безпеки «ЕФОРТ»
ПрАТ «Світ друку»
ТзОВ «Формат-Захід»
учасникам виставки за проведення презентацій
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