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ПрограМа роБоти

VІI СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА-ЯРМАРОК 
«Дитячий світ»

ЩоДня вПроДовж роБоти усієї виставки ПрацюватиМуть:
 Дитячий кінотеатр
 11:00 Пісня моря (5+) /окрім 15 грудня/
 13:00 Хлопчик фантом (7+)  /окрім 17 грудня/
 15:00 операція арктика (10+) 
 17:00 Ми найкращі (12+) 
 Постійно-діюча фотозона від Lemberg Kids. Фотозйомка від Alexandco Studio
 Постійно-діючий ігровий майданчик від трц «Південний». на дітей чекають  
 веселі розваги, майстер-класи та аніматори.. 

Місце проведення: майданчик ТПЦ «Південний»
 територія настільних ігор «ігротека» (ігрові столи, проведення турнірів)

Організатор: Хоббімонстр - магазин настільних ігор у Львові 
Місце проведення: Територія настільних ігор

 Постійно-діючий майданчик львівської обласної Федерації таеквон-До і.т.Ф,   
 на якому відбуватимуться: 
 - виступ показової команди;
 - інструкторський майстер-клас для дітей;
 - тематичний конкурс;
 - виступ показової команди
 а також на відвідувачів чекають гігантські пазли, твістер;батут «бублик», бій губками

Місце проведення: майданчик Федерації Таеквон-До І.Т.Ф
 Постійно-діючий ігровий майданчик від дитячого парку святкувань днів  
 народжень «Дитячої планети». 

Місце проведення: майданчик «Дитячої планети»
 Постійно-діючий майданчик центру дитячої та юнацької творчості залізничного  
 району м. львова. впродовж виставки відбудуться майстер-класи:
 - Витинанка кер. Кочергін І. П.);
 - Бісероплетіння (кер. Мота Г. І.); 
 - Художня кераміка (кер. Зуб Р. Ю., Зуб Ю. Р.);
 - Народна іграшка (кер. Якимчук О. І., Шевченко В. А.);  
 - Дизайн одягу (кер. Козачук В. М.); 
 - Паперова пластика (кер. Пилат-Самборська Н. В.); 
 - Образотворче мистецтво (кер. Кочергін В. П.); 
 - Макетування газетної шпальти (кер. гуртка «Юні журналісти» Дітчук О. О.) 
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 - «Країна барв» (кер. Легінович М. В.)
Місце проведення: майданчик Центру дитячої та юнацької творчості  
 Залізничного р-ну Львова

 Постійно-діючий майданчик від  Дитячого клубу «Плавунці&розумці». 
 розвиваючі заняття, ігри, майстер-класи

Місце проведення: стенд  Дитячого клубу «Плавунці&Розумці»
 Постійно-діючий майданчик від рц «ляля до… ляля по…»
 розвиваючі заняття та майстер-класи

Місце проведення: стенд РЦ «Ляля до… Ляля по…»
 Презентація міста-гостя нікополя по трьох напрямках:  «нікопольщина – край  
 п’яти січей», «нікопольщина – серце скіфії», «нікопольський пряник». 
 в програмі кожного дня: 
 - історична довідка;
 - виставки дитячих робіт: малюнки,  вироби з глини, шкіри, тіста (пряники);
 - майстер класи з трьох напрямків;
 - квест-ігри,  конкурси;
 - фотозона;
 - продаж сувенірних виробів;
 - подарунки львівським дітям  (нагороди за участь в іграх, конкурсах).

Місце проведення: стенд Нікопольщини
 Постійно-діючий майданчик від Школа №1 з розвитку особистісного потенціалу  
 дитини «земля талантів» «Talent Land»

Місце проведення: стенд «Talent Land»
 Постійно-діючі майстер-класи по ліпці  від студії гончарня

Місце проведення: Стенд творчі майстерні

15 груДня, четвер
12.00   урочисте відкриття VII спеціалізованої виставки-ярмарку «ДитячиЙ  
   світ» 
   Привітання від  центру сучасного танцю SIRIUS DANCE ACADEMY  

Місце проведення: головна сцена
13.00 – 13.30 ігри з ігролендом

Місце проведення: головна сцена
15.00 – 16.00 Дитяча лабораторія «юні дослідники»  демонструватиме цікаві  
   досліди з фізики та хімії. Діти матимуть можливість допомогти у  
   проведенні експериментів та відчути себе справжнім юним  
   дослідником.

Організатор: «Родина» Центр щасливої родини
Місце проведення: Дитячі лабораторії



6 Львів • Галицькі Експозиції • 2016

ПрограМа роБоти

15.00 – 15.15 Показові виступи львівської обласної федерації таеквон-До і.т.Ф.
Місце проведення: головна сцена

15.15 – 15.30 Презентація міста-гостя «нікополь-край п’яти січей. нікопольщина 
   – серце скіфії»

Місце проведення: головна сцена
15.30 – 16.00 вокально-хореографічна композиція «Миколай до нас прийде!» від  
   ансамблю «веснянка» (кер. Гливка О. Й.та Мота Г. І.) 

Місце проведення: головна сцена
17.00 – 17.30 ігри з ігролендом.

Місце проведення: головна сцена
19:00   завершення роботи виставки 

16 груДня, П’ятниця
11.00   Початок роботи виставки
13.00 – 18.00 Презентація діяльності  личаківського БДют м. львова

Місце проведення: Стенд творчі майстерні
13.30 – 14.00 ігри з ігролендом.

Місце проведення: головна сцена
14.00 – 14.15 Презентація міста-гостя «нікополь-край п’яти січей. нікопольщина  
   – серце скіфії»

Місце проведення: головна сцена
14.15 – 14.30 Показові виступи львівської обласної федерації таеквон-До і.т.Ф.

Місце проведення: головна сцена
15.00 – 16.00 Демонстраційні покази колекцій дитячого одягу від компаній- 
   учасників «Дитячого світу» за участю дитячої модельної агенції  
   «STARKIDS» та Дитячої студії Мод «Caramel»

Місце проведення: головна сцена
16.00 – 16.30 виступи дитячої студії сучасної хореографії «атлантік» личаківського  
   БДют м. львова

Місце проведення: головна сцена
16.30 – 17.00 «казкові пригоди»  від дитячого телевізійного театру «юрашки»   
   личаківського БДют м. львова 

Місце проведення: головна сцена
17.00 – 18.00 Дитяча лабораторія «юні дослідники»  демонструватиме цікаві  
   досліди з фізики та хімії. Діти матимуть можливість допомогти у  
   проведенні експериментів та відчути себе справжнім юним  
   дослідником.

Організатор: «Родина» Центр щасливої родини,
Місце проведення: Дитячі лабораторії
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17.00 – 18.30 Мистецький центр «FoRa». вистава «Подарунок для Миколая або  
   любов творить дива» та святковий концерт. (Худ.керівник Уляна  
   Пастернак)

Місце проведення: головна сцена
19.00   завершення роботи виставки 

17 груДня, суБота
11.00   Початок роботи виставки
11.00 – 19.00 серія майстер-класів «різьбимо та гравіюємо»

Організатор: ТМ «Сверлик»
Місце проведення: творчі майстерні

11.45 – 12.20 ігри з ігролендом
Місце проведення: головна сцена

12.20 – 12.40 студія танцю «сюрприз» Шевченківського БДют м. львова
Місце проведення: головна сцена

12.40 – 13.00 концертна програма з номерами від:
   «веселі бешкетники» (3-5 років, центр дитячого розвитку «Baby-club»)
   «Бубль-гум» (5-10 років, центр дитячого розвитку «Baby-club»,  
   команда з хіп-хопу) 
   «агентиПанди» (6-8 років, HIPHOP.KIDS)
   «Хлопці проти Дівчат» (6-8 років, HIPHOP.KIDS)
   «Хлопці проти Дівчат» (9-13 років, HIPHOP.TEENS) 

Місце проведення: головна сцена
13.00 – 14.30 

Місце проведення: територія кінотеатру
13.00 – 13.30 Показ-вистава казкових героїв від  рекламно-продюсерського центру  
   «Vinks»

Місце проведення: головна сцена
13.00 – 14.00 Дитяча лабораторія «юні дослідники»  демонструватиме цікаві  
   досліди з фізики та хімії. Діти матимуть можливість допомогти у  
   проведенні експериментів та відчути себе справжнім юним  
   дослідником.

Організатор: «Родина» Центр щасливої родини
Місце проведення: Дитячі лабораторії

13.30 – 14.00 виступ від дитячої студії Мод Caramel
Місце проведення: головна сцена

14.00 – 15.00 театральна студія «Маски»  презентує музичні виступи, вистави- 
   мініатюри «Як принцеса шукала сонячні окуляри» та «Лізелотта не  
   може заснути», а також продемонструє свої проби у пантоміміці.

Місце проведення: головна сцена
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15.00 – 15.45 танцювальне вітання Спортивно-танцювального колективу Мадлена:
   - Хореографічна феєрія казка «Буратіно та Мальвінки»
   - Хореографічна картинка диско-шоу
   - Танцювальна картинка «Люблю Україну»
   - Хореографічна композиція Різдвяні Ельфи
   - Зимова казка

Місце проведення: головна сцена
15.45 – 16.00 Показові виступи львівської обласної федерації таеквон-До і.т.Ф.

Місце проведення: головна сцена
16.00 – 16.30 танцювальний калейдоскоп від клубу спортивного бального танцю  
   «стиль» під керівництвом катерина гаврилюк

Місце проведення: головна сцена
16.30 – 17.30 виступ Франківського БДют м. львова 

Місце проведення: головна сцена
17.00 – 17.30 весела програма від гурту «МалДіви»

Місце проведення: головна сцена
17.30 – 17.45 Презентація міста-гостя «нікополь-край п’яти січей. нікопольщина  
   – серце скіфії»

Місце проведення: головна сцена
18.00   ігри з ігролендом

Місце проведення: головна сцена
19.00   завершення роботи виставки 

18 груДня, неДіля
11.00   Початок роботи виставки
11.00 – 19.00 серія майстер-класів «різьбимо та гравіюємо»

Організатор: ТМ «Сверлик»
Місце проведення: творчі майстерні

12.30 – 13.00 ігри з ігролендом
Місце проведення: головна сцена

13.00 – 15.00 Майстер-клас зі створення комп’ютерної гри у середовищі KODU
Організатор: Львівська Академія СТАРТ_ІТ
Місце проведення: Дитячі лабораторії

14.00 – 14.30 Показ мод Дитяча модельна агенція STARKIDS
Місце проведення: головна сцена

14.30 – 15.30 захоплюючі квести та пошуки подарунків від Happy Family Club
Організатор: Happy Family Club 
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14.30 – 15.00 танцювальний калейдоскоп від клубу спортивного бального танцю  
   «стиль» під керівництвом катерина гаврилюк

Місце проведення: головна сцена
15.00   розіграш 10 квитків від Дельфінарію «оскар» та 15 сертифікатів на  
   100 грн від срк «ігроленд» розіграш відбуватиметься серед усіх, хто  
   купив вхідний квиток

Місце проведення: головна сцена
15.30 – 16.00 Музично-хореографічне вітання від «Buga-Buga · Lviv dance crew ·»

Місце проведення: головна сцена
16.00 – 16.15 Презентація міста-гостя «нікополь-край п’яти січей. нікопольщина  
   – серце скіфії»

Місце проведення: головна сцена 
16.00 – 17.00 захоплюючі квести та пошуки подарунків від Happy Family Club

Організатор: Happy Family Club 
16.15 – 16.30 Показові виступи львівської обласної федерації таеквон-До і.т.Ф.

Місце проведення: головна сцена
16.30 – 17.00 ігри з ігролендом

Місце проведення: головна сцена
18.00   завершення роботи виставки
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Перелік учасників за алФавітоМ
№СтЕндA №СтОрінКи

2EVENT.COM ІНФОРМАцІЙНИЙ ПОРТАЛ ........................................................ 102 ......12

BABY ANGEL тМ ...................................................................................................... 1 ......14

BABY CLUB МЕРЕжА цЕНТРІВ ДИТЯчОГО РОЗВИТКУ ...............................111 ......16

BE EASY тМ ............................................................................................................... 5 ......17

BOOMERANG BOARDSHOP ................................................................................. 38 ......19

DEMBOHOUSE КОМПАНІЯ ................................................................................... 27 ......20

DIVCHA ТВОРчА СТУДІЯ ...................................................................................... 31 ......22

FOX тМ АГРОСПЕцБУД ТОВ .................................................................................. 9 ......23

FUNFAN ВСЕ ДЛЯ СВЯТА ..................................................................................... 35 ......25

GUFO KIDS Manan, JoJo .................................................................................... 13 ......27

HLADUN SCHOOL ................................................................................................ 109 ......29

LETONI тМ ................................................................................................................. 2 ......30

LUKAS-KIDS TM ...................................................................................................... 24 ......32

PICCOLO L ............................................................................................................... 16 ......34

PLANTOYS UA ФОП ОЛЕКСІєНКО В.А. ................................................................ 3 ......35

PONDI ОФІцІЙНИЙ ВИРОБНИК РЕГУЛЬОВАНИХ ДИТЯчИХ  
 ПАРТ-ТРАНСФОРМЕРІВ ТА ОРТОПЕДИчНИХ КРІСЕЛ. ............................. 14 ......37

WELEDA TM БІЗНЕС цЕНТР ФАРМАцІЯ ............................................................. 4 ......38

альМа TM ................................................................................................................. 7 ......39

аМериканська англіЙська Школа  
 МОВНА АКАДЕМІЯ aMes ................................................................................. 25 ......41

англіЙська Хелен Дорон / HELEN DORON ENGLISH 
 МІжНАРОДНА МЕРЕжА НАВчАЛЬНИХ цЕНТРІВ ......................................110 ......43

ароза ПП ФОП ЛАПІцЬКИЙ О.О. ....................................................................... 12 ......44

БаркоМ Tзов РОДИННА КОВБАСКА  ТМ ...................................................... 107 ......46

Бертоні корПореЙШн ТОВ .............................................................................. 21 ......48

БульБа гуМ тМ ПЕРША УКРАїНСЬКА жУВАЛЬНА ГУМКА .......................... 36 ......50
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Перелік учасників за алФавітоМ
№СтЕндA №СтОрінКи

виДавництво старого лева........................................................................ 34 ......51

груШа уа ТОВ ........................................................................................................ 32 ......52

ДжоМа україна ТОВ ........................................................................................... 39 ......53

ДОМОВИчОК ТМ ......................................................................................................11 ......54

ергосіт ЕРГОНОМІчНЕ КРІСЛО ........................................................................ 17 ......56

єврознак «цЕ ДОБРИЙ ЗНАК!».......................................................................... 6 ......58

ігроленД СІМЕЙНИЙ РОЗВАжАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ................................... 103 ......59

ігротеко ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ................. 41 ......61

інститут клітинної тераПії ............................................................................ 26 ......62

ірис СТУДІЯ ОДЯГУ ................................................................................................ 8 ......64

лела тов ТМ lener cordIer.......................................................................... 10 ......66
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2event – це сайт та безкоштовний мобільний додаток для організаторів подій і 
відвідувачів.

В одному додатку зібрані ключові функції:
Афіша і квитки.
Знайомство між відвідувачами.
Попутники і співмешканці.
Навіщо люди відвідують заходи?
1) Доступ до контенту (інформація)
2) Нетворкінг (знайомства)
Ми даємо і те, і інше безкоштовно.
2event - єдина в СНД платформа, яка крім продажу квитків на заходи безкоштовно 

надає моб. додаток для організаторів і відвідувачів. У додатку користувачі призначають 
один одному зустрічі, шукають попутників на транспорт, співмешканців в готелі. Ми - єдині, 
хто допомагає відвідувачам знайомитися не тільки під час заходу, а й до його початку, ще 
в дорозі.

2EVENT.COM
ІНФОРМАцІЙНИЙ ПОРТАЛ

вул. Коперніка 12, офіс 10, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 253 9300
e-mail: support@2event.com
https://2event.com
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2EVENT.COM

10, 12, Kopernyka St.,
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 253 9300
e-mail: support@2event.com
https://2event.com

2event is a website and free mobile app for event organizers and visitors.
Key features combined in one app, such as:
list of upcoming events and tickets.
Visitors networking.
travel companions and roommates.
the main idea of any event is to gather people: at the disco or at the dentists congress or at 

It-conference. Visitors are able to get in touch using the app at any phase of the event: before 
it starts during the event and after it.

please, check up on the list of attendees before the event to find travel companions to the 
train, plane, car and roommates to book hotel together (these important features are for those 
who are coming from other city, there are normally 20-50% of such attendees).
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Одяг нашої марки позиціонується як дизайнерський дитячий одяг з найкращим 
співвідношенням ціни і якості. Наша продукція розрахована на дітей від народження і до 
12 років. Протягом року виходить ряд колекцій: Весна-Літо, Шкільна, Осінь-Зима, Свято.

�

учасники виставки

BABY ANGEL тМ

вул. Тешебаєва, 34, 
м. Київ, 03190, Україна
Тел.: (066) 0169629, 
 (068) 1621333
e-mail: lena@babyangel.kiev.ua
babyangel.kiev.ua
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BABY ANGEL тМ

34 Teshebaeva Str., 
03190, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 66 0169629,
 +380 68 1621333
e-mail: lena@babyangel.kiev.ua
babyangel.kiev.ua

the clothes of our brand are presented as designer kid’s clothes with the best combination  
of price and quality. our products are designed for newborn to 12-year old children. during the 
year we present such collections: spring-summer, autumn-Winter, school, elegant clothes.
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«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!

���

учасники виставки

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
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ТМ be easy виробник дитячого верхнього одягу і головних уборів високої якості. Ми 
працюємо для того, щоб у вашої дитини був наймодніший, зручний і якісний одяг. 

Якщо ви хочете купити своїй малечі комфортний, стильний зимовий комбінезон, куртку, 
дитячий жилет, шапочку або шоломчик – заходьте до нас! 

У виробництві ми використовуємо матеріали, які максимально виконують свої 
функціональні завдання і є екологічно чистими і гіпоалергенними.

BE EASY тМ

вул. Європейська, буд. 143, 
м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100, Україна
Тел.: (095) 2579594, 
 (098) 2234713
e-mail: sales@beeasy.com.ua
www.beeasy.com.ua



18 Львів • Галицькі Експозиції • 2016

5

EXHIBITORS

BE EASY тМ

143, European Str., 
Lisichansk, Lugansk region, 93100, , Ukraine
Phone: +380 95 2579594, 
 +380 98 2234713
e-mail: sales@beeasy.com.ua
www.beeasy.com.ua

tM be easy manufacturer of children’s outdoor clothes and head - dresses of high quality. 
We work to ensure that your child has been the most fashionable, comfortable and quality 

clothing. If you want to buy the growing crumbs comfortable, stylish winter overalls , windbreaker, 
children’s vest , hat or shlemik – visit us! 

In production we use materials that best meet their operational requirements and are 
environmentally friendly and hypoallergenic.
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«boomerang boardshop» – мультибрендовий магазин велосипедів, скейтбордів, лиж, 
сноубордів, високоякісного одягу, взуття та аксесуарів провідних світових виробників. 
Нашими партнерами є такі компанії-лідери, як romet, creon, cannondale, axa, demon, 
dragon, capita, coal, emerica, etnies, Union, deelux, sp та інші.

Магазин «boomerang boardshop» працює на українському ринку вже понад 14 років і 
зараз продовжує рости та динамічно розвиватися : постійно розширюється асортимент 
товарів та брендів, покращується якість обслуговування клієнтів. Доставка  товарів по 
Україні складає лише 1-3 дні.

«boomerang boardshop» у своїй роботі орієнтується на важливі життєві цінності : фізичне 
здоров’я, сила духу, постійний рух та розвиток своїх вмінь в усе нових видах спорту. Ми 
також займаємось спортом та закликаємо і Вас долучитись!

38

учасники виставки

BOOMERANG BOARDSHOP

Львів, вул. Героїв УПА, 80
Тел.: (032) 2393199 
 (073) 0678228
http://boomerang-boardshop.ua
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deMbohoUse – відомий український бренд головних уборів та аксесуарів з 2003 року. 
Розуміючи швидкі зміни, динамічно створюємо 4 колекції у рік та 4 підколекції між сезонами. 
Процес створення шапки починається від народження ідеї до задоволеної посмішки 
клієнта. Великою перевагою наших колекцій є нові дизайнерські рішення. Враховуючи 
тенденції світової індустрії, ми впевнено створюємо своє, диктуючи власну моду. Завжди 
застосовуємо лише якісні ресурси, створюючи цінний продукт. 

Приєднуйся, щоб разом зробити майбутнє стильним!

DEMBOHOUSE
КОМПАНІЯ

Вул. Юності, 7
м. Тернопіль, 46018, Україна
Тел.: (096) 4845556
 (099) 4845556
e-mail: dembohouse.sale@gmail.com
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DEMBOHOUSE

7, Yunosti Str.   
46018, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 96 4845556
 +380 99 4845556
e-mail: dembohouse.sale@gmail.com

deMbohoUse is a well-known Ukrainian brand of headwear and accessories since 2003. 
as a respond to the quick changes we create 4 main and 4 subcollections a year. the process 
of hat production takes beginning from a new idea to a grateful customer smile. outstanding 
advantage of our collections is new approach in design. taking into account fashion tendencies 
we are confident to create own custom. our top priority is to create value only from high-quality 
resources. Join and let’s make a stylish future together!
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Творча студія «dIVcha» – це тандем креативних людей, що втілюють свої ідеї, створюючи 
неповторний етно одяг і прикраси з натуральних матеріалів – бавовни, льону, вовни, шовку. 
Ми шиємо, в’яжемо, звалюємо та декоруємо вручну вовною, мереживом, вишивкою. 
Робимо прикраси та аксесуари, надихаючись енергетикою прадавньої української культури 
та духовності, розмаїттям традиційних українських орнаментів, архаїчних символів, що 
несуть в собі генетичний код України. Велику увагу ми приділяємо вивченню того чи іншого 
регіону, особливостей крою, колористики та орнаменту.

DIVCHA
ТВОРчА СТУДІЯ

м. Львів, , Україна
Тел.: (067) 3808016,
 (098) 7245036,
 (050) 6740644
http://divcha.com.ua
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Оптово-роздрібна торгівля дитячим одягом під ТМ fox (Ізраїль). Одяг відрізняється 
чіткою відповідністю світовим стандартам якості. Колекція розбита на дві групи - fox babY 
(від 0 до 3 років) і fox KIds (від 4 до 16 років).

FOX тМ
АГРОСПЕцБУД ТОВ

просп. Гвардійський буд. 10Б, 
м. Сєверодонецьк, Луганська обл., 93405, Україна
Тел.: (068) 4581101,
 (099) 722004
Тел./Факс: (0645) 29411
e-mail: info@fox-kids.com.ua
www.fox-kids.com.ua
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FOX тМ
aGrosesbUd llc

10B, Gvardijska Avenue, 
93405, Severodonetsk, Ukraine
Phone: +380 68 4581101,
 +380 99 722004
Phone/Fax: +380 645 29411
e-mail: info@fox-kids.com.ua
www.fox-kids.com.ua

Wholesale-retail children’s clothes under the brand fox (Israel). clothing is a clear compliance 
with international quality standards. the collection is divided into two groups - fox babY (0 to 
3 years) and fox KIds (from 4 to 16 years).
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Найбільший постачальник святкової продукції у Західному регіоні України.
Понад 15 років досвіду.
Більше 3000 найменувань аксесуарів для свята.
Співпраця з провідними виробниками та власне виробництво.
Все це дає нам можливість запропонувати найкращі ціни та умови співпраці.

FUNFAN
ВСЕ ДЛЯ СВЯТА

вул. Городоцька, 103, 
м. Львів, 79018, Україна
Тел.: (097) 9008814
e-mail: funfan.shop@gmail.com
www.funfan.com.ua
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FUNFAN
all for partY

103, Horodocka St.,
79018, Lviv, Ukraine
Phone: +380 97 9008814
e-mail: funfan.shop@gmail.com
www.funfan.com.ua

the largest provider of party products in Western Ukraine.
More than 15 years of experience.
More than 3,000 accessories for party.
cooperation with leading manufacturers and own production.
this enables us to offer the best prices and terms of cooperation.
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Одяг ультрастильних брендів «Manan» і «JoJo» – це поєднання стилю і комфорту, щоб 
із самого дитинства прививати дитині гарний смак.

- Одяг універсальний - підходить дівчаткам і хлопчикам!
- Розрахований на вік від 3 до 17 років.
- Також є можливість формувати family look, що зараз дуже популярно, таким чином 

сім’я може підкреслити, що вони дійсно одне ціле.
- Діти теж хочуть бути крутими, унікальними і по дорослому стильними. «Manan» і 

«JoJo» з легкістю поєднуть це в собі.
- єдиний дистриб’ютор в Україні.
- Якість, оригінальність і комфорт.

GUFO KIDS
Manan, JoJo

ТРЦ Lavina Mall, Мануфактура, Дрім Таун, 
м. Київ, 08130, Україна
Тел.: (067) 1102060
e-mail: smmmanagerteam@gmail.com
http://gufo.in.ua/detskaya-odezhda
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GUFO KIDS
Manan, JoJo

Lavina Mall, Manufacture, Dream Town, 
08130, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 1102060
e-mail: smmmanagerteam@gmail.com
http://gufo.in.ua/detskaya-odezhda

- an ultra-cool clothing brand «Manan» and «JoJo» – a combination of style and comfort 
to from childhood to instill good taste child.

- clothing universal - suitable for girls and boys!
- designed for ages 3 to 17 years.
- there is also a possibility to be family look, which is very popular, so the family can point 

out that they are really one.
- children also want to be cool, unique and stylish adult. «Manan» and «JoJo» easily 

combines it to myself.
- the sole distributor in Ukraine.
- Quality, originality and comfort.
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hladUn school – бізнес школа для дітей та дорослих, які хочуть ефективно 
реалізовувати себе, започатковувати і розвивати ефективно свою справу, яка їм по душі 
та приносить цінність та користь суспільству. 

hladUn school – перша школа для власників бізнесу та підприємців, яка базується 
на технології особистісної та командної ефективності «talentland». 

Наші продукти:
- он-лайн курс для власників бізнесу, підприємців, управлінців і тих, хто хоче почати 

свою справу;
- навчальний курс для дітей «hladUn school – перша школа бізнесу». це групові 

заняття для дітей віком 4-5 років, 6-9 років, 10-14 років у місті Львові;
- денні табори для дітей по розвитку їх задатків, отримання практичних знань та вмінь 

у місті Львові.

HLADUN SCHOOL

пр. Червоної Калини, 62А (2 поверх у ТЦ «Інтерсіті»)
м. Львів, 79049, Україна
Тел.: (032) 2535323,
 (096) 3527472,
 (066) 0848008,
 (063) 0086117
e-mail: d7@hladun.school   
www.hladun.school
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Торгівельна марка letonI спеціалізується на вишуканому одязі високої якості пошиття 
з використанням ручної роботи. Наша продукція для дітей від народження до 14 років.

LETONI тМ

вул. Берковецька,1, 
м. Київ, 04128, Україна
Тел./Факс: (044) 594 5173
e-mail: info@letoni.com
www.letoni.com
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trademark letonI is specialized in elegant clothes of high quality sewing and using 
handmade. our products are for children from birth to 14 years.

Berkovetska, 1, 04128, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 594 5173
e-mail: info@letoni.com
www.letoni.com

LETONI тМ
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Вітчизняний виробник tM lukas-kids започаткувала виготовлення дитячого одягу в 
2007 році. Із самого початку існування пріоритетом діяльності було створення виробів 
європейської якості, що відповідають сучасним тенденціям моди.

Пропонуємо колекції наступних стильових напрямків:
- одяг на кожен день – стильні, яскраві, зручні та якісні речі для дівчаток;
- комплекти ділового одягу для хлопчиків — лінія Mr. lukas;
- гламурна колекція для дівчат — вишукане вбрання для особливих подій;
- шкільна форма – лінія My school by lukas – елегантні та функціональні моделі для 

комфортного навчання.
Одяг від tM lukas-kids виготовляється переважно із натуральних матеріалів від 

італійських, французьких та корейських виробників.
Колекції моделей постійно оновлюються, враховуючи тенденції моди та відгуки 

замовників.

LUKAS-KIDS TM

вул. Чкалова,  186, 
м. Кременчук, Полтавська обл., 39623, Україна
Тел.: (068) 2625560,
 (099) 2716600
e-mail: nata@lukas.com.ua
www.lukas-kids.com.ua
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LUKAS-KIDS TM

186, Chkalova St., 
39623, Kremenchuk, Ukraine
Phone:  +380 68 2625560,
 +380 99 2716600
e-mail: nata@lukas.com.ua
www.lukas-kids.com.ua

«lukas Kids» manufactures children’s wear since 2007. Initially, the main priority was to 
make high quality products, which would link with modern fashion trends. 

We provide the collections shown below: 
- everyday wear - fashionable, eye-catching and casual girls clothing; 
- business clothes for boys - «Mr. lukas»;
- Glamorous girls wearing - exquisite outfits for special occasions;
- school uniform - classic and practical for snugly studying - «My school by lukas» 
clothing by «lukas Kids» is produced only from natural materials imported Italian, french 

and Korean manufacturers. the collections are modernized frequently based upon fashion 
trends and feedback from our clients.
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На вітчизняному ринку пропозиції якісного дитячого одягу за прийнятною ціною досить 
обмежені. 

Дитячий одяг від piccolo l- вигідна пропозиція для вас. Торговельна марка, яку ми 
представляємо, вже протягом багатьох років підтверджує свою високу репутацію на 
міжнародних виставках це дає нам стимул продовжувати інтенсивно розвиватися.Стильні 
сезонні колекції, висока якість дитячого одягу порадують Вас! Запропонований нами 
дитячий i підлітковий одяг,  відповідає всім необхідним критеріям. 

На спеціалізованій виставці-ярмарок « Дитячий світ « ми презентуємо Вам зимову 
колекцію одягу,а також ассортимент вишиванок для будь-якого віку та на будь-який 
смак)

PICCOLO L

вул. Замарстинівська, 127, 
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (096) 6688572,
 (067) 2559395
e-mail: lena_piccolo_lviv@ukr.net
http://piccolo.lviv.ua
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Вже понад 30 років компанія plantoys® послідовно вдосконалює свою продукцію та 
здійснює свою діяльність з глибокою відданістю ідеї про те, що компанія, безумовно, могла 
б робити свій внесок в збереження природи.

Компанія plantoys® виросла з «Зеленої» компанії в «Екологічну», створює «екологічні 
ігри». Екологічна гра - це основа того, як наші іграшки сприяють креативному мисленню 
та зближують дітей з природою. Наші діти ростуть зі знанням і вдячністю за поважання та 
збереження природних багатств для майбутніх поколінь, знаючи, що вони можуть зробити 
світ кращим. Компанія plantoys® здобула світове визнання та несе свою філософію в світ 
завдяки натуральній естетичній якості дерев’яних іграшок. Наші партнери знаходяться в 
Америці, європі, Азії та Австралії.

Ми пропонуємо найкраще для Ваших дітей.

PLANTOYS UA
ФОП ОЛЕКСІєНКО В.А.

вул. Партизанська, 11, 
м. Балаклія, Харківська обл., 64200, Україна
Тел.: (05749) 21077,
 (050) 0808087
e-mail: plantoys.ua@gmail.com
www.plantoys.in.ua
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PLANTOYS UA

11, Partyzanska Str., 
64200, Balakliia, Ukraine
Phone: +380 5749 21077,
 +380 50 0808087
e-mail: plantoys.ua@gmail.com
www.plantoys.in.ua

for more than 30 years, plantoys® has been consistently developing its products and 
activities with a strong commitment that a company could ever make to contribute positively to 
the world. plantoys® has grown from Green to sustainability, roots through sustainable play. 
sustainable play is the foundation of how our toys cultivate creative minds and bring children 
closer to nature. our children will grow up with knowledge and appreciation to respect and to 
preserve natural resources for the future generation knowing that they can make the world a 
better place. plantoys® has gained recognition globally and branched out its philosophy with 
natural aesthetic quality through wooden toys. our partners are in america, europe, asia and 
australia.

We are offering the best products for your children.
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«pondI» – офіційний виробник регульованих дитячих парт-трансформерів та 
ортопедичних крісел.

Діти – найдорожче, що у нас є, правильно підібрані меблі – гарантія того, що у них 
буде формуватися правильна постава, і їм буде комфортно вчитися. Для ваших дітей ми 
пропонуємо парти – трансформери і ортопедичні крісла, які дозволять вам лише завдяки 
невеликим маніпуляціям відрегулювати їх розмір під зріст вашої дитини. Всі моделі дитячих 
парт і крісел легко регулюються під зріст дитини від 5-ти років і до закінчення навчання, а 
значить, однієї парти вашій дитині вистачить на всі шкільні роки!

Діти заслуговують того, щоб батьки вибирали для них все краще, тому до нашої продукції 
пред’являються особливо високі вимоги щодо якості, безпеки та зовнішнього вигляду. 
Нам вдалося поєднати у своїй продукції ці складові, зробивши дитячі меблі максимально 
зручними і безпечними для дитини.

Якість продукції пройшло ретельну перевірку на склад і міцність. Для того, щоб наші 
покупці не сумнівалися в якості пропонованої нами продукції, ми даємо на неї гарантію 
2 роки. Ми даємо гарантію 2 роки, так як впевнені в кожній одиниці меблів, яку ми 
продаємо.

PONDI
ОФІцІЙНИЙ ВИРОБНИК РЕГУЛЬОВАНИХ  
ДИТЯчИХ ПАРТ-ТРАНСФОРМЕРІВ  
ТА ОРТОПЕДИчНИХ КРІСЕЛ.

вул. Варненська 2/2, 
м. Одеса, 69080, Україна
Тел.:  (099) 2180301,
 (067) 7329631
e-mail: parta-pondi@mail.ru
www.pondi.com.ua
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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. Шолуденка, 18, 
м. Вишгород, Київська обл., 07301, Україна
Тел.: (044) 2272007, 0673504907
Факс: (044) 2272006
e-mail: office@bcph.com.ua
http://weleda.ua
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Дитяче ігрове обладнання ТМ «Альма» включає більше десяти різних категорій виробів 
і задовольняє самі вимогливі смаки наших покупців. Ми хочемо принести радість Вашим 
дітям – це ключове завдання нашого виробництва. 

Підприємство МТ «Альма» володіє власним сучасним виробництвом, постійно 
впроваджує нові технології і забезпечує моніторинг якості на всіх етапах виготовлення.

Вся продукція підтверджена висновками СЕС. Ми створюємо тільки якісне дитяче 
обладнання.

Особливо важливим є дизайн, який не має гострих граней, кутів, що гарантує безпеку 
дитини. 

Наші методисти та дизайнери із задоволенням допоможуть підібрати функціональність 
необхідних саме Вам виробів та запроектувати обладнання під розміри Вашої кімнати або 
дитячої ігрової зони. 

Впевнені, що Ви залишитеся задоволені нашою роботою!

альМа TM

вул. Гагаріна, 37, 
м. Хмельницький, 29013, Україна
Тел.: (0382) 720154,
 (067) 3834578,
e-mail: almaua@ukr.net
www.almaua.com
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ALMA TM

37, Gagarina St, 
29013, Khmelnitsky, Ukraine
Phone: +380 382720779, 720154,
 +380 67 3834578,
 +380 63 2235878
e-mail: almaua@ukr.net
www.almaua.com

children’s play equipment of the trade Monopoly alma includes more than ten different 
categories of products and satisfies the most demanding tastes of our customers. We want to 
bring joy to your children. the enterprise constantly inculcates new modern technologies and 
secures the quality of our products. all products have the certificate of quality. We make only 
qualitative children’s equipment. the most important thing is a design of the products. they 
don’t have sharp corners,  sides and hollows.  It garantees safety to your children.  

our specialist and designers are ready to help you to choose the products that you need. 
they will help you to make the plan according to your room or the zone for playing.  We are 
sure that you will be contented of our work.
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аМериканська англіЙська Школа 
МОВНА АКАДЕМІЯ aMes

вул. Остроградських, 2/68 
вул. А. Сахарова, 6/1 
вул. Героїв Майдану, 12/5А 
м. Львів, 79012, Україна
Тел: (0800) 213444, 
 (032) 2403444 
Факс: (032) 2403249 
Моб: (097) 2440044, 
 (050) 4311644, 
 (093) 3803434 
e-mail: admins@ames.org.ua 
www.ames.org.ua
Регіональні офіси:  
Винники, вул. Шевченка, 3 КЦ «Дозвілля», 3 поверх. 
Тел.: (032) 2535388
Зимна Вода, вул. Шухевича, 83, приміщення сільської ради 
Тел.: (032) 2535388
Пустомити, вул. Кандиби, 1, 3-й поверх 
Тел.: (032) 2535388
м. Стрий, вул Незалежності 13, СЗШ №1 
Тел.: (03245) 70544
м. Ужгород, вул. Фединця, 43, 3 поверх 
Тел.: (0312) 450444

Американська Англійська Школа – один з лідерів освітніх послуг у Західному регіоні. 
22-ох річний досвід роботи підтверджує нашу спроможність конкурувати з найкращими 
приватними школами і освітніми агентствами, як у напрямку курсів англійської мови на 
території нашої країни так і у напрямку здобуття освіти за кордоном.

Серед наших послуг:
- курси англійської мови (групові заняття, індивідуальні, skype)
- мовні табори, як в Україні так і за її межами
- безліч програм навчання за кордоном, серед яких можна обрати різну мову і країну, у 

який буде відбуватися процес навчання
- мовні клуби з носіями мови
- ми - офіційний тест-центр для здачі екзамену Ielts.
- наша бібліотека дозволяє підібрати програму навчання для кожного індивідуально
Ми завжди раді стати вашим надійним партнером при здобутті освіти і вивченні іноземної 

мови.
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AMERICAN ENGLISH SCHOOL
aMes lanGUaGe acadeMY

american english school is one of the leaders in providing educational services in Ukraine. our 
22-years experience speaks for itself: we compete with the best private schools and educational 
agencies offering wide range of services in our country and abroad.

We offer our customers a comprehensive range of services:
- language courses (group lessons, individual classes, skype, exams preparations)
- language camps in Ukraine and abroad
- training programs abroad
- language speaking clubs and movie nights with native speakers
- we are an official Ielts test center
- our library lets our teachers choose a personalized training program for each student
We will be honored to become your reliable partner in educational services in Ukraine and 

abroad.

2/68 Ostrogradski St., 
6/1 A. Sakharova street, 
12/5A Heroiv Maidanu street, 
Lviv, UA-79012, Ukraine
Phone: (0800) 213444 
 +380 32 2403444 
Fax: +380 32  2403249
Mob: +380 97 2440044 
 +380 50 4311644 
 +380 93 3803434 
e-mail: admins@ames.org.ua 
www.ames.org.ua
Regional offices:  
Vynnyky, 3 Shevchenko street, Culture Center «Dozvillia», 3rd floor. 
Phone: +380 32 2535388
Zymna Voda, 83 Shukhevych street, town council 
Phone: +380 32 2535388
Pustomyty, 1 Kandyba street, 3rd floor 
Phone: +380 32 2535388
Stryi, 13 Nezalezhnosti street, Secondary School No 1 
Phone: +380 3245 70544
Uzhgorod, 43 Fedyntsia street, 3rd floor 
Phone: +380 312 450444
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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!
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англіЙська Хелен Дорон / HELEN DORON 
ENGLISH
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.
веб-сайт:  helendoron.com.ua
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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.

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
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AROZA
pe

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

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.
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ТзОВ «Барком» (торгова марка «Родинна ковбаска») – це львівська сільськогосподарська 
компанія, що займається вирощуванням свиней, великої рогатої худоби, виготовленням 
та реалізацією продуктів громадського харчування, перш за все м’ясної продукції. На 
українському ринку компанія «Барком» працює з 1998 року. Фірма заснована родиною 
львівських підприємців,  яким належить до сьогодні.  Перший магазин «Родинної ковбаски» 
з’явився у Львові 2001 року. Нині жовто-червоні логотипи з написом «Зроблено у Львові» 
красуються на території  11  областей.

БаркоМ Tзов
РОДИННА КОВБАСКА  ТМ

вул. Героїв УПА, 80 A, 
м. Львів, 79015, Україна
Тел./Факс: (032) 2957262
e-mail: secretar@barkom.com.ua
http://rodynna-kovbaska.ua/
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BARKOM LTD
rodYnna KoVbasKa tM

80А, Geroyiv UPA St., 
79015, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2957262
e-mail: secretar@barkom.com.ua
http://rodynna-kovbaska.ua/

barkom ltd (rodynna Kovbaska trademark)  is a lviv-based agricultural company, engaged  
in pig and cattle breeding as well as in food processing and sales, first of all meat products. 

the  family-owned and managed company have been established in Ukraine in1998 year. 
the first rodynna Kovbaska store was opened in lviv in 2001.

nowadays the chain stores serve customers in 11 regions of Ukraine.
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Компанія «БЕРТОНІ КОРПОРЕЙШН» створена в 2010р. і є офіційним представником 
торгової марки «lorellI» (Болгарія) на території України. Сьогодні це одна з найсильніших 
і найуспішніших компаній у сфері дитячих товарів України. У нас представлений широкий 
асортимент дитячих товарів високої якості за низькими цінами, а саме: коляски, ліжечка, 
стільчики для годування, ходунки, автокрісла, манежі і багато іншого для ваших дітей.

Бертоні корПореЙШн
ТОВ

вул. Велика Арнаутська 76, оф. 32, 
м. Одеса, 65045, Україна
Тел.: (096) 2302000
e-mail: bertoni.ua@gmail.com
www.lorelli.ua, www.bertoni.com.ua
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76/32 Velyka Arnautska St., 
65045, Odessa, Ukraine
Phone: +380 96 2302000
e-mail: bertoni.ua@gmail.com
www.lorelli.ua, www.bertoni.com.ua

bertonI corporatIon, established in 2010, is the official representative of the brand 
lorellI (bulgaria) on the territory of Ukraine. today, it is one of the strongest and most 
successful companies in the field of children’s products in Ukraine. We offer a wide range of 
high quality children’s products at low prices, namely: strollers, cribs, high chairs, strollers, car 
seats, bicycles, riding, and much more for your kids.

BERTONI CORPORATION
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Ми є  молодою командою з Харкова. Після окупації Криму і початку війни на Сході, ми, як 
і багато людей по всій Україні, почали значно більше звертати увагу, на країну- виробника 
тієї продукції, яку ми купуємо щодня в магазинах.

Саме тоді ми і стикнулися з тою проблемою, що майже вся жувальна гумка вироблялася 
на території країни- агресора. А жувальної гумки українського виробництва на полицях 
крамниць не було взагалі.

Не маючи нічого, крім мрії і шаленого бажання, будь-що перетворити її на дійсність, 
ми пройшли дуже довгий шлях від пошуку інвесторів і до того дня, коли нарешті змогли 
виробити нашу першу пачку українською жувальної гумки.

Ми дуже раді подарувати українцям наш новий якісний продукт і щодня робимо все, 
щоб ставати, краще для вас!

БульБа гуМ тМ
ПЕРША УКРАїНСЬКА жУВАЛЬНА ГУМКА

вул. Польова, буд. 83
м. Харків, 61001, Україна 
Тел.: (057) 7520216,
 (067) 6460512
e-mail: office@bulbagum.com.ua
www.bulbagum.prom.ua (Інтернет-магазин)
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Найкращі книги, написані зі смаком, а водночас цікаво і весело, для наших найкращих 
дітей! Якість книг та їх змісту є запорукою нашої роботи та нашого успіху! Різноманітність 
асортименту включає картонні книги для найменших, кольорові книги для дітей до 7-ми 
років, а також серії текстових книг для діток молодшого і середнього шкільного віку. У нас 
є і класичні дитячі історії про Мумі-тролів, Мандрівний замок Хаула, чи Карлика Носа, 
а водночас сучасні захопливі книги Дж.Стронга, «дівчачі» історії та книги про домашніх 
улюбленців та фантастичних друзів!

читайте тільки зі Старим Левом!

виДавництво старого лева

а/с 8839, м. Львів, 79044, Україна
Тел.: (032) 2404798
e-mail: zbut@starlev.com.ua
www.starlev.com.ua
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GrUsha.Ua – інтернет-магазин кави. Мета проекту – відродження українського 
виробника та скорочення часу від виробництва до продажу, щоб забезпечити покупця 
свіжою кавою. Ми прагнемо бути більше, ніж інтернет-магазин. Свою задачу бачимо 
у впровадженні в кавову галузь європейських стандартів виробництва та споживання 
кави. У нашому каталозі продукція тільки тих виробників, які розділяють наші погляди та 
переконання.

груШа уа
ТОВ

вул. Сурікова, 3, 4 пов., 
м. Київ, 03035, Україна
Тел.: (044) 3531317,
 (067) 6401266,
 (093) 1701436,
 (050) 3418666
e-mail: info@grusha.ua
www.grusha.ua
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Компанія JoMa виникла в 1965 році. На той час її засновнику Фруктуосо Лопес було 
тільки 18 років. Тоді він мав тільки будинок, руки та бажання. Більше 40 років тому, коли цього 
ніхто не робив, Лопес почав інвестувати в технології, вивчати супротив шкіри, відповідність 
форм, міцність підошви. І це принесло свої плоди.

Сьогодні Joma – сучасне високотехнологічне підприємство, и має дочірні підприємства 
в США, Мексиці, Панамі, Гонконзі, Італії, Германії, Англії та мережу представників у 28 
країнах.

це підприємство, яке використовує власні результати наукових досліджень.
Основі напрямки Joma – виготовлення професійного взуття, спортивної форми та 

аксесуарів. Якість та нові технології – головний підхід до розробки власних колекцій. 
Виготовлення взуття для футзалу – це напрямок, який займає особливе місце у впровадженні 
продукції Joma. В 1997 році Jomaстає передовим брендом зального футболу – гри, яка 
отримала велику популярність. По футзалу проходять чемпіонати світу та європи – завдяки 
революційним досягненням в розробці професійного зального взуття, в яке взуті найвідоміші 
гравці та тренери. Також Joma отримала репутацію виробника якісної спортивної форми, 
в якій у всьому відчувається іспанська своєрідність та вишуканий стиль. Продукція Joma 
– вибір професійних спортсменів усього світу. Відомі футбольні клуби «deportivo», «sevilla», 
«charlton», які змагаються за спортивні трофеї, одягнені в форму та взуття Joma.

ДжоМа україна
ТОВ

вул. Вершигори, 9, оф. 51, 
м. Київ, 02218, Україна
Тел.: (066) 2055535,
 (068) 9366101, 
 (093) 5542689
e-mail: dimakomina@gmail.com
http://joma.ua



54 Львів • Галицькі Експозиції • 2016

��

учасники виставки

Виробництво дитячих меблів. Регульовані парти з дерева.

ДоМовичок тМ

 м. Львів, , Україна
Тел.: (050) 4310201
e-mail: info@domovychok.bz.ua
domovychok.bz.ua
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DOMOVYCHOK тМ

Lviv, Ukraine
Phone: +380 50 4310201
e-mail: info@domovychok.bz.ua
domovychok.bz.ua

production of furniture for children. adjustable wooden desks.
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ergosit – стильне крісло для здоров’я вашої спини!
На стільцях ergosit Ви, самі цього не помічаючи, залучатимете м’язи спини, котрі 

зміцнюють та покращують поставу. У постійному русі перебуватимуть й ноги, що 
стимулюватиме циркуляцію крові в організмі. Відкритими будуть плечі і груди, що дозволить 
дихати глибше. Крім того, значно поліпшиться й Ваша концентрація.

ergosit – це сімейна компанія. Усі крісла ми виготовляємо з високоякісних матеріалів 
в Україні, а саме у Львові. За основу беремо дубову конcтрукцію. Купити крісло ergosit 
можна на нашому сайті  - ergosit.com.ua, обравши бажаний колір.

ергосіт
ЕРГОНОМІчНЕ КРІСЛО

Пр. Крива Липа, 6, 
м. Львів, 79007, Україна
Тел.: (067) 6743049
e-mail: hello@ergosit.com.ua
www.ergosit.com.ua
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ERGOSIT

6, Kryva Lypa, 79007, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6743049
e-mail: hello@ergosit.com.ua
www.ergosit.com.ua

ergosit - stylish kneeling chair for the health of your back! ergosit stimulates movement 
and keep joints and muscles active while sitting that also improves your posture. active sitting 
stimulate blood circulation in the body.  natural  upright position opens your chest and shoulders 
makes you breathe easier and deeper. as a result, your brain and other organs receive more 
oxygen  .

ergosit is a family company. all the chairs we produce are made of high quality materials in 
Ukraine, in lviv. chair base is made of  natural oak. You can order  ergosit chair in a variety of 
colours on our website - ergosit.com.ua. 
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ТМ «цЕ ДОБРИЙ ЗНАК!»
Компанія «це добрий знак!» – Український виробник номерків на БУДЬ ЯКИЙ дитячий 

транспорт.
Номери на візочки, велосипеди, електромобілі, самокати, санчата виготовляються з 

металу або пластику.
Широкий асортимент для будь-якого гаманця – VIp, Престиж, Економ.
Величезний вибір готових номерків. Виготовляємо будь-які номери за індивідуальними 

замовленнями від 1 штуки.
Також пропонуємо декор на стіни  в дитячу кімнату! 
Забезпечуємо найкращі ціни і терміни виконання.
Запрошуємо до співпраці українські та закордонні дитячі магазини, у нас дуже  лояльні 

умови співпраці!

єврознак
«цЕ ДОБРИЙ ЗНАК!»

вул. Липинського, 36, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (050) 4317272 (прийом замовлень),
 (068) 6264603,
 (097) 0200970,
 (073) 4120020
Тел./Факс: (032) 2317322
e-mail: sales@evroznak.com.ua
www.dobroznak.com.ua
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Сімейний розважальний комплекс.
Ігроленд у Львові влаштований таким чином, щоб абсолютно всім членам сім’ї було 

цікаво проводити у нас час. Найменших гостей запрошуємо на дитячий майданчик з 
розвиваючими іграми, старших діток - в Лабіринт, окрім того вся сім’я отримає задоволення 
від ігор на призових та інших автоматах.

А у нашому затишному кафе Вам подадуть смачні напої та випічку.

ігроленД
СІМЕЙНИЙ РОЗВАжАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

вул. Під дубом, 7Б, ТЦ «Форум Львів»,
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 2959600,
 (067) 7076404
e-mail: secretar.lv@igroland.com.ua
www.igroland.com.ua
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IGROLAND
faMIlY entertaInMent center

7 B, Pid Dubom, 
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2959600,
 +380 67 7076404
e-mail: secretar.lv@igroland.com.ua
www.igroland.com.ua

family entertainment center
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«ІГРОТЕКО» – львівський виробник дерев’яних екологічно чистих  конструкторів для 
дітей від 4 років.

В основі конструктора дерев’яні  бруски, дашки, піддашки, півбруси та інші деталі, з яких 
можна скласти будь-які вироби.  З нього можна скласти будинки, кораблі, роботи, гаражі, 
скарбнички, міста, фортеці тощо.

ПЕРЕВАГИ КОНСТРУКТОРІВ «ІГРОТЕКО»:
- Екологічність
Наша іграшка виготовлена з дуба - дерева твердої породи та найбільш енергомісткого 

матеріалу у світі! Вона є екологічною та безпечною для природи і людини на всіх етапах 
виробництва – сировина, готовий продукт, експлуатація, утилізація.

- Безпека
Відсутність на всіх етапах виробництва фарбників, клеїв, деревних консервантів та 

гострих деталей, що гарантує фізичну безпеку малюка. А відсутність світло- та аудіо 
елементів, які перевантажують дитячу психіку – гарантують здоровий психоемоційний 
розвиток дитини.

- Творчі навики, моторика
Конструктор можна вважати найкращою грою тому, що дитина, з’єднуючи деталі по-

різному, може до нескінченності розвивати свою фантазію та уяву, щораз вигадуючи все 
нові моделі! Малюк розвиває дрібну моторику рук, готується до шкільного навчання в 
ігровій формі.

- Просторове мислення, увага
Розвивається логічне мислення, адже для того, щоб зібрати навіть найпростішу модель, 

потрібно уважно продумати, яким чином з’єднувати деталі. Вміння працювати з інструкцією, 
тобто за схемою – це важливий навик, що сприятиме швидкому та ефективному навчанню 
у школі.

ігротеко
ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Стрийська, 148, 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: (097) 7541145
Тел./Факс: (032) 2637376
e-mail: info@igroteco.com.ua
www.igroteco.com.ua
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Інститут клітинної терапії – сучасний лікувально-діагностичний центр, на базі якого в 
2004 р. створений Перший в Україні Кріобанк стовбурових клітин пуповинної крові.

Фахівцями закладу розроблено науково-обґрунтований технологічний процес виділення і 
кріоконсервування стовбурових клітин, захищений 28 патентами і авторськими свідоцтвами. 
це дозволяє забезпечити максимально повне (96%) збереження життєздатності клітин 
після їх розморожування.

З 2013 р. є дійсним членом Асоціації банків пуповинної крові, інших тканин і клітин 
людини. 

єдиний з кріобанків, який отримав міжнародний сертифікат Iso 9001:2008.
Представники Інституту клітинної терапії працюють в усіх регіонах України. Ліц. МОЗУ 

серія АВ №511037 від 03.12.2009, Ліц. ДСУ АГ №579626 від 22.11.2011.

інститут клітинної тераПії

пр-т Космонавта Комарова, 3 (Медмістечко)
Київ, 03065, Україна
Tел.: (044) 207-9-207
e-mail: info@stemcellclinic.com.ua
www.stemcellclinic.com
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INSTITUTE OF CELL THERAPY

Kosmonavta Komarova ave., 3 
Kyiv, 03065, Ukraine
Phone: +380 44 207-9-207
e-mail: info@stemcellclinic.com.ua
www.stemcellclinic.com

Institute of cell therapy is a modern therapeutic and diagnostic institution on the basis of 
which the first in Ukraine cryobank of cord blood stem cells was established in 2004.

specialists of the Institute of cell therapy have worked out and introduced in medical practice 
the scientifically-grounded technological process of selection and cryopreservation of stem cells, 
protected with 28 patents and copyright certificates. It allows to provide almost complete (96%) 
saving of cells vitality after their defrosting.

Institute of cell therapy is a Member of banks of cord blood, other tissues and human cells 
since 2013. 

It is the only Ukrainian cryobank that received international certificate Iso 9001:2008.
representative offices work in all regions of Ukraine.
license of Ministry of health of Ukraine series АВ no. 511037 of 03.12.2009, license dsU 

aG no. 579626 of 22.11.2011
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Студія одягу «Ірис» – це новий український бренд дитячого та підліткового одягу!
Знаємо, як важливо, щоб Ваша дитина виглядала яскраво та стильно, тому наша молода, 

креативна команда пропонує колекцію одягу, основна ставка якої зроблена на трикотаж. 
Знаковим для цієї колекції є гармонійне поєднання фактур, кольорів, орнаментів, усе те, що 
надихає дітей та їхніх батьків. Попереду теплі осінні дні, тому вартує поповнити гардероб 
Ваших дітей, зручним, практичним, цікавим вбранням.

ірис
СТУДІЯ ОДЯГУ

вул. Професора Буйка 2, оф 3, 
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: (068) 0846236
e-mail: irysewar@gmail.com
www.irys-wear.com.ua
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IRIS
Wear stUdIo

Professor Buyko Str. 2, office 3, 
79026, Lviv, Ukraine
Phone: +380 68 0846236
e-mail: irysewar@gmail.com
www.irys-wear.com.ua

Wear studio «Iris» is the new Ukrainian brand of children’s and teen clothing!
We know how it is important for your child to look bright and stylish, so our young and creative 

team offers a collection of clothes, which made the basic rate for knitwear. landmark for this 
collection is a harmonious blend of textures, colors, ornaments, all that inspires children and 
their parents. It is worth to replenish your kid’s wardrobe with comfortable, practical, interesting 
attire.
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ТОВ «ЛЕЛА» заснована французькою компанією lener cordIer В 1995 році і має 
ексклюзивні права на виробництво та продаж одягу французької торгової марки lener 
cordIer. Наші клієнти отримують найкращу продукцію, так як lener cordIer відома 
своєю інноваційністю, дизайном, високими технологіями в виробництві та високоякісними 
натуральними тканинами. ТМ lener cordIer пропонує українському ринку дитячий, 
жіночий та чоловічий асортимент верхнього одягу (пальта, куртки, плащі).

лела тов
ТМ lener cordIer

вул. Новозабарська, 2/5,  
м. Київ, 04074, Україна
Тел.: (044)  5855973
Факс: (044) 5855971
e-mail: oksakol@gmail.com
www.lela.com.ua
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LELA LTD

, 04074, , Ukraine
Phone: +380 44  5855973
Fax: +380 44 5855971
e-mail: oksakol@gmail.com
www.lela.com.ua

lela ltd was founded by the french enterprise lener cordIer in 1995 and it has the 
exclusive rights for the production and sale of the lener cordIer tM outwear.

our clients get the best products, as lener cordIer is  famous for its innovative 
approach,design,high technology in manufacturing and high  quality natural fabrics.

tM lener cordIer offers the Ukrainian market children’s, woman’s and men’s  outerwear 
(coats, jackets, raincoats).
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центр розвитку дитини, що працює за педагогічною системою Марії Монтессорі.
У нас індивідуальні, групові, творчі, розвиваючі, надихаючі заняття для діток 1-5 років, 

а саме:
Надихаючі заняття для дошкільнят
Мистецькі гуртки
Театральна студія
Танцювальна студія
Музичні гуртки
Підготовка до школи за програмою «Планета міркувань»
Клуб вихідного дня

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/
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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, слінгоконсультанта 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) 324 65 21
e-mail: info@lyalyacenter.lviv.ua
http://lyalyacenter.lviv.ua

вул. Рудницького, 21
вул. Кавалерідзе, 23
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У мальовничому курортному місті Трускавець працює єдиний у Західній Україні 
Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар».

Дельфінарій з перших днів свого існування став беззаперечною та унікальною родзинкою 
оздоровниці, до якої тепер їхатимуть не тільки за цілющою водою «Нафтусею», але й за 
яскравими враженнями від виступів морських тварин, реабілітацією і оздоровленням, а 
також релаксом. 

Окрім відвідання феєричних виступів шістьох чорноморських дельфінів та трьох 
морських котиків, у дельфінарії можна скористатися унікальними пропозиціями: 

- поплавати з дельфінами, 
- спробувати дельфінотерапію, або сімейну дельфінотерапію,
- зробити на пам’ять фотографії з морськими друзями,
- відсвяткувати день народження у дельфінарії,
- влаштувати романтичне шоу для коханої людини, тощо. 
 Яскраві шоу, незабутні враження, масу позитивних емоцій дельфінарій «Оскар» вам 

гарантує!

оскар
ДЕЛЬФІНАРІЙ РОЗВАжАЛЬНО-ОЗДОРОВИЙ  
КОМПЛЕКС

вул. Городище 18 ,  
м. Трускавець, Львівська обл., 72564 , Україна
Тел.: (050) 0330339
e-mail: info@oskar.org.ua
http://oskar.org.ua
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Розробка та виготовлення настільних розвиваючих ігор під ТМ artos. Пазли, доміно, 
тощо.

остаПенко сПД
tM artos

Тел.: (067) 4877935
e-mail: xartur@meta.ua
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OSTAPENKO BUSINESS ENTITY
tM artos

Phone: +380 67 4877935
e-mail: xartur@meta.ua

development and production of educational board games under tM artos. puzzles, dominoes, 
etc..
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Наразі «VladI» є одним із найбільших у європі виробників вовняних пледів та ковдр 
найвищої якості.

Для корпоративних клієнтів і рекламних агентств ми пропонуємо розробку й виробництво 
ексклюзивних виробів ковдрово-пледової групи, які відмінно підходять для різноманітних 
промо-заходів та акцій.

Приватне підприємство Ролтекстиль представник торгових марок в Львівській обл. та 
Західного регіону:

Під торговельною маркою «VladI» представлені високоякісні пледи, ковдри та 
покривала. Наша продукція поділяється на Елітну, Класичну та Економ колекції, що 
дозволяє підібрати виріб на будь-який смак.

Вироби виготовляються з найкращої вовни новозеландських овець, альпаки, а також 
із вовни з добавкою акрилу.

Пледи й ковдри відрізняються оригінальним дизайном, різноманітними кольорами та 
стабільно високою якістю.

terry lux - індійська фабрика високоякісної махрової продукції. Maxpoвi рушники 
фабрики «terry lux» виготовляються лише з натуральної сировини (бавовна і бамбук), на 
сучасному обладнанні з дотриманням всіх технологічних етапів. Безумовно, Індія грала і 
грає величезну роль у текстильній промисловості.

ролтекстиль
ПРИВАТНЕ ПІДПРИєМСТВО

вул. Миколайчука, 2Б, ТЦ «Континент»,  
м. Львів, 79059, Україна
Тел.: (050) 5111142,
 (067) 7315893
Тел./Факс: (032) 2434146
e-mail: roltekstil@ukr.net
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У всіх охочих є унікальна можливість відвідати майстерню, у якій діти і дорослі 
навчаються створювати цікаві художні роботи з дерева та скла за допомогою сучасних 
багатофункційних інструментів dremel. Тут ви можете розвиватись як в художньому, так і 
в технічному напрямках. У Творчій майстерні «Сверлик» майстри-початківці мають змогу 
спробувати свої сили на безкоштовному занятті, відвідати різноманітні тематичні майстер-
класи, займатися за цікавою навчальною програмою різних рівнів складності.

Ми пропонуємо індивідуальні та групові майстер-класи, на яких кожен зможе випробувати 
себе у мистецтві роботи з деревом. Ви можете обрати майстер-клас для закоханої пари, 
сімейний майстер-клас, виїзний майстер-клас, майстер-класи на корпоративах, також 
майстер-класи до дня народження. Ми маємо багато цікавих пропозицій для кожного. Варто 
зауважити, що з наших заняття ви виносите не тількі нові вміння та неймовірні враження, 
але і вироби, виготовлені вами особисто під керівництвом пофесійних майстрів.

Наша сучасна, комфортабельна і безпечна майстерня, яка обладнана усіма потрібними 
інструментами та персональними засобами захисту, щодня радо відкриває двері для своїх 
прихильників.

сверлик
ТВОРчА МАЙСТЕРНЯ

вул. Коперника, 23, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (067) 6761221
e-mail: sverlyk.lviv@gmail.com
sverlyk.com.ua
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Львівська Академія СТАРТ_ІТ – інноваційний навчальний заклад майбутнього для 
дітей 8-16 років. Методологія навчання розроблена на підставі рекомендацій Інституту 
майбутнього (США). 

Академія пропонує унікальний навчальний продукт : комп’ютерна підготовка + розвиток 
особистісних компетенцій + english в ІТ.

Ступеневе навчання - для кожної дитини свій освітній рівень та термін навчання: 8-
9 років, 10-11 років, 12-14 років, 15-16 років з відповідною програмою від комплексної 
підготовки до спеціалізації.

старт_іт
ЛЬВІВСЬКА АКАДЕМІЯ

вул.Федьковича, 60А, 
м. Львів, , Україна
Тел.: (067) 6764705,
 (095) 3096884,
 (032) 2902885
e-mail: academy@startit.lviv.ua
startit.lviv.ua
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Компанія «Трик-Трек» займається виробництвом унікальних ігор. За допомогою доріг 
Трик-Трек дитина може побудувати вдома своє місто, світ або ж навіть цілий космос. Наші 
іграшки розвивають дрібну моторику, логічне мислення, фантазію та просторову уяву. 
Ми зацікавлені в плідній співпраці з магазинами, дитячими центрами та прогресивними 
батьками.

трік-трек
ФОП ПЛЮЩ Н.С.

вул. Льва Толстого, 63 оф. 207, 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (050) 5315656
e-mail: skotodor@gmail.com
www.treki.com.ua  www.trik-trek.com
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TRIK-TREK

63/207, Lva Tolstogo St.,
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 5315656
e-mail: skotodor@gmail.com
www.treki.com.ua  www.trik-trek.com

trIK-treK is a company manufacturing unique games. a child has an opportunity to create 
own city, world or even the whole cosmic space with trik-trek’s routes at home. our toys help 
to foster fine motor skills, logical thinking, fantasy and spatial awareness. We are interested in 
beneficial co-operation with shops, child centres and open-minded parents. 
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«Укр-Китай Комуникейшин» – це 10-річний досвід ведення бізнесу з Китаєм, власні 
представництва в ключових регіонах країни – Пекіні, Гуанчжоу, Нінбо. 

Основні послуги, які надає компанія: 
- Комплексний супровід контрактів імпортно-єкспортного бізнесу з Китаєм;
- Гуртові поставки товарів з Китаю;
- Транспортна логістика;
- Митне очищення вантажів

укр-китаЙ коМунікеЙШин
ТОВ

вул. Голосіївська, 7, корп. 2, оф. 4/2, 
м. Київ, 03039, Україна
Тел.: (044) 3638888
e-mail: info@ukr-china.com
www.ukr-china.com
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UKR-CHINA COMMUNICATION LTD

4/2 office, 2 building, 7 Goloseevskaya St. , 
3039, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3638888
e-mail: info@ukr-china.com
www.ukr-china.com

Ukr-china communication is 10 years of experience doing business with china, private 
representative offices in the strategic regions of china - beijing, Guangzhou, ningbo.

the range of basic services provided by the company includes:
- complex transaction support of import-export doing business with china;
- Wholesale supply of goods from china;
- consolidated cargo delivery;
- transportation logistics;
- custom clearance of goods
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центр дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова (цДЮТ) –один з найбільших та найстаріших 
позашкільних закладів Львова, заснований у 1976 році. Сьогодні тут працюють 28 гуртків, де навчається близько 
1300 гуртківців у 47-и педагогів. Гуртками цДЮТ охоплено усі мікрорайони Залізничного району.  Тут діє два 
колективи зі званням «Народний колектив» та три колективи зі званням «Зразковий колектив». Всі гуртки та студії  
за час існування установи неодноразово були призерами обласних та міських конкурсів, багато гуртківців стали 
лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів і  фестивалів.

Педагоги цДЮТ – це натхненники та ініціатори проведення багатьох масових заходів. цДЮТ став своєрідним 
методичним центром з питань залучення дітей до активної творчої діяльності. Так, за багато років педагогічним 
колективом центру дитячої та юнацької творчості було розроблено методики проведення заходів, які стали 
традиційними у Залізничному районі м. Львова. це пісенний фестиваль «Сурми звитяги», конкурс «Краєзнавець», 
конкурси-ігри «Казковий світ», «Я – маленький львів’янин», пісенні конкурси «Веселі нотки» та «Пісенний 
вернісаж».

Незабутніми та яскравими залишаються в пам’яті дітей художні виставки та творчі огляди. Спільно із районним 
відділом освіти та методичними об’єднаннями вчителів працівники цДЮТ розробляють положення та умови 
районних етапів різноманітних конкурсів-оглядів, таких як «Таланти твої, Україно!», «Різдвяні свята», «Великодня 
писанка», «Зелений вогник», «Квітковий вернісаж».

 Надзвичайно цікавими та популярними серед старшокласників стали такі творчо-інтелектуальні конкурси, 
як «Дебати», «КВК юних інспекторів руху», «КВК юних рятівників», у проведенні яких є вагомий внесок творчих 
працівників центру дитячої та юнацької творчості.

Напрями та гуртки: • Гуртки музичного напрямку • Народна капела бандуристок «Ягілка» • Народний духовий 
оркестр «Веселка» • Зразковий фольклорний вокально-інструментальний ансамбль «Вишиваночка» • Вокально-
інструментальний ансамбль «Усмішка» • Вокально-хореографічний ансамбль «Веснянка» • Вокальний ансамбль 
«Калина»

Гуртки хореографічного напрямку: • Народний ансамбль сучасного танцю. Модерн-балет та школа-студія 
сучасного танцю «Акверіас» • Студія бального танцю «Аеліта» • Гурток сучасної хореографії «Мадібо»

Гуртки декоративно-ужиткового мистецтва: • Гурток конструювання та моделювання одягу «Сучасні 
Попелюшки» • Гурток «Бісероплетіння» • Гурток «Художня кераміка» • Гурток «Скульптура» • Гурток декоративно-
ужиткового мистецтва • Дитяча художня студія «Дідова борода» 

Гуртки театрального напрямку: • Театр-студія «Катарсис» та дитячий театр «Світлячок» • Клуб «Дозвілля»
Гуртки образотворчого мистецтва: • art дизайн-студія (експериментальна) • Студія образотворчого мистецтва 

• Дитяча мистецька студія «Країна барв»
Студія раннього розвитку дитини: • «Росинка» • Гурток «Розвиваюче навчання» • Гурток «Англійська мова» • 

Гурток «Хореографія» • Гурток «Образотворче мистецтво» • Гурток «Співи»
Зразкова творча майстерня: • «Соняшник» – музичний театр • Гурток «Хореографія» • Гурток «Образотворче 

мистецтво» • Гурток «Театральне мистецтво» • Гурток «Вокал»
Гуртки та клуби за інтересами: • Зразкова циркова студія «Львівські віртуози» • Школа лідерства учнівського 

самоврядування • Військово-патріотичний клуб • Гурток шахів «Дебют» • Гурток «Юні журналісти»
цЕНТР ДИТЯчОї ТА ЮНАцЬКОї ТВОРчОСТІ 
Залізничного району м. Львова

центр Дитячої та юнацької творчості 
залізничного раЙону М. львова

вул. Чернівецька, 4,  
м. Львів, 79023, Україна
Тел.: (032) 2383963
e-mail: cdutzal@gmail.com,  
            cdutmetod@gmail.com
http://cdutlviv.wixsite.com/star
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VІI СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА-ЯРМАРОК 
«Дитячий світ»

у ДрукованиХ виДанняХ:
- журнал «Ангелятко» .............................................................................. (м. Львів, Україна)

- журнал «Ангеляткова наука» ................................................................ (м. Львів, Україна)

- газета «Газета в дорогу» ....................................................................... (м. Львів, Україна)

- газета «Закарпатські  оголошення»  ................................................ (м. Ужгород, Україна)

- газета «Кур’єр Експо» ............................................................................ (м. Львів, Україна)

- газета «Львівська пошта» ...................................................................... (м. Львів, Україна)

- газета «Львівські оголошення» ............................................................. (м. Львів, Україна)

- газета «Меркурій» ........................................................................... (м. житомир, Україна)

- газета «Газета Реклама» ...................................................(м. Івано-Франківськ, Україна )

ПіДтриМка в INTERNETI:
http://www.galexpo.com.ua

http://www.galexpo.com.ua/dytsvit/

https://www.facebook.com/dytsvitlviv/

http://hotwork.ru/blog/a796-dityachiy-svit-2016-lvov.html

http://dity.lviv.ua/

http://infomisto.com/uk/lviv/anons/vystavky/gal-ekspo

http://kazkovy.com.ua/

http://kolobochok.com.ua/pro-zhurnal/

http://lviv.dityvmisti.com.ua/

http://lviv-online.com/ua/events/other/vii-spetsializovana-vystavka-yarmarok-dytyachyj-svit/
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http://mamainfo.com.ua/

http://megasvadba.info/dityachiy-svit/

http://news.kompass.ua/news/vii_specializovana_vistavka_jarmarok_ditjachij_svit/2016-11-11-
41052

http://shd.com.ua/page_Ukraine

http://skrynya.ua/

http://thecity.com.ua/

http://www.angelyatko.com.ua/

http://www.prostobaby.com.ua/doshkolnik_ot_4_do_6_let/novosti/15_18_dekabrya_vo_lvove_
v_vts_pivdennyy_ekspo_nachnet_svoyu_rabotu_vii_spetsializirovannaya_vystavka_yarmarka_
detskiy_mir

http://www.ravlyk.net.ua/spivpraca

http://www.uamodna.com/articles/ljviv-zaproshue-vas-na-vystavku-yarmarok-dytyachyy-svit/

https://vk.com/krainaangelyat

https://www.ria.com/articles/ditiachij_svit_edina_specializovana_vistavkaiarmarok_u_
zahidnomu_regioni.html

реклаМа на раДіо:

- радіо «Енерджі»;

- «Авто радіо»;

- радіо «Ретро ФМ»;

-  «Наше радіо»;

- радіо «П’ятниця»;

- радіо «Галичина ФМ»;

- радіо «Львівська Хвиля»;

- внутрішня мережа супермаркетів «Фуршет» - 6 адрес (у м. Львові)
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телевізіЙна реклаМа:

- 5-ИЙ КАНАЛ;

- канал 24;

зовніШня реклаМа:

- на рекламних установках міста, сітілайтах, сітіскролах, білбордах;

- розміщення афіш (1500 шт) на дошках оголошень, в дитячих садках, бібліотеках, дитячих  
 театрах, навчально-розважальних центрах, цирку, жіночих консультаціях, в учасників  
 та партнерів виставки.

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



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

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

 всі авторські права належать Прат «гал-ексПо»®

 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих 
в цьому каталозі. З приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами  
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®, Тел.: (032) 2949114

 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.
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