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ПрОГраМа рОБОтиПрОГраМа рОБОти

    ЩОДнЯ вПрОДОвж рОБОти уСієї  
    виСтавКи ПрацюватиМуть:
• Міні зоопарк від еколого-натуралістичного  
 центру
• Дитячий кінотеатр
• Ярмарок ручної  роботи «зроблено з  
 любов’ю»
• виставка та презентації мережі безкоштовних  
 дитячих гуртків нашого міста

Місце проведення: стенд Дитячих клубів Львова
    ЩОДнЯ, вПрОДОвж рОБОти уСієї  
    віДБуватиМутьСЯ:
• змагання LEGO Technic: дуель між механічними  
 машинами-боксерами LEGO Technic. 
 Майстер клас LEGO Duplo: змайструй та  
 випробуй веселий механізм із LEGO Duplo та  
 технічною студією «винахідник».

Місце проведення: стенд ТС Винахідник
• територія настільних ігор «ігротека» (ігрові  
 столи, проведення турнірів)

Організатор: Клуб настільних ігор Медіатеки,  
 IGames  та Boardgame 
Місце проведення: Територія «Ігротеки»

• Конструювання з архітектурних дерев’яних  
 конструкторів 

Місце проведення: територія «Ігротеки»
• Показові виступи Львівської Обласної  
 Федерації таеквон-До і.т.Ф  

Місце проведення: майданчик Федерації  
 Таеквон-До І.Т.Ф

• Дегустація дитячих каш Milupa
Організатор: ТМ  Milupa ,
Місце проведення: стенд  ТМ Nutricia

• розвиваючі заняття  та майстер-класи від  
 «Львівської Школи Монтессорі»

Місце проведення: стенд «Львівська Школа  
 Монтессорі»

• заняття та майстер-класи від  родинного центру  
 «Ляля До…Ляля По…»

Місце проведення: стенд Родинного центру  
 «Ляля До…Ляля По…

• розвиваючі заняття та майстер-класи від   
 центру розвитку дитини «Snail»

Місце проведення: стенд Центр розвитку дитини  
 «Snail»

• розвиваючі заняття та майстер-класи від   
 Дитячого клубу «Плавунці&розумці».
 заняття поділені на групи, залежно від вікових  
 категорій:
 - «розумашки (від 6 місяців до 1 рочку)  
  (динамічна гімнастика, масаж, рухлива гра,  
  танець, пальчикові ігри, пальчикове  
  малювання, міні-лекції для матусь на цікаву  
  тему від психолога
 - Група від 1-3 рочків (ігрові заняття та  
  образотворче мистецтво)
 - Група від 3-4 років (ігрові заняття та  
  образотворче мистецтво)

Місце проведення: стенд  Дитячого клубу  
 «Плавунці&Розумці»

• розваги та веселощі від парку дитячих розваг  
 «Дитяча планета»

Місце проведення: стенд  «Дитячої планети»
• Майстер-класи та розваги від «Баркому»:  
 - майстер-класи «розмалюй  Миколайчика»;
 - зимовий аквагрим; «місто професій»; 
 - розмальовки, орігамі; 
 - фотозона та подарунки

10 ГруДнЯ, ЧЕтвЕр

12:00  у р о ч и с т е  в і д к р и т т я  Ш о с т о ї  
   спеціалізованої виставки-ярмарку  
   «ДитЯЧиЙ Світ-2015» 
   Привітання від  центру сучасного танцю  
   SIRIUS DANCE ACADEMY  та Клуб  
   спортивного бального танцю «Стиль»

Місце проведення: головна сцена
12:00 – 14:00 т р а д и ц і й н і  н р а в к и  д л я   
   найменших (1-3 роки). Пальчикові  
   малюнки,  пластилінові аплікації,  
   аплікації з крупами 

Організатор: Nravo Kids,
Місце проведення: стенд Nravo Kids

13:30 – 14:00 Показові виступи  танцювальної  
   школи « Шоколад», тренер: надільна  
   Ольга. Композиції «Бджілки» та «Донечка  
   вкраїни» молодшої  групи (3-6 років) та   
   Композиції «Шалений хіп хоп», «Tained  
   love» та «рок-ен рол» старшої  групи (7-12  
   років)

Місце проведення: головна сцена

VI	сПЕціаЛізованої	 
виставки-ярмарку
«ДитЯЧиЙ Світ-2015»
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ПрОГраМа рОБОтиПрОГраМа рОБОти

14:00 – 15:00 вистава за мотивами української  
   народної казки «розум та щастя»; 
   музична  мініатюра «Чорна сорочина»   
   у виконанні  учнів театральної студії   
   групи 5-7 років;
   вистава казки «Пригоди дружніх   
   звірят»; 
   музична мініатюра «Черепаха  аха» у  
   виконанні учнів студії віком 3-4  роки

Організатор: Театральна студія Маски, 
Місце проведення: головна сцена

15:00 – 15:45 Сімейно-розважальне шоу, 
   лотереї  з цікавими подарунками від   
   мережі  с імейних  розваж альних  
   комплексів  ігроленд

Місце проведення: головна сцена
15:45 – 16:15 розважальні шоу та показові  
   виступи колективів трц «Південний»

Місце проведення: головна сцена
16:15 – 17:00 виступ-презентацію вокальної та  
   театральної студії «Фора». Художній  
   керівник уляна Пастернак.

Місце проведення: головна сцена
17:00 – 18:00 Показові виступи Львівської  
   Обласної Федерації таеквон-До і.т.Ф

Місце проведення: головна сцена
18:00 – 19:00 Сімейно-розважальне шоу,  
   лотереї з цікавими подарунками від   
   мережі  с імейних  розваж альних  
   комплексів ігроленд

Місце проведення: головна сцена
19:00  завершення роботи виставки 

11 ГруДнЯ, П’ЯтницЯ

11:00  Початок роботи виставки
11:00 – 14:00 т р а д и ц і й н і  н р а в к и  д л я  
   найменших (1-3 роки). Пальчикові  
   малюнки, пластилінові аплікації, аплікації  
   з крупами 

Організатор: Nravo Kids,
Місце проведення: стенд Nravo Kids

12:00 – 13:00 танцювальний калейдоскоп від  
   Клубу спортивного бального танцю  
   «Стиль» під керкерівник Катерина  
   Гаврилюк.

Місце проведення: головна сцена

13:00 – 14:00 Сімейно-розважальне шоу,  
   лотереї з цікавими подарунками від   
   мережі  с імейних  розваж альних  
   комплексів ігроленд

Місце проведення: головна сцена
13:00 – 14:00 Кул інарний  майстер -к лас  
   «Готуємо салат олівє з домашнім  
   майонезом»

Проводить: Олег Пригода
Місце проведення: територія майстер-класів

14:00 – 15:00 П о к а з о в і  н о м е р и  в і д   
   танцювального клубу «Едельвейс»  

Місце проведення: головна сцена
15:00 – 16:00 Семінар: «ПрОДажі з ЛюБОв’ю,  
   або як звабити клієнта на тривалі  
   відносини»

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

15:00 – 16:00 розважальні шоу та показові  
   виступи колективів трц «Південний»  

Місце проведення: головна сцена
16:00 – 17:00 Чому ваші продажі не працюють,  
   або працюють недостатньо? Спробуймо  
   їх перезапустити тренер центру бізнес- 
   тренінгів «Ля телепате» Олена Коссак
16:00 – 16:45 в и с т у п  с т у д і ї  с у ч а с н о ї  
   хореографії «Atlantic»

Організатор: ЛБДЮТ, керівник – Т. Мазуркіна,  
 худ.керівник – Н. Радомська,
Місце проведення: головна сцена

16:45 – 17:00 Показ дитячих колекцій одягу за  
   участі вихованців дитячої модельної  
   «Джулія Моделс». 

Місце проведення: головна сцена
17:00 – 17:10 нагородження переможців  
   конкурсу дитячого малюнку «зимові  
   пригоди Лиса Микити»

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

17:10 – 18:00 Диско з Лис Микитою. 
Організатор: Дитячий клуб «Лис Микита», 
Місце проведення: головна сцена

18:00 – 19:00 Сімейно-розважальне шоу,  
   лотереї з цікавими подарунками від   
   мережі  с імейних  розваж альних  
   комплексів ігроленд 

Місце проведення: головна сцена
19:00  завершення роботи виставки 
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ПрОГраМа рОБОтиПрОГраМа рОБОти

12 ГруДнЯ, СуБОта

11:00  Початок роботи виставки
11:00 – 15:00 Ф о рум  а к т и в н и х  б а т ь к і в  
   Львова

Організатор: Львівська Міська Рада
Місце проведення: бізнес зона

12:00 – 13:00 Кул інарний  майстер -к лас  
   «Готуємо креативні канапки»

Проводить: Олег Пригода
Місце проведення: територія майстер-класів

12:00 – 13:00 Сімейно-розважальне шоу,  
   лотереї з цікавими подарунками від   
   мережі  с імейних  розваж альних  
   комплексів ігроленд

Місце проведення: головна сцена
13:00 – 15:00 з н а й д и  с в о ї  т а л а н т и  – 
   презентаційна програма Дитячих клубів  
   Львова

Місце проведення: головна сцена
15:00 – 16:00 Future Health Biobank – глобальний  
   лідер в області зберігання стовбурових  
   клітин 

Організатор: Future Health Biobank 
Місце проведення: бізнес зона

15:00 – 16:00 Кул інарний  майстер -к лас  
   «Готуємо салат цезар»

Проводить: Олег Пригода  
Місце проведення: територія майстер-класів

15:00 – 16:00 танцювальний калейдоскоп від  
   Клубу спортивного бального танцю  
   «Стиль» під керкерівник Катерина  
   Гаврилюк.

Місце проведення: головна сцена
16:00 – 17:00 Чому ваші продажі не працюють,  
   або працюють недостатньо? Працюємо  
   із нашими Клієнтами. тренер центру  
   бізнес-тренінгів «Ля телепате» Олена  
   Коссак
16:00 – 16:30 нагородження переможців  
   конкурсу дитячого малюнку «Казки  
   зимового Львова»

Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»  
 та Львівська Міська Рада, 
Місце проведення: головна сцена

16:30 – 17:30 Показ-шоу від театр мод студії  
   «вінкс»

Місце проведення: головна сцена

17:30 – 18:30 Кул інарний  майстер -к лас  
   «Готуємо італійські кростіні»

Проводить: Олег Пригода 
Місце проведення: територія майстер-класів

17:30 – 18:00 Показові виступи від  центру  
   сучасного танцю SIRIUS DANCE  
   ACADEMY  

Місце проведення: головна сцена
18:00 – 19:00 Сімейно-розважальне шоу,  
   лотереї з цікавими подарунками від   
   мережі  с імейних  розваж альних  
   комплексів ігроленд

Місце проведення: головна сцена
19:00  завершення роботи виставки 

13 ГруДнЯ, нЕДіЛЯ

11:00 – 12:00 розважальні шоу та показові  
   виступи колективів трц «Південний»  

Місце проведення: головна сцена
12:00 – 13:00 Сімейно-розважальне шоу,  
   лотереї з цікавими подарунками від   
   мережі  с імейних  розваж альних  
   комплексів ігроленд

Місце проведення: головна сцена
12:00 – 13:00 «Дитячі  мобільні  і гри.  Як  
   використовувати планшет з користю?» 

Доповідач: Христя Слободян 
Місце проведення: бізнес зона

13:00 – 14:00 розважальні шоу та показові  
   виступи колективів трц «Південний»  

Місце проведення: головна сцена
13:00 – 14:00 Практичний курс «все про  
   слінги»

Проводить: Наталя Орел 
Місце проведення: бізнес зона

14:00 – 15:00 Показові виступи від  центру  
   сучасного танцю SIRIUS DANCE  
   ACADEMY  

Місце проведення: головна сцена
15:00 – 16:00 Сімейно-розважальне шоу,  
   лотереї з цікавими подарунками від   
   мережі  с імейних  розваж альних  
   комплексів ігроленд

Місце проведення: головна сцена
16:00 – 17:00 вистава «Подарунок для Миколая  
   або любов творить дива»

Організатор: вокальна та театральна студія  
 «Фора».  
Художній керівник: Уляна Пастернак 
Місце проведення: головна сцена



12 13

ПрОГраМа рОБОти ПЕрЕЛіК уЧаСниКів за аЛФавітОМ

№стендA №сторінки
17:00 – 18:00 Показові виступи  танцювальної  
   школи « Шоколад»,

Тренер: Надільна Ольга
   Композиції «Бджілки» та «Донечка  
   вкраїни» молодшої  групи (3-6 років) та   
   Композиції «Шалений хіп хоп», «Tained  
   love» та «рок-ен рол» старшої  групи (7-12  
   років)

Місце проведення: головна сцена
18:00  завершення роботи виставки 

ALOMA	........................................................... 18	......... 18
BABY CLUB 
 мЕрЕжа	цЕнтрів	дитячоГо	 
	 розвитку	.............................................................. 20
BOARDGAMES 
 ЛЬвівсЬкий	інтЕрнЕт-маГазин	 
	 настіЛЬниХ	іГор	................................... 27	......... 22
FUTURE HEALTH UKRAINE	......................... 17	......... 23
GENIKA TM 
 одяГ	дЛя	ваГітниХ	 
	 та	ГодуЮчиХ	мам	................................ 30	......... 24
KATINKA тМ 
 ФоП	заЛозний	с.в.	.............................. 10	......... 26
LIMPOPO 
 маГазин	.................................................. 47	......... 28
MEBEL-BABY 
 саЛон	...................................................... 54	......... 29

MONKEY тМ 
 вітчизняний	виробник	дитячоГо	 
	 та	ПідЛітковоГо	одяГу	...................... 29	......... 30
NA-NA TM	....................................................... 20	......... 32
NIKOLA тМ	..................................................... 14	......... 34
NRAvO KIDS	................................................................ 36
SNAIL 
 цЕнтр	розвитку	дитини	................................ 38
WELEDA TM 
 «бізнЕс	цЕнтр	«Фармація»	.............. 26	......... 39
аЛьМа TM	..................................................... 23	......... 40
аМЕриКанСьКа анГЛіЙСьКа ШКОЛа 
 мовна	акадЕмія	AmES	....................... 48	......... 42
анГЛіЙСьКа ХЕЛЕн ДОрОн 
 /HELEN DORON ENGLISH 
 міжнародна	мЕрЕжа	навчаЛЬниХ	 
	 цЕнтрів	................................................................. 44
арОза 
	 ПП ФоП	ЛаПіцЬкий	о.о.	........................ 6	......... 46
арХітЕКтурні ДЕрЕв’Яні КОнСтруКтОри 
 «ГраДО» 
 ФоП	сокоЛовсЬкий	в.т. 
	 Фірма	моЛоток	.................................... 41	......... 48
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

БАРКОМ ТЗОВ РОДИННА КОВБАСКА ТМ .. 16 ......... 50
БАТУТ-АЕРОДИЗАЙН
 КОМПАНІЯ ................................................ 53 ......... 52
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Aloma	is	exclusive	distributor	of		children’s	and	teen	
clothing	from	«Donata’n»	company.

Our	product	 range	 includes	pajamas	 for	children	
from	 three	 to	 sixteen	 years	 old.	Pajamas	are	made	
from	fabrics	manufactured	in	EU	and	meet	the	highest	
quality	standards.	models	are	designed	according	to	
current	trends	of		children’s	clothes	design	and	taking	
into	account	kids	preferences.	High	quality	materials	
and	tailoring	guarantees	comfort	and	safety	for	kids.	
All	products	are	certified.

Nowadays	Aloma	company	company	is		developing	
rapidly,	we	are	constantly	working	to	expand	and	update	
our	range.

ALOMA

м. Львів, Україна
Тел.: (097) 5787808,
 (063) 7930679
e-mail: alomainfo@gmail.com

Aloma	–	ексклюзивний	дистриб’ютор	дитячого	та	
підліткового	одягу	фірми	«Donata’n».

наш	асортимент	представлений	піжамами	для	
дітей	віком	від	трьох	до	шістнадцяти	років.	Піжами	
пошиті	 з	 тканин	 європейського	 виробництва	 та	
відповідають	найвищим	стандартам	якості.	моделі		
розроблені	 відповідно	 до	 сучасних	 тенденцій	
дизайну	дитячого	одягу	і	з	врахуванням	вподобань	
дітей.	висока	якість	матеріалів	та	пошиття	гарантує	
комфорт	 і	 безпеку	 малюкам.	 вся	 продукція	 є	
сертифікована.

на	 сьогоднішній	день	 компанія	Aloma	 стрімко	
розвивається,	 ми	 постійно	 працюємо	 над	
розширенням	та	оновленням	асортименту.

ALOMA

Lviv , Ukraine
Phone: +380 97 5787808,
 +380 63 7930679
e-mail: alomainfo@gmail.com
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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 CLUB
мЕрЕжа	цЕнтрів	дитячоГо	
розвитку

•	«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

пр-т Чорновола, 67Г,  
м. Львів, 79020, Україна 
Тел.: (322) 2327962, 
 (067) 5054333
e-mail: babyclub@lviv.farlep.net 
www.babyclub.in.ua
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
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
вул. Крушельницької 3а, 2 пов., 
м. Винники-Львів, 
Тел.: (067) 6753142
м. Новояворівськ, ТЦ «Янтар»,  
Тел.: (067) 5054365
e-mail: info@babyclub.ua 
www.babyclub.ua  
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вам	 стало	 нудно	 вдома?	 нічим	 зайнятись?	
або	ви	 хочете,	щоб	ваша	вечірка	 чи	посиденьки	
в	 колі	 родини	 запам’ятались	 і	 були	 веселими?	
тоді	замовляйте	настільні	ігри	в	інтернет-магазині	
«Board	Game».	для	дітей,	 для	 компанії,	 сімейні,	
пригодницькі,	 економічні,	 розвиваючі,	 стратегічні	
–	 «Board	Game»	–	це	настільні	 ігри	на	будь-який	
смак.	Пориньте	у	світ	веселих	пригод,	або	відчуйте	
себе	 крутим	 економістом,	 або	ж	 побудуйте	 цілу	
державу.	вам	не	буде	сумно!

BOARDGAMES
ЛЬвівсЬкий	 
інтЕрнЕт-маГазин	 
настіЛЬниХ	іГор

м. Львів, Україна
Тел.: (067) 3132334,
 (066) 3132334,
 (093) 6627400
e-mail: shop@boardgame.com.ua
http://boardgame.com.ua

Future	 Health	 –	 глобальний	 лідер	 в	 області	
зберігання	стовбурових	клітин,	зі	штаб-квартирою	
у	 великобританії.	 ми	 є	 єдиним	 у	 світі	 банком	
стовбурових	 клітин,	 який	має	дві	 власні	 повністю	
акредитовані	 та	 ліцензовані	 лабораторії	 -	 у	
великобританії	та	швейцарії.

ми	 -	 єдиний	міжнародний	 банк	 стовбурових	
клітин,	 представництво	 якого	 з	 2011	 року	 надає	
українським	 батькам	 послуги	 збереження	
стовбурових	 клітин	 відповідно	 до	 найсуворіших	
європейських	 стандартів.	 це	 підтверджено	
міжнародними	 ліцензіями	 та	 акредитаціями,	
а	 також	 спеціальною	 нагородою	 від	 королеви	
великобританії	 єлизавети	 за	 внесок	 у	 розвиток	
галузі.	за	підсумками	обробки	стовбурових	клітин	
ми	видаємо	сертифікат	міжнародного	зразка.

Future	 Health	 зберігає	 близько	 100	 зразків	
стовбурових	клітин	з	70	країн	5	континентів.	наші	
представництва	є	в	35	країнах	світу.

банк	 зберігає	 стовбурові	 клітини,	 виділені	 з	
пуповинної	крові	 і	 тканини	 (10-15	см	пуповини),	з	
пульпи	молочних	зубів,	жирової	тканини.	тканина	
пуповини,	жирова	 тканина	 та	 пульпа	 зуба	 багаті	
стовбуровими	 клітинами,	 які	 використовують	для	
регенерації	шкіри,	судин,	хрящів,	кісток.	Пуповинна	
кров	є	цінним	джерелом	кровотворних	стовбурових	
клітин.

FUTURE HEALTH UKRAINE

вул. Сагайдачного, 25 б,  
м. Київ, 04070, Україна
Тел.: (044) 4985135, 
 (067) 2096883,
 (050) 3388807
e-mail: info@futurehealth.co.uk
www.fhbb.com
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Tm	GENIkA	is	the	Ukrainian	producer	of	clothing	
for	pregnant	women	and	nursing	mothers.	We	are	in	
the	market	since	2005.	Over	all	these	years,	we	know	
how	 to	satisfy	a	pregnant	woman	and	how	 to	make	
comfortable	 and	 comfortable	 clothes.	We	also	 take	
care	of	nursing	mothers.	you	can	find	among	our	range	
of	clothers:	

-	Shirts,	blouses,	sweaters;	
-	Pants,	jeans,	tights;	
-		Dresses,	sundresses,	skirts,	shirts;	
-		Coats	and	jackets	transformers.	
We	provide	wholesale	and	retail	trade.

30 30

GENIKA TM
одяГ	дЛя	ваГітниХ	та	ГодуЮчиХ	
мам

м. Одеса, 65009, Україна
Тел.: (067) 4161638
e-mail: genika@te.net.ua
www.genikamamy.com

тм	GENIkA	–	це	український	виробник	одягу	для	
вагітних	та	годуючих	мам.	ми	на	ринку	з	2005	року.	
за	 усі	 ці	 роки	ми	вже	 знаємо	як	 вгодити	вагітній,	
як	зробити	комфортний	та	зручний	одяг.	також	ми	
потурбувалися	про	годуючих	мам.		у	нас	ви	можете		
знайти:	

-	футболки,	кофтинки,	джемпери;
-	брюки,	джинси,	лосини;
-	сукні,	сарафани,	спідниці,	сорочки;
-	пальта	та		куртки	трансформери.
торгуємо	гуртом	та	у	роздріб.

GENIKA TM
CLOTHES	FOR	PREGNANT	WOmEN	
AND	NURSING	mOTHERS

65009, Odesa, Ukraine 
Phone: +380 67 4161638 
e-mail: genika@te.net.ua 
www.genikamamy.com
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Brand	katinka®	–	officially	registered	mark	for	goods	
that	support	eco-friendly	parenting.	We	strive	to	give	
moms	helpful	assistants,	facilitating	the	daily	care	of	the	
baby	and	the	related	natural	expectations	and	needs	
of	the	crumbs.

In	2001	 it	was	created	 the	first	sling	 for	our	own	
baby.	Improving	the	design	of	the	sling,	developing	and	
promoting	the	idea	of	a	harmonious	upbringing	of	the	
child,	we	offer	a	range	of	products	today	that	will	help	
to	establish	breastfeeding,	will	satisfy	the	natural	needs	
of	the	child	and	let	mom	know	better	and	understand	
your	child.	

We	have	all	the	necessary	permits	documents	and	
certificates	for	our	products.

We	have	our	own	production,	the	terms	of	which	are	
tested	and	approved	by	the	strict	inspectors	sanitary	
station.	We	 control	 the	 quality	 of	 each	 stage	of	 the	
manufacturing	process	and	the	quality	of	the	finished	
product.

Our	goal	-	to	make	high-quality	eco-friendly	products	
for	children	and	parents	at	the	same	time	affordable.

We	are	attentive	to	our	partners	and	responsible	
attitude	to	its	obligations.

We	know	what	works	for	you	and	your	baby,	and	
we	try	to	invest	in	our	products	are	only	good	and	pure	
feelings

KATINKA тМ
ФоП	заЛозний	с.в.

вул.Серафимовича, 11,  
м. Київ, 01000, Україна
Тел.: (067) 5284652
e-mail: info@katinka.ua
http://katinka.ua

торгова	марка	katinka®	–	офіційно	зареєстрований	
знак	 для	 товарів,	 що	 підтримують	 екологічне	
батьківство.	ми	 прагнемо	 дати	мамам	 корисних	
помічників,	що	 полегшують	щоденний	 догляд	 за	
малюком	 і	 відповідають	природним	очікуванням	 і	
потребам	крихітки.

у	 2001	 році	 був	 створений	 перший	 слінг	 для	
власного	 малюка.	 удосконалюючи	 конструкцію	
слінгу,	розвиваючи	і	просуваючи	ідею	гармонійного	
виховання	дитини,	ми	пропонуємо	зараз	асортимент	
товарів,	 які	 допоможуть	 налагодити	 грудне	
вигодовування,	 задовольнять	 природні	 потреби	
малюка	 і	 дозволять	мамі	 краще	 знати	 і	 розуміти	
свою	дитину.	

ми	маємо	 всі	 необхідні	 дозвільні	 документи	 і	
сертифікати	на	наші	товари.

у	 нас	 власне	 виробництво,	 умови	 якого	
перевірені	 і	 схвалені	 вимогливими	 інспекторами	
санстанції.	ми	контролюємо	як	якість	кожного	етапу	
процесу	виготовлення	продукції,	так	і	якість	готового	
виробу.

наша	мета	-	робити	якісні	екологічні	товари	для	
малюків	і	батьків	доступні	за	ціною.

ми	уважні	до	наших	партнерів	 і	відповідально	
ставимося	до	своїх	зобов’язань

ми	 знаємо	що	працюємо	для	мам	 і	малюків	 і	
намагаємося	вкладати	в	наші	вироби	тільки	добрі	
і	світлі	почуття.

KATINKA тМ

11, Serafimovicha St., 
01000, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 5284652
e-mail: info@katinka.ua
http://katinka.ua
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«Limpopo»	–	це	західно-українська	мережа.
у	дитячому	супермаркеті	«Limpopo»	споживачеві	

пропонуються	товари	шести	основних	груп:
•	аксесуари;	
•	предмети	гігієни	і	косметика;	
•	харчування;	
•	взуття,	одяг;	
•	іграшки;	
•	канцтовари	та	товари	для	творчості.
асортимент 	 пост ійно 	 оновлюється 	 й	

удосконалюється	 за	 рахунок	 контактів	 із	 новими	
виробниками.

«Limpopo»	 постійно	 проводить	 презентації	 та	
спільні	акції	з	виробниками.

Продавці-консультанти	 «Limpopo»	 періодично	
підвищують	 кваліфікацію,	 адже	 продаж	 дитячих	
товарів	потребує	дуже	високого	професійного	рівня	
роботи	з	покупцем.

кожного	місяця	13	числа	13%	знижка,	бонус	+5%	
Приватбанк.

LIMPOPO
маГазин

вул. Щирецька, 36,  
ТВК Південний, ТЦ Галерея, маг №10 ,  
м. Львів, 79071, Україна 
Тел.: (093) 3097597
пр-т Червоної Калини,62  
ТЦ «ВАМ», 2-ий поверх 
Тел.: (093) 3097593
e-mail: limpopolviv@gmail.com  
http://limpopo.land
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унікальні	та	безпечні	меблі	для	вашої	дитини!	
«mebel-baby»	–	є	ексклюзивним	представником	

польського	меблевого	бренду	«mEBLIk»	в	україні.	
компанія	«	меблік	»	пропонує	меблі	які	поєднують	

оригінальний	дизайн	та	надійність.
меблік	 має	 сертифікати	 безпеки,	 видані	

незалежною,	 авторитетною	 і	 акредитованою	
асоціацією	TUV	Rheinland	Group.	Право	використання	
-	моніторинГ	+	тЕст,	це	не	тільки	підтвердження	
відповідності	на	перевірений	одноразовий	зразок,	
це	гарантія	збереження	однорідності	і	стабільності	
процесу	виробленої	продукції.	сертифікати	дають	
клієнтам	впевненість,	що	наші	меблі	відповідають	
всім	вимогам	безпеки	,	і	призначені	для	дітей	різного	
віку.

меблік	 володіє	 унікальною	 технологією	
тривимірного	 гравіювання	 будь-яких	 форм	 на	
фасадах	меблів,	в	поєднанні	з	яскравими	фарбами	
на	 водній	 основі,	 дозволяє	 робити	малюнок	 3д	
максимально	живим	і	реалістичним.

Гравюри	дозволяють	нам	створювати	 колекції	
меблів,	 враховуючи	 індивідуальні	 інтереси	наших	
клієнтів,	надаючи	таким	чином,	унікальний	характер	
кімнатам	 підлітків,	 дітей	 і	 немовлят.	 Фарби,	 які	
використовуються	 	 у	 виробництві	 є	 безпечними	 і	
дуже	міцними.

 

MEBEL-BABY
саЛон

ТЦ «Три Слони» 2 пов. ,
м. Львів, Кільцева дорога,
виїзд з вул. Городоцька
Тел.: (032) 2295141
 (096) 5294102
mebelbabylviv@gmail.com
www.mebel-baby.ua
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Our	client	is	your	child!
Developing	the	models,	first	of	all	we	are	thinking		

about	children,	we	want	 them	 	 feel	 comfortable	and	
convenient,	we	want	them		like	the	clothes	they	wear.	
Children	want	to	be	stylish	and	modern,	and	we	help	
them	in	it.

		Using	modern	fabrics	and	the	latest		technologies	
in	manufacturing,	we	produce	design	clothes	that	meet	
the	requirements	of	all	our	little	customers!

MONKEY тМ
вітчизняний	виробник	
дитячоГо	та	ПідЛітковоГо	
одяГу

вул. Чичеріна, 21,  
м. Дніпропетровськ, 49006, Україна
Тел.: (067) 9140289; 5674476
e-mail: monkey.kids.wear@gmail.com
www.monkey.in.ua

наш	клієнт	–	ваша	дитина!
тому,	 розробляючи	моделі,	 у	 першу	 чергу	ми	

думаємо	про	дітей	–		щоб		їм	було	комфортно,	щоб	
їм	подобалося,	у	що	вони	одягнені.	діти	люблять	
одягатися	яcкраво,	 їм	 властиво	почуття	 смаку	 та	
стилю.		

	 використовуючи	 	 найсучасніші	 тканини	 	 та	
новітні	 технології	 у	 виробництві,	 ми	 створюємо	
сучасні	 та	 дизайнерські	моделі,	 які	 відповідають	
вимогам	усіх	наших	маленьких	клієнтів!

MONKEY тМ
UkRAINIAN	mANUFACTURER	 
OF	kIDS’S	AND	TEENS	WEAR

21, Chicherina St.,  
49006, Dnipropetrovs`k, Ukraine
Phone: +380 67 9140289; 5674476
e-mail: monkey.kids.wear@gmail.com
www.monkey.in.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.

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
м. Київ, вул. Автозаводська, 24, 
Тел./факс: (044) 5019627
м. Київ, Чоколовський бульвар, 42 А,
Тел./факс: (044) 2202907
м. Київ, пр-т Миру, 9, 
Тел./факс: (044) 3695703   
м. Київ, вул. Волгоградська, 12,
Тел./факс: (044) 2704910    
м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 166 Б, 
Тел./факс: (056) 7403125
м. Донецьк, вул. Петровського, 118 Г,
Тел./факс: (062) 2770598
м. Харків, вул. Кірова, 11, 
Тел./факс: (057) 7319720
м. Полтава, вул. Грушевського, 21,
Тел./факс: (0532) 630371
м. Запоріжжя, вул. Горького, 115,
Тел./факс: (061) 7876298
м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 8,
Тел./факс: (0564) 958772
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modern	 production	 of	 hats	 for	 children	 and	
adolescents.

NIKOLA тМ

вул. Залізняка, 12/153,  
м. Хмельницький, 29000, Україна
Тел.: (097)9422642
e-mail: info@nikola.ua
www.nikola.ua

сучасне	виробництво	головних	уборів	для	дітей	
та	підлітків.

NIKOLA тМ

apt. 153, 12, Zaliznjaka St., 
29000, Khmelnycky, Ukraine
Phone: +380 979422642
e-mail: info@nikola.ua
www.nikola.ua
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Nravo	–	 international	 company	 that	 creates	 and	
publishes	mobile	games.

Nravo	kids	–	a	joint	initiative	of	Nravo	and	active	
Ukrainian	mothers.

Progect	goal	–	create	educational	mobile	games	
for	children.

Our	Games
High-quality	–	professionaly	designed,	drawn	and	

voiced.
Educational	–	primarily	dedicated	to	teach	something	

new.
Ukrainian	–	culturally	close	to	our	children.

NRAvO KIDS

пр-т Шевченка, 5,  
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (032) 2532105
e-mail: info@nravokids.com
http://nravokids.com

Nravo	 –	міжнародна	 компанія,	що	 створює	 та	
публікує	ігри	для	мобільних	пристроїв.

Nravo	 kids	 –	 спільна	 ініціатива	 компанії	 та	
активних	українських	мам.

ціль	проекту	–	створення	корисних	мобільних	
ігор	для	дошкільнят.

наші	ігри
якісні	 –	 професійно	написані,	 намальовані	 та	

озвучені
розвиваючі	-	насамперед,	покликані	вчити	чогось	

нового
українські	 –	 тематично	 та	ментально	 близькі	

нашим	дітям.

5, Shevchenka Av.,
79005, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2532105
e-mail: info@nravokids.com
http://nravokids.com

NRAvO KIDS
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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

вул. Торф’яна, 21,  
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (096) 4160074,
 (063) 8383313
e-mail: snailcentre@gmail.com
www.snail-baby.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
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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.

аЛьМа TM

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

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!

ALMA TM

37, Gagarina St,  
29013, Khmelnitsky, Ukraine
Phone: +380 382 720154,
 +380 67 3834578
e-mail: almaua@ukr.net
www.almaua.com
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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.

уЧаСниКи виСтавКи ExHIBITORS
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аМЕриКанСьКа анГЛіЙСьКа 
ШКОЛа
мовна	акадЕмія	AmES

вул. Остроградських, 2/68, 
вул. Героїв Майдану, 12/5А, 
м. Львів, 79012, Україна 
Тел.: (0800) 213444 
 (032) 2403444 
 (097) 2440044 
 (050) 4311644 
 (093) 3803434 
Факс: (032) 2403249 
e-mail: admins@ames.org.ua 
www.ames.org.ua
Регіональні офіси:  
м. Винники, вул. Шевченка, 3  
КЦ «Дозвілля», 3 поверх. 
Тел.: (032) 2535388
с. 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
м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 11, 
НВК № 10 
Тел.: (0382) 706066

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.

AMERICAN ENGLISH SCHOOL
AmES	LANGUAGE	ACADEmy

2/68, Ostrogradski St., 
12/5A, Heroiv Maidanu St., 
79012, Lviv, Ukraine 
Phone: + 380 800 213444 
 + 380 32 2403444 
 + 380 97 2440044 
 + 380 50 4311644 
 + 380 93 3803434 
Fax: + 380 32  2403249 
e-mail: admins@ames.org.ua 
www.ames.org.ua
Regional offices:  
Vynnyky, 3 Shevchenko St.,  
Culture Center «Dozvillia», 3rd floor. 
Phone: +380 32 2535388
Zymna Voda, 83, Shukhevych St.,  
town council 
Phone: +380 32 2535388
Pustomyty, 1, Kandyba St., 3rd floor 
Phone: +380 32 2535388
Stryi, 13 Nezalezhnosti St., Secondary 
School No 1 
Phone: +380 3245 70544
Uzhgorod, 43 Fedyntsia St., 3rd floor 
Phone: +380 312 450444
Khmelnytskyi, 11 Vodohinna St.,  
Secondary School No 10 
Phone: +380 382 70-6066
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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!

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.
www.helendoron.com.ua

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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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.

арОза
ПП	ФоП	ЛаПіцЬкий	о.о.

вул. Карла Маркса, 39, 
м. Запоріжжя, 69012, Україна
Тел.: (067) 2888630
Факс: (0612) 520258
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.

AROZA
prIVat enterprIse

39, Karl Marx St.,  
69012, Zaporizhzhia, Ukraine
Phone: +380 67 2888630
Fax: +380 612 520258
e-mail: aroza332@gmail.com
www.cheshki.zp.ua
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Architectural	natural	wooden	building	kit	for	children	
and	adults.	Bricks	are	made	only	by	natural	ingredients	
without	using	paints,	lacquers	and	other	chemicals.	All	
bricks	are	handmade,	grinding	and	calibrating.

Lutsk	castle	set.
Dimensions	of	assembled	castle	is	75x75	cm,	33	cm	

height	top	of	the	tower.	The	building	kit	is	in	convenient	
and	stylish	wooden	suitcase.	It	consist	of	266	blocks,	
instruction	book	and	table	plan.

Also	 present	 economy	 set,	which	 built	 the	main	
tower	of	the	Lutsk	castle	–	Entry	Tower.	It	consists	of	
74	blocks		and	instructions	in	a	handy	bag.

Our	 building	 kit	 are	 various,	 and	with	 their	 help	
you	 can	 build	 any	 fantasy	 castles,	 buildings	 and	
construction.

The	next	set	–	khotyn	Castle	with	round	towers.	
With	 Lutsk	Castle	 and	khotyn	Castle	 sets,	 you	 can	
build	all	famous	ukrainian	castles.	A	description	of	the	
castles	 history	 and	detailed	 instructions	 for	 building	
castles	can	be	found	in	our	special	leaflet.

Grado	-	Play	Good!

арХітЕКтурні ДЕрЕв’Яні 
КОнСтруКтОри «ГраДО»
ФоП	сокоЛовсЬкий	в.т. 
Фірма	моЛоток

Тел.: (097) 5699056,
 (067) 8573345, 9333815
e-mail: sok-yan@yandex.ru
www.facebook.com/gradogames

архітектурні	конструктори	з	натурального	дерева	
для	дітей	та	дорослих.	конструктори	виготовляються	
лише	з	екологічно	чистої	сировини,	без	використання	
фарб,	лаків	і	іншої	хімії.	усі	деталі	зроблені	в	ручну,	
ретельно	шліфовані	та	калібровані.	

набір	Луцький	замок.
розміри	 замку	 в	 зібраному	 вигляді	 75	 на	 75	

см,	 висота	 найвищої	 вежі	 33	 см.	 вага	 набору	 6	
кг.	 	 конструктор	 знаходиться	 в	 зручній	 і	 стильній	
дерев’яній	 валізі.	 у	 комплекті	 йдуть	 266	 кубиків,	
інформаційний	буклет-інструкція	та	настільний	план	
для	побудови.	

також	є	економ-набір,	з	якого	будується	головна	
вежа	Луцького	замку	-	в’їздна.	він	складається	з	74	
кубиків	у	зручному	льняному	мішечку	та	інструкції.	

наші	конструктори	є	дуже	універсальними,	і	з	їх	
допомогою	ви	зможете	будувати	будь	які	фантазійні	
замки,	будинки,	конструкції.

наступний	набір	–	Хотинська	фортеця	з	круглими	
вежами.	з	комплектів	Луцького	і	Хотинського	замків	
ви	зможете	побудувати	більшість	визначних	замків	
україни.	а	опис,	історію	та	детальну	інструкцію	для	
побудови	кожного	з	замків	ви	знайдете	у	нашому	
спеціальному	буклеті.

Градо	–	Грати	добре!

ARCHITECTURAL  WOODEN 
BUILDING KIT «GRADO»
PE	SOkOLOVSky 
COmPANy	«HAmmER»

Phone: +380 97 569 9056,
 +380 67 8573345, 9333815
e-mail: sok-yan@yandex.ru
www.facebook.com/gradogames
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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.

вул. Героїв УПА, 80 A,  
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032)  2957262
Тел./Факс: (032) 2957262
e-mail: barcomrk@gmail.com
http://rodynna-kovbaska.ua/

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.

BARKOM LTD. 
RODyNNA	kOVBASkA	Tm

80-A, Heroiv UPA St.,
79015, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32  2957262
Phone/Fax: +380 32 2957262
e-mail: barcomrk@gmail.com
http://rodynna-kovbaska.ua/

БарКОМ 
товариство	з	обмЕжЕноЮ	
відПовідаЛЬністЮ	 
родинна	ковбаска	тм
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Оформлення повітряними кулями святкових 
і урочистих заходів: весілля, дні народження, 
випускні, ювілеї, презентації, масові та офіційні 
заходи, концертні майданчика та ін.

- Оформлення повітряними кулями
- Кулі з фольги. Кулі у вигляді фігур. Кулі з 

паличкою.
- Вироби з тканини. Прикраса з тканинного 

матеріалу. 
- Послуги промоутерів
До кожного замовлення індивідуальний підхід. 

Широкий вибір типів кульок та кольорів. Знижки від 
обсягу робот.

БАТУТ-АЕРОДИЗАЙН
КОМПАНІЯ

вул. Замарстинівська, 170, 
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (032) 2433691, 
 (067) 7443994
e-mail: batut@meta.ua
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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!

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!

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
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П і д  то р г і вел ь н о ю  м а р к о ю  « Бум а г і я » 
виготовляються та реалізуються різноманітні товари 
для дитячої творчості, а саме:

- набори кольорового двостороннього паперу;
- набори для створення фігур у техніці модульного 

орігамі;
- набори для створення квілінга з паперових 

стрічок різноманітної ширини, довжини та кольорової 
гами;

- набори для об`ємного квілінга, що складаються 
з основи для пано зі схемою зборки та комплекта 
паперових стрічок шириною 3 та 5 мм.

Крім того:
- папір офсетний білий в пачках  по 100 

аркушів;
- папір  різних кольорів  від пастелі до чорного 

по 100 та по 250 аркушів;
- Мікс- набори різнокольорового паперу по 100 

та по 250 аркушів.

БУМАГІЯ ТМ
ФОП УСОЛЬЦЕВ К. В.

пр. Героїв Сталінграду,161а, кв.11, 
м. Харків, 61162, Україна
Тел.: (057) 7567676,
 (097) 7135731
e-mail: info@bumagia.com.ua
www.bumagia.com.ua
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Technical	 Studio	 «Vynahidnyk»	 –	 a	 nation	wide	
network	 of	 children’s	 centers	where	 children	 3-16	
years	enrolled	in	the	training	of	designers	using	LEGO	
Education.	Ukraine’s	first	studio	technical	«inventor»	
opened	in	2008.	Today	the	studio	opened	in	kyiv,	Lviv,	
Dnipropetrovsk,	Vinnytsia,	Ivano-Frankivsk,	kharkiv.	In	
the	11	studies	enrolled	more	than	5,000	children.

The	curriculum	consists	of	20	consecutive	courses,	
from	early	development	to	robotics.

Courses	developed	by	experienced	methodologists	
and	progressive	company	«PROLEGO»	each	year	are	
children	of	new	courses.	Teaching	staff	Studies	Network	
consists	of	over	100	talented	teachers.

винаХіДниК
тЕХнічна	студія

пр. Чорновола, 67 г,  
торгово-офісний центр «ІнтерСіті»,  
3 поверх, м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (067) 6730603, 
 (050) 3715810, 
 (093) 8668451
e-mail: vynahidnyk.lviv.info@gmail.com
www.vynahidnyk.org

технічна	студія	«винахідник»	-	це	всеукраїнська	
мережа	 дитячих	 центрів,	 де	 діти	 3-16	 років	
навчаються	за	допомогою	навчальних	конструкторів	
LEGO	Education.	Перша	в	україні	технічна	студія	
«винахідник»	відкрилася	в	2008	році.	на	сьогодні	
студії	відкриті	у	містах	київ,	Львів,	дніпропетровськ,	
вінниця,	 івано-Франківськ,	Харків.	в	11-ти	студіях	
навчається	понад	5000	дітей.

навчальна	 програма	 складається	 з	 20-ти	
послідовних	 навчальних	 курсів,	 від	 раннього	
розвитку	до	робототехніки.

курси	 розробляють	досвідчені	 та	 прогресивні	
методисти	 компані ї 	 Пролего, 	 як і 	 щороку	
представляють	 дітям	 нові	 курси.	 викладацький	
колектив	мережі	 студій	 складається	понад	 зі	 100	
талановитих	педагогів.

vYNAHIDNYK
technIkal studIo

67g, Chornovola Av., 
 SC «InterCity», 3 floor, 
79020, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6730603, 
 +380 50 3715810,
 +380 93 8668451
e-mail: vynahidnyk.lviv.info@gmail.com
www.vynahidnyk.org
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Beauty	 contests	 «княжна	 Городка»,	 «золота	
бджілка»,	 children’s	 parties	 and	 festivals,	 theatrical	
model	school	«Vinks»	with	fashion,	acting	and	stage	
design	language,	lessons	and	fashion	history,	creating	
a	private	children’s	collections	and	author	promotion.	
Work	on	television	children’s	program	and	the	children’s	
magazine	«казковий	черевичок»,	fashion	shows	and	
creative	photo	shoot.

вінКС
рЕкЛамно-ПродЮсЕрсЬкий	
цЕнтр

вул. Щирецька 36, офіс 29, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: +38 (097) 9242409
e-mail: apc.vinks@gmail.com
http://vk.com/schoolofmodelsvinks

конкурси	 краси	 «княжна	 Городка»,	 «золота	
бджілка»,	дитячі	вечірки	та	фестивалі,	театрально-
модельна	 школа	 «вінкс»,	 заняття	 з	 дефіле,	
акторської	майстерності	 та	 сценічної	мови,	 уроки	
дизайну	 та	 історії	 моди,	 створення	 приватних	
дитячих	колекцій	та	авторських	вишиванок.	робота	
над	телевізійною	дитячою	програмою	та	видання	
дитячого	журналу	 «казковий	 черевичок»,	 покази	
мод	та	креативні	фотосесії.

vINKS
adVertIsInG-productIon 
center

36, Schiretska str. office 29, 
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +38 +380 97 9242409
e-mail: apc.vinks@gmail.com
http://vk.com/schoolofmodelsvinks
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We	create	exclusive,	educational,	bright	things	for	
the	 newborns:	 envelopes,	 blankets,	 bed	 linen;	 foot	
muffs,	liners	and	original	hoods	for	strollers;	accessories	
for	the	baby’s	room:	wigwams,	pillows,	as	well	as	many	
other	needed	things	for	amazing	kids.

Every	day	we	are	working	to	expand	the	range	of	
products,	improving	quality	and	at	the	same	time,	our	
products	are	becoming	more	affordable.

GOFORkID	–	bright	care	of	your	babies.

ГОФОрКіД
товариство	з	обмЕжЕноЮ	
відПовідаЛЬністЮ

вул. Є.Чавдар, 11, оф. 49,  
м. Київ, 02140, Україна
Тел.: (044) 2333993
e-mail: info@goforkid.com
goforkid.com

ми	створюємо	ексклюзивні,	розвиваючі,	яскраві	
речі	 для	 новонароджених:	 конверти,	 пледи,	
постільна	білизна;	фут	муфти,	вкладиші	і	оригінальні	
капюшони	для	колясок;	аксесуари	в	дитячу	кімнату:	
вігвами,	подушки,	а	так	само	безліч	інших	необхідних	
речей,	для	справжніх	індивідуальностей.

кожен	 день	ми	 працюємо	 над	 розширенням	
лінійки	продукції,	підвищенням	якості	 і	при	цьому	
наші	товари	стають	ще	доступнішими.

GOFORkID	 –	 яскрава	 турбота	 про	 ваших	
немовлят.

11/49 Chavdar St., 
02140, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2333993
e-mail: info@goforkid.com
goforkid.com

GOFORKID LTD.
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The	biggest	children`s	park	for	birthday	parties
-	15	birthday	rooms
-	800	m.	trampoline	zone
-	foam	pit	with	rock	climbing	walls
-	beads	zone(for	children	under	6	y.)
-	air	gums
-	bungee
-	X-Box
-	Oculus	3D
you	will	never	stay	hungry	here
pizzeria	&	cafe
European	 -	 Japanese	 -	American	 -	 Ukrainian	

cuisine
Welcome
mon.	-	Thus:	from	12-00	P.m.		to	21-00	P.m
Fr.	-	Sat.:		from	10-00	P.m.	to		21-00	P.m.

уЧаСниКи виСтавКи ExHIBITORS

ДитЯЧа ПЛанЕта

вул. Стрийська, 202, м. Львів,  
Тел/Факс: 0800303330
e-mail: info@dityacha-planeta.com
www.dityacha-planeta.com

дитячий	 парк	 святкування	 днів	 народження	
«дитяча	Планета».

-	 15	 кімнат	 для	 святкування	 дитячих	 днів	
народження

-	батутна	зона	–	понад	800	кв.м.
-	Поролонова	 яма	 та	 дитячий	 скеледром	над	

нею
-	зона	з	кульками	для	дітей	до	6-ти	років	
-	Повітряні	пушки
-	тарзанка
-	Гойдалка
-	X-Box
-	Oculus	3D
також	 у	 нас	 ви	 не	 залишитесь	 голодними!	 в	

дитячій	Планеті	для	цього	працює:
-	Піцерія
-	кафе
-	власна	кондитерська
-	європейська,	японська,	українська	та	стейкова	

кухні
ми	працюємо:
Пн-чт:	з	12-00	до	21-00
Пт-нд:	з	10-00	до	21-00

DYTIACHA PLATETA

202, Stryjska Str., Lviv,Ukraine
Phone: 0800303330
e-mail: info@dityacha-planeta.com
www.dityacha-planeta.com
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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.

you	may	 find	more	 information	 about	 clubs	 by	
dialing	the	listed	numbers:

Children’s clubs of Halytsky district +380 32 2616848
Children’s clubs of Zaliznychnyi district +380 32 2958246
Children’s clubs of Lychakivskyi district +380 32 2546263
Children’s clubs of Sykhivskyi district +380 32 2546458
Children’s clubs of Frankivskyi district +380 32 2372382
Children’s clubs of Shevchenkivskyi district +380 32 2521828

ДитЯЧі КЛуБи ЛьвОва

м. Львів, 79000, Україна
e-mail: lvivkidsclub@gmail.com

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	дитячих	клубів	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.

більше	інформації	про	гуртки	можна	отримати	
за	номерами	телефонів:

Дитячі клуби Галицького району  (032) 2616848
Дитячі клуби Залізничного району (032) 2958246
Дитячі клуби Личаківського  району (032) 2546263
Дитячі клуби Сихівського району (032) 2546458
Дитячі клуби Франківського району (032) 2372382
Дитячі клуби Шевченківського району (032) 2521828

LvIv KIDS CLUBS

79000, Lviv, Ukraine
e-mail: lvivkidsclub@gmail.com
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Ekopups	 is	 the	 first	 Ukrainian	manufacturer	 of	
waterproof	knitted	reusable	diapers	which	work	since	
2009.	 The	 company	 is	 constantly	 expanding	 the	
range:

-	reusable	diapers;
-waterproof	mattress	pads;
-	waterproof	diapers;
-	bibs.
All	products	are	100	%	natural.

ЕКО ПуПС
торГова	марка

вул. Новозабарська, 21,  
м. Київ, 04074, Україна
Тел.: (044) 3606994,
 (097) 8755889,
 (067) 6920884 Ольга Сергіївна
e-mail: info@ekopups.com.ua
www.ekopups.com.ua

Еко	ПуПс	 -	 перший	 український	 виробник	
водонепроникних	 трикотажних	 багаторазових	
підгузників	з	2009	року.	

асортимент	компанії	постійно	розширюється:
-	багаторазові	підгузки;
-водонепроникні	пелюшки	
-	водонепроникні	наматрацники;
-	слюнявчики.
вся	продукція	–	100%	натуральна.

EKOPUPS тМ

21, Novozabarska,  
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3606994, 
 +380 97 8755889, 
 +380 67 6920884
e-mail: info@ekopups.com.ua
www.ekopups.com.ua
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іГрОтЕКО
товариство	з	обмЕжЕноЮ	
відПовідаЛЬністЮ

вул. Стрийська, 148
м. Львів, 79031 Україна
Тел.: (097) 7541145
e-mail: info@igroteco.com.ua
www.igroteco.com.ua
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торгівельна	марка	«імПрЕза»	на	українському	
ринку	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.	

також	 надаємо	 послуги	 з	 декоративного	
прошивання	 тканин	 та	 виробляємо	 синтепон	
різної	 щільності,	 холофайбер	 (антиалергічний	
гранульований	 синтепух),	 ватин,	 наповнювач	для	
ковдр	з	овечої	вовни.

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

іМПрЕза тМ
імПрЕза	ЛЮкс	тзов

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

«іГротЕко»	–	львівський	виробник	дерев’яних	
екологічно	чистих	конструкторів	для	дітей	від	3	років.	
наша	іграшка	виготовлена	з	дуба,	деталі	ретельно	
відшліфовані,	не	покриті	лаком	та	консервантами,	
тому	вона	є	натуральною,	безпечною	для	дитини	
та	 природи.	 конструктор	 –	 незамінний	 атрибут	
гармонійного	 та	 багатогранного	 розвитку	 вашої	
дитини!	а	 найбільш	 захоплююча	 гра	для	дитини	
–	 це	 та	 гра,	 в	 якій	 вона,	 поєднуючи	 різні	 деталі,	
несподівано	 отримує	 цікаву	фігуру	 або	 об’єкт,	
унікальний	та	неповторний!
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інСтитут КЛітиннОї тЕраПії

пр. Космонавта Комарова, 3  
(мед. містечко), м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 2079207
e-mail: info@stemcellclinic.com.ua
www.stemcellclinic.com.ua

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.

ExHIBITORS

�

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.

Institu	 te	 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.

3, Kosmonavta Komarova Av.,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2079207
e-mail: info@stemcellclinic.com.ua
www.stemcellclinic.com.ua

INSTITUTE OF CELL THERAPY
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Торгова марка «КЛіМ» пропонує  великий  
асортимент  дитячого трикотажного одягу для   
дітей від 0 до 10 років. Висока якість, витончений 
дизайн, постійне оновлення колекцій та помірні ціни 
задовольнять потреби кожного клієнта.

Запрошуємо до співпраці!

КЛІМ  ТМ

вул. Конституції, 26
м. Комсомольськ, Україна
Тел.: (067) 532 5080,
 (068) 428 7920
e-mail: 5klim@mail.ru

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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в	 наших	 салонах	 ми	 збираємо	 ексклюзивні	
авторські	роботи	відомих	художників	з	усього	світу,	
які	створюють	елітний	дизайн	 годинників,	ляльок,	
предметів	 побуту,	 гарних	 маленьких	 речей,	 які	
роблять	 наші	 домівки	 теплими,	 затишними	 та	
неповторними.	

в	салонах	«кошкінъ	домЪ»	неможливо	байдуже	
сковзнути	поглядом	і	піти.	

концепція	розрахована	на	розумну	людину,	яка	
розуміє	 толк	 у	 справжніх	 речах,	 і	ми	 пропонуємо	
тілько	истинні,	перевірені	часом	предмети	інтер’єру	
і	подарунки.	

«кошкінъ	домЪ»	–	привід	повернутися…»

КОШКин ДОМ
мЕрЕжа	саЛонів	ПрЕдмЕтів	
інтЕр’єру	та	Подарунків

вул. Пантелеймонівська, 7, 
м. Одеса, 65012, Україна
Тел.: (0482) 322473
Факс: (048) 7287759
e-mail: koshkindom@gmail.com
www.koshkindom.com.ua

уЧаСниКи виСтавКи

інформація-візитка	 про	діяльність	 компанії,	 її	
переваги	та	особливості,	новинки	чи	досягнення

українською	мовою:	 англійською	мовою
спортивна 	 орган і зац ія , 	 як а 	 об ’єднує	

прихильників	таеквон-до	у	місті	Львові.	динамічний	
розвиток	забезпечується	активною	змагальною	та	
інформаційною	діяльністю.	організація	 здійснює	
власні	оригінальні	проекти:	Літній	табір	«спортивна		
альтернатива»,	 газета	«Про_таеквон-до»,	школи	
«Юний	суддя»	та	«Юний	інструктор»,	дитяча	школа	
таеквон-до	«іскра».	

центр	спорту	залучає	до	занять	дітей	віком	від	
3.5	років!

КШатріЙ
ЛЬвівсЬкий	місЬкий	цЕнтр	
сПорту

вул. Вахнянина, 29,  
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: +38 (067) 1112216
e-mail: kshatrij.ua@gmail.com
www.kshatrij.lviv.ua, 
https://www.facebook.com/Kshatrij
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Гуртівня білизни та колгот «Леді» – це один 
з найбільших дилерів в західній Україні відомих 
торгових марок, як українського так і польського та 
турецького  виробництва. В асортименті гуртівні 
більше 30-ти брендів орієнтованих на середній 
ціновий сегмент.

Колготки представлені італійськими торговими 
марками такими, як «Omsa», «SiSi», «Golden 
Lady».

«Magic Lady», «Інтуіція», «Giulia», «Дюна» 
– колготки українських  виробників, якість яких не 
поступається європейській ,а ціни - лояльніші.

 Асортимент  шкарпеток – «Дюна», «Лонкаме», 
«Класік», «Теркурій», «Демі», «Стівен», «Йо Бебі».

Великій вибір корсетної та бавовняної групи. 
«Lama», «Cornette», «Donella», «Lavivas», 
«Tasso», «Фуко» – відомі торгові марки бавовняної 

ЛЕДІ
ПІДПРИЄМСТВО ГУРТОВОЇ 
ТОРГІВЛІ

вул. Промислова, буд. 50/52, м. Львів, 
79058, Україна
Тел.: (067) 3618444,
 (098) 7466608,
 (050 )3784999
Тел./Факс: (0322) 420923, 439006
e-mail: lviv@eledi.com.ua
www.eledi.com.ua
м. Луцьк, вул.Карбишева, буд. 1а
Тел.: (067) 3324685,
 (067) 3324684,
 (050) 4384889,
 (093) 2274333
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ЛЕМан
ПриватнЕ	ПідПриємство

вул. Зелена, 109, оф.243,  
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (097) 6602029
 (067) 6724519, 3214992
 (095) 0887417
Тел./Факс: (032) 2444642
e-mail: osvita.leman@gmail.com
www.leman-osvita.com.ua

Проект	 	 «LEmAN	 Study	Abroad»	 пропонує	
широкий	 	 вибір	 освітніх	 програм	 за	 кордоном.	
компанія	 являється	 офіційним	 представником	
більше	50	іноземних	навчальних	закладів.

наПрямки	діяЛЬності
-	середня	та	вища	освіта	за	кордоном	(школи,	

бакалаврат,	магістратура,	післядипломна	освіта);
-	 підготовчі	 програми	 для	 вступу	 в	 іноземні	

вузи;
-	мовні	курси;
-	канікулярні	програми	для	дітей	та	підлітків.	

країни,	з	якими	працює	LEmAN	-		це	Польща,		чехія,	
австрія,	німеччина,	швейцарія,	сша,	 канада	 та	
ін.

ПосЛуГи,	які	надає	комПанія
-	Підбір	навчальної	програми
-	Підготовка,	подача	необхідних	документів
-	вирішення	всіх	формальностей,	пов’язаних	зі	

вступом
-	візова	підтримка
-	інформаційний	супровід
враховуючи	 всі	 потреби	 і 	 намагаючись	

мінімізувати	фінансові	 витрати	 клієнта,	 компанія	
розробила	 лояльну	 систему	 пакетних	 послуг,	
доступних	 кожному.	все	що	потрібно	від	вас	 -	це	
бажання	 вчиться!	 а	 LEmAN	 подбає,	щоб	 ваше	
бажання	здійснилося.

ExHIBITORS

��

Project	«LEmAN	Study	Abroad»	offers	wide	range	
of	 education	 programs	 from	 abroad.	 	 Company	 is	
an	 official	 representative	 of	more	 than	 50	 foreign	
educational	establishments.

AREAS	OF	ACTIVITIES:
-	Secondary,	Higher	education	(BA,	mA,	atc.);
-	Preparation	programs;	
-	Language	courses;
-	Holiday	programs;
Countries,	which	offers	LEmAN	–	Poland,	Czech	

Republic,	Austria,	Germany,	Switzerland,	USA,	Canada	
and	others.

serVIces
-	assistance	in	choosing	of	educational	program
-	Preparing	and	submission	of	documents
-	 resolving	 the	 formalities	 related	 to	 submission	

process	
-	Visa	support
-	Information	support
We	 try	 to	minimize	 customer	 financial	 costs	and	

have	 developed	 a	 loyal	 system	 package	 services	
available	to	everyone.	All	that	is	required	from	you	-	is	
the	desire	to	learn!	LEmAN	makes	sure	that	your	wish	
will	come	true

LEMAN
prIVate enterprIse

109/ 243, Zelena St., 
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 97 6602029
 +380 67 6724519, 3214992
 +380 95 0887417
Phone/Fax: +380 32 2444642
e-mail: osvita.leman@gmail.com
www.leman-osvita.com.ua
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ЛОжКа
дитяча	шкоЛа	 
куЛінарії

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

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

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: yamilogka@gmail.com
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Приватне	 підприємство	 Лонкаме	 створене	 у	
жовтні	 1994	 року.	 з	моменту	 заснування	 чесько-
українськими	 підприємцями,	 виробництво	
шкарпеткових	виробів	було	скероване	на	стандарт	
європейської	 якості.	 сьогодні	 –	 це	 приватна	
українська	фабрика,	 яка	 зберегла	 започатковану	
високоякісну	технологію	та	асортимент.	новинка	у	
вітчизняному	виробництві	–	шкарпетки	бЕз	Гумки	
–	забезпечує	вільне	облягання	і	створює	комфорт	
для	ніг	з	варикозним	розширення	вен.

ЛОнКаМЕ
ПриватнЕ	ПідПриємство

вул. Незалежності України 15 В,  
смт. Брюховичі , м. Львів, 79491, Україна
Тел.: (032) 2347296
e-mail: lonkame1@neonet.ua

уЧаСниКи виСтавКи

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) 3246521
e-mail: info@lyalyacenter.lviv.ua
http://lyalyacenter.lviv.ua

вул. Рудницького, 21
вул. Кавалерідзе, 23
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МаЛЕньКа СОнЯ
комПанія

вул. Старокодацька, 5,  
м. Дніпропетровськ, 49041, Україна
Тел.: (099) 7054001,
 (067)  4688986
e-mail: info.msonya@gmail.com
msonya.com

компанія	 «маленькая	 соня»	 –	 український	
виробник	 постільної	 білизни	 для	 немовлят	 та	
аксесуарів	 до	 неї.	 комплекти	 виготовлені	 з	
натуральних	якісних	матеріалів	та	мають	авторський	
дизайн.	 в	 асортименті	 існує	 	 вже	 близько	 14	
колекцій	 постільної	 білизни	 різноманітних	 стилів	
та	кольорів.	жодна	з	них	не	повторює	 іншу	та	не	
потребує	порівнянь.	кожна	створює	свою	особливу	
атмосферу	казки	і	передає	дитинці	мамине	тепло.

комплекти	 поєднують	 у	 собі	 різні	 відтінки	
бавовняних	 тканин,	 прикрашені	 об’ємними	 3D	
вишивками	 або	 вишитими	 написами.	 деякі	 з	
комплектів	 виблискують	 кристалами	Swarovskі,	
деякі	 виконані	 у	 європейському	 стилі,	 а	 деякі	
вражають	своєю	пишністю,	і	в	той	же	час,	ніжністю	
поєднання	мережива	і	тканин.	

Гармонійно	доповнюють	такі	комплекти,	стильні	
аксесуари:	 кармани	на	ліжечко,	 змінна	 постільна	
білизна,	конверти	на	виписку	та	ін.

особливої	 уваги	 заслуговують	 ексклюзивні	
вироби	 ручної	 роботи	 тм	 «маленькая	 соня»,	
які	 дають	 змогу	 підкреслити	 індивідуальність,	
неповторність	та	вишуканий	смак.

для 	 виробництва 	 пост ільно ї 	 б ілизни	
використовуються	тільки	натуральні	матеріали,	які	
відповідають	стандарту	Oеko-тex-Standard100.	вся	
продукція	сертифікована.

ExHIBITORS

�

The	 company	 «malenkaya	Sonya»	 –	Ukrainian	
manufacturer	 of	 baby	 bedding	 and	 accessories	 to	
it.	kits	are	made	 from	natural	quality	materials	 	with	
author	design.	Now	there	are	of	about	14		collections	
of	 	bedding	various	styles	and	colors.	None	of	 them	
repeats	 another	 and	does	not	 require	 comparisons.	
Each	creates	its	own	special	atmosphere	of	fairy	tales	
and	sends	a	child	her	mother’s	warmth.

kits	 combine	 of	 different	 shades	 cotton	 and	
are	 decorated	with	 	 volumetric	 3D	 embroideries	 or	
embroidered	inscriptions.	Some	shines	of	Swarovski	
crystals,	some	are	made	in	European	style,	and	some	
amaze	its	splendor,	and	at	the	same	time,	tenderness	
combination	of	lace	and	fabrics.

kits	 are	 supplemented	 harmonically	 stylish	
accessories:	 pockets	 on	 bed,	 linens,	 envelopes	 for	
infants	and	others.

Particularly	noteworthy	are	the	exclusive	products	
handmade	 	of	Tm	«malenkaya	Sonya»,	which	allow	
emphasize	 individuality,	 originality	 and	 exquisite	
taste.

For	 the	production	of	 bedding	used	only	 natural	
materials	that	conform	to	the	Oeko-Tex-Standard100.		
All	products	are	certified.

MALENKAYA SONYA
kOmPANy

5, Starokodatska St.,  
49041, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 99 7054001,
 +380 67 4688986
e-mail: info.msonya@gmail.com
msonya.com
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МаЛЕньКЕ СОнЕЧКО
ПриватнЕ	 
ПідПриємство

пров. Проїздний, 10, к.9,  
м. Хмельницький, 29000, Україна
Тел.: (098) 4625868
e-mail: mal_sonechko@mail.ru
www.malenkesonechko.com

ПП	«маленьке	сонЕчко»	виробник	одягу	для	
дітей,	 а	 саме:	 комплектів	 для	 новонароджених	
дітей,	конвертів,	повсякденного	одягу	для	немовлят,	
а	 також	білизни	 для	 дітей	 дошкільного	 віку.	 для	
пошиття	 одягу	 	 використовуються	 тканини	 як	
зарубіжного,	так	і	вітчизняного	виробника.

ми	працюємо	для	вас	і	ваших	малюків.

ExHIBITORS

«malenke	SONECHkO»	Private	company	makes	
clothes	 for	 children	 viz	 sets	 for	 newborn	 infants,	
sleeping	bags,	casual	clothes	 for	 infants,	underwear	
for	pre-school	children.	Both	locally	made	and	imported	
fabrics	are	used	for	making	clothes.	WE	WORk	FOR	
yOU	AND	yOUR	kIDS.

�

MALENKE SONECHKO

10/9, Projiznyi Lane ,  
29000, Khmelnitsky, Ukraine
Phone: +380 98 4625868
e-mail: mal_sonechko@mail.ru
www.malenkesonechko.com
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Хорольський	молококонсервний	комбінат	дитячих	
продуктів	 засновано	 в	 1972	 році.	 він	 є	 єдиним	
виробником	 дитячого	 і	 спеціального	 харчування	
на	 території	 україни.	 сотні	 тисяч	 дітей	 виросли	
здоровими,	 завдяки	 продуктам	 ХмккдП,	 тому	 й	
сьогодні	більшість	українських	педіатрів	продовжують	
рекомендувати	мамам	вигодовувати	 своїх	малюків	
хорольськими	 сумішами.	 виробництво	 продукції	
Хорольського	мккдП	розміщено	в	екологічно	чистому	
районі	Полтавської	області,	оснащено	технологічним,	
холодильним	 та	 енергетичним	обладнанням	фірм-
лідерів	 з	 випуску	молокопереробного	 обладнання.	
особливу	 увагу	 працівники	 комбінату	 приділяють	
нагляду	за	якістю.	ретельний	контроль	виконується	на	
кожному	етапі	виробництва,	відповідає	міжнародним	
стандартам	 ISO	9001:2009	 та	насср.	усі	 продукти	
сертифіковані	 відповідно	 до	 вимог	 українського	
законодавства.	використання	вітчизняної	сировини,	
віддаленість	виробництва	від	міст-мільйонників	дають	
змогу	Хорольському	молококонсервному	 комбінату	
дитячих	продуктів	пропонувати	якісну	продукцію	за	
доступною	ціною.	дитяче	та	спеціальне	харчування	
на	 Хорольському	мкк	 дП	 виготовляють	 тільки	 з	
натурального	 молока,	 збагачують	 необхідними	
вітамінами,	 мікро-і	 макроелементами,	 біологічно-
цінними	 компонентами.	 особливістю	 технології	
є	 використання	 свіжого,	 а	 не	 сухого,	 спеціально	
відібраного	 молока,	 що	 дає	 змогу	 максимально	
зберегти	 біологічну	 цінність	 продуктів	 і	 визначає	
прекрасні	смакові	якості	сумішей	 і	 каш.	у	продукції	
відсутні	 барвники,	 ароматизатори,	 консерванти,	
пестициди,	 солі	 важких	 металів,	 радіонукліди	 та	
інші	шкідливі	речовини.	суміші	розроблені	спільно	з	
провідними	фахівцями	в	галузі	дієтології	та	молочного	
виробництва.	Продукти	 схвалені	 українським	нді	
харчування	 та	 інститутом	педіатрії,	 акушерства	 та	
гінекології	амн	україни.	склад	 сумішей	відповідає	
міжнародному	стандарту	Codex	Alimentarius.

МаЛиШ тМ
ХороЛЬсЬкий	
моЛококонсЕрвний	комбінат	
дитячиХ	Продуктів

м. Хорол, Полтавська обл., Україна
Тел.: 0800301414 
 Безкоштовна гаряча лінія
e-mail: malysh@malysh.ua
www.malysh.ua
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Львівське	 підприємство	 «мальви»	 знане	
дбайливими	матусями	у	Львові	та	цілій	україні	ще	
з	1994року.

Продуктом	 нашої	фірми	 є	 якісне	 практичне	
дитяче	взуття	,	виготовлене	виключно	з	натуральних	
матеріалів	 (шкіри,	 нубуку,	 замші)	 з	 сучасним	
дизайном	 і 	 ціною	 доступною	 для	 кожного	
громадянина	україни.		

колекція	 	 цього	 року	 представлена	 більш	 як	
170	моделями	дитячого,	шкільного	та	підліткового	
взуття.	модельний	 ряд	 постійно	 оновлюється	 і	
поповнюється.	кожного	сезону	ми	представляємо	
на	виставках	нову	колекцію.

нещодавно	 у	 нас	 з’явились	ще	 2	 напрямки	
роботи,	це	чоловіче	модельне	взуття	та	взуття	для	
військових.

наша	фірма	дбає	про	своїх	клієнтів	 і	основою	
політики	її	розвитку	є	висока	якість	взуття,	зручність	
при	 носінні,	 довготривале	 його	 використання,	
сучасний	дизайн,	 прийнятна	цінова	 політика.	ми	
прагнемо,	щоб	наша	продукція	по	дизайну	і	якості	
була	на	рівні	 з	 товарами	провідних	європейських	
марок.

наше	партнерство	побудоване	на	відвертості,	
взаємовигідності	 і	 щирості	 в	 наших	 ділових	
відносинах.	кожного	клієнта	ми	цінуємо	та	маємо	
індивідуальний	 підхід	 при	 обговорені	 умов	
співпраці.

ми	орієнтуємось	на	українських	дітей	і		знайшли	
«свого	Покупця»,	тому	кредо	нашої	фірми	«свій	до	
своГо	По	своє!»	Приєднуйтесь	і	ви!

дорогі	наші	клієнти!	ми	щиро	всіх	вас	любимо,	
чекаємо	і	запрошуємо	до	плідної	співпраці.

МаЛьви
ПідПриємство	Лтд

вул.  Литвиненка, 3,  
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: (067) 2381375,
 (050) 4314206 
Тел./Факс: (032) 2702566
e-mail: malvu.tanya@ukr.net
http://vzutya.malvy.com.ua
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Компанія ІМ «Мир Мыслика» (ПП Воронсбехер 
О.П.) є офіційним дистриб’ютором на Україні 
творчих креативних конструкторів Zolo Creative, 
Zolo Bonz (США), конструкторів на присосках Squigz 
та іграшки для активного відпочинку метального 
планера Felix - IQ від Miniprop (Немеченна).

МИР МЫСЛИКА
КОМПАНІЯ ІМ 
ПП ВОРОНСБЕХЕР О.П.

вул. Калнишевського, 10, оф. 5, 
м. Запоріжжя, 69124, Україна
Тел.: (067) 9581451
e-mail: info@myslik.com.ua
www.myslik.com.ua



�� ��

уЧаСниКи виСтавКи

��

ММЛаБ+ММаКСиМуС ГруП

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,
www.mmlab.lviv.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+MAxIMUS GROUP 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, 
www.mmlab.lviv.ua
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натаЛіЯ
ГотЕЛЬ

с. Гукливий, Воловецький р-н,  
Закарпатська обл., 
Тел.: (050) 1374597 – Ірина
Тел.: (050) 9093573 – Оксана
e-mail: ibirak@mail.ru 
http://natalia-hotel.com.ua/

затишний	 та	 комфортний	 готель	 наталія	
розташований	 у	 карпатських	 горах,	 у	 селищі	
Гукливий,	 посеред	 красот	 незайманої	 природи	 і	
прекрасних	гірських	краєвидів.	Поряд	с	готелем	на	
вас	очікують	чиста	гірська	річка,	ліс	та	величні	гори	
з	унікальними	карпатськими	полонинами.

Готель	наталія	є	чотириповерховою	будівлею,	на	
першому	поверсі	якої	знаходяться	ресторан,	магазин,	
аптека.	решту	поверхів	займають	комфортабельні	
готельні	номери	(стандартні,	напівлюкс	та	люкс).

Готель	може	прийняти	одночасно	до	150	осіб.	
ми	працюємо	с	туристичними	агенціями,	приймаємо	
як	туристів	поодинці,	так	і	групами,	влітку	можлива	
переорієнтація	 приміщень	 готелю	 під	 дитячий	
табір.

у	 нашому	 ресторані	 ви	 завжди	 зможете	
скуштувати	 блюда	 української	 і	 закарпатської	
кухні.	 крім	 того,	 до	 ваших	 послуг	 автомобільна	
стоянка,	басейн,	сауна,	мангали,	численні	бесідки,	
конференц-зал,	 тераса	для	 засмагання,	 дитячий	
майданчик	та	багато	іншого!

ExHIBITORS

��

Cozy	and	 convenient	Natalia	Hotel	 is	 located	 in	
the	Carpathian	mountains,	 in	 the	village	of	Guklovy,	
among	the	beauties	of	untouched	nature	and	wonderful	
mountain	 landscapes.	 Except	 the	 hotel,	 a	 clear	
mountain	 river,	 forest	 and	majestic	mountains	with	
unique	Carpathian	meadows	are	waiting	for	you.

Natalia	Hotel	is	a	four-storeyed	building;	on	its	first	
floor	there	are	a	restaurant,	a	shop	and	a	drugstore.	
Other	floors	are	occupied	with	comfortable	hotel	rooms	
(standard,	semi-luxe	and	luxe).

The	hotel	can	take	up	to	150	people	at	a	time.	We	
work	with	travel	agencies,	host	tourists	both	alone	and	
in	 groups;	 in	 summer	 the	 reorientation	 of	 the	 hotel	
rooms	to	a	children	camp	is	possible.

In	 our	 restaurant	 you	 can	 always	 try	 the	 dishes	
of	Ukrainian	and	Transcarpathian	cuisine.	In	addition	
at	your	disposal	are	parking,	swimming	pool,	sauna,	
barbecues,	numerous	pavilions,	conference	room,	sun	
terrace,	playground	and	much	more!

NATALIA
hotel

village Guklivy, Volovets district,  
Transcarpathia
Phone: +380 50 1374597 – Irina
 +380 50 9093573 – Oksana
e-mail: ibirak@mail.ru 
http://natalia-hotel.com.ua/
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ОСтаПЕнКО
сПд	 
Tm	ARTOS

Тел.: (067) 4877935
e-mail: xartur@meta.ua

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

ExHIBITORS

13

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

OSTAPENKO
BUSINESS	ENTITy 
Tm	ARTOS

Phone: +380 67 4877935
e-mail: xartur@meta.ua
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торгова	марка	PICCOLO,	яка	з’явилась	на	ринку	
україни,	 стрімко	 розвивається,	 завойовує	 любов	
своїх	маленьких	клієнтів	та	довіру	батьків.

вироби	 	 Tm	 PICCOLO	 відрізняються	 поміж	
інших	конкурентних	марок	бездоганною	якістю	при	
помірних	цінах.

асортимент	 продукції	 складається	 з	 дитячого	
одягу,	взуття	та	головних	уборів,	та	відзначається	
широким	 асортиментним	 рядом,	 витонченим	
дизайном;	відповідає	сучасним	тенденціям	дитячої	
моди.

Ласкаво	 просимо	 відвідати	 нас	 і	 ближче	
ознайомитись	 з	 продукцією	Tm	PICCOLO,	 один	
дотик	до	 котрої	 дозволяє	 відчути	 гармонію	 краси	
та	комфорту.

запрошуємо	до	співпраці	оптові	фірми,	магазини	
та	приватних	підприємців.

ПіККОЛО
Фабрика	дитячоГо	одяГу

вул. Здолбунівська, 7-г 
м. Київ, 0-999, Україна 
Тел.: (067) 3710321,  
 (096) 2476714
e-mail: piccolotawo@bigmir.net 
http://piccolo.lviv.ua
вул. Замарстинівська, 127,  
м. Львів, 79058, Україна 
Тел.: (0322) 2430967,   
 (067) 2559395
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«данон»	–	одна	з	перших	міжнародних	компаній,	
що	 прийшла	 на	 український	 ринок	 та	 розпочала	
добу	широкомасштабного	 виробництва	 йогурту,	
природного	продукту	харчування,	що	корисний	для	
здоров’я.

від	самого	початку	компанія	почала	асоціюватись	
зі	здоров’ям	та	інноваціями,	турботою	про	споживачів	
та	щоденним	 контролем	 якості.	Проте	 бізнес	 не	
може	 процвітати	 та	 називатися	 повноцінним,	 не	
приносячи	 користь	 своїм	 працівникам,	 місцевій	
економіці	та	суспільству.	тому	на	сьогоднішній	день	
ми	ставимо	перед	собою	дуже	амбіційну	мету:		за	
наступні	 5	 років	 покращити	 якість	 та	 збільшити	
тривалість	життя	 середнього	 українця	на	5	років.	
«данон»	в	україні»	-	за	більш	тривале	й	повноцінне	
життя!	

у	2014	році	компанія	«данон»	відзначила	своє	
15-річчя	в	україні.	

15	 років	ЛЮбові	 –	 15	 років	 на	 службі	 для	
здоров’я	і	радості	наших	споживачів!

бренди	компанії:

раСтіШКа тМ

вул. Багговутівська, 17/21,  
м. Київ, 04107, Україна
Тел.: (044) 5948000, 5948001, 
 0 800 501 625 Інформаційна 
 служба для споживачів (дзвінки 
 по Україні безкоштовні)
e-mail: reception.ukraine@danone.com
http://danone.ua/
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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

уЧаСниКи виСтавКи
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ми	 сімейство	Cotini	шукаємо	 	 позитивних	 та	
життєрадісних	друзів!	

надаємо	обійми,	посмішки	хороший	настрій!
Cotini	 сімейство	 яке	 народжено	 з	 найкращих	

матеріалів	в	україні	з	любов’ю.

СіМЕЙСтвО COTINI
українсЬкий	виробник	іГрашок-
Подушок

вул.Мала Панасівська 22/24, кв 78,  
м. Харків, , Україна
Тел.: (050) 2715520
e-mail: cotini@ukr.net
www.cotini.bistree.net
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СіріуС
акадЕмія	танцЮ

вул. Манастирського, 1 ,  
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: (032) 2455877
e-mail: sirius.dance.academy@gmail.com
www.dance.lviv.ua

академія	 танцю	 «сіріус»	 пропонує	фахове	
навчання	 усім	 популярним	 видам	 та	 стилям	
сучасного	 танцю	 	 під	 керівництвом	 досвідчених	
фахівців.	у	нас	викладають:	бейбі-фіт,	брейк-данс,	
пілатес,	джаз-фанк,	сальсу,	контемпорарі,	хіп-хоп,	
джаз-поп,	 хореографію	 (хореографічна	 школа	
SIRIUS	STAR),	 східні	 танці,	 рок-н-рол,	 стречінг,	
стрип-пластику,	Go-go,	бальні	танці	та	ін.

ExHIBITORS

SIRIUS	 	DANCE	ACADEmy	–	 the	first	centre	of	
contemporary	 dance	 in	 the	Western	 Ukraine.	We	
offer	you	a	variety	of	dance	styles	taught	at	our	centre	
by	 experienced	professionals,	 such	as	 baby-dance,	
Pilates,	jazz-funk,	salsa,	contemporary,	hip-hop,	jazz-
pop,	ballet	(the	choreographic	school	SIRIUS	STAR),	
belly	dance,	rock-n-roll,	stretching,	strip-plastics,		go-go,	
ballroom	dance	etc.

SIRIUS
DANCE	ACADEmy

1, Manastyrskoho, St.,  
79066, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2455877
e-mail: sirius.dance.academy@gmail.com
www.dance.lviv.ua
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У програмі навчання танці європейської та 
латиноамериканської програми, флешмоби, 
весільні танці для молодят, сучасна хореографія та 
розтяжки, що є головною складовою танцюриста.

У клубі працюють кваліфіковані  тренери, які 
допоможуть вашій дитині вільно володіти пластикою 
свого тіла. Навчаємо усіх від  4-ох років.

СТИЛЬ
КЛУБ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО 
ТАНЦЮ

м. Львів, Україна
Тел.: (067) 7539368 Катя Гаврилюк
e-mail: katya-gavryluk@mail.ru

EXHIBITORS
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тіМі тЕКС тМ

вул. Щорса, 66/1, корп.3,  
м. Чернігів, 14000, Україна
Тел.: (067) 4605254
e-mail: timolesya@yahoo.com
http:// www.timi-tex.com

Продукція	торгової	марки	тімі	текс	–	це	дитячий	
одяг	для	немовлят	та	дітей	до	7	років,	створений	
дарувати	радість.	у	виробництві	ми	використовуємо	
лише	 натуральні	 тканини	 відомих	європейських	
брендів	 та	 висуваємо	 високі	 вимоги	 до	 якості	
кожного	виробу	.

основний	асортимент	складають:	комбінезони,	
боді,	 кофти,	 повзуни,	 светри,	 сукні,	 піжами,	
футболки.

ExHIBITORS

1

Products	brand	Timi	tex	is	the	best	kid’s	clothing	for	
babies	and	children	up	to	7	years.	In	production	we	use	
only	natural	fabrics	known	European	brands	and	we	
have	high	quality	requirements	for	each	product.

The	 basic	 assortment	 are	 rompers,	 bodysuits,	
cardigans,	dresses,	pajamas,	t-shirts.

TIMI TEx TM

Schorsa str. 66/1, 3,  
14000, Chernigiv, Ukraine
Phone: +380 67 4605254
e-mail: timolesya@yahoo.com
http:// www.timi-tex.com
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«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 номерів. 
Також виготовляємо будь-які номери за 

індивідуальними замовленнями від 1 штуки.
Забезпечуємо найкращі ціни і терміни виконання 

замовлень від виробника.
Дуже  лояльні умови співпраці – Ви нічим не 

ризикуєте!
Запрошуємо до співпраці українські та закордонні 

дитячі магазини!

ЦЕ ДОБРИЙ ЗНАК!

вул. Липинського, 36, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 2317272
 (050) 4317272
 (прийом замовлень)
 (068 ) 6264603-Валерія Бакаєва
 (097) 0200970-Мирослава Мадей
 (073) 4120020-Олена Гура
Тел./Факс: (032) 2317322
e-mail: sales@evroznak.com.ua
www.dobroznak.com.ua
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ЧаС МаЙСтрів
видавництво

вул. Васильківська, 28, 
м. Київ, 03022, Україна
Тел.: (067) 6582551
Факс: (044) 2590380
e-mail: origin@masterclassbook.com
http://chasmaistriv.com.ua

книжки	видавництва	«час	майстрів»	―частина	
середовища	зростання	людини.	книжки	про	істину,	
про	 головне,	 які	 несуть	 знання,	 розкривають	
устрій	 світобудови,	формують	 правильні	 образи,	
передають	досвід.	наша	мета	-	створювати	дитячі	
книжки	для	еволюції	душі,	як	витвір	мистецтва.

ExHIBITORS

��

The	books	of	the	Chas	maistriv	publishing	house	are	
part	of	the	environment	in	which	a	person	grows.	They	
are	books	about	 the	 truth,	about	 the	most	 important	
things;	they	carry	knowledge,	reveal	the	structure	of	the	
universe,	form	the	right	images,	and	share	experience.	
Our	goal	is	to	creat	children’s	books	to	help	the	soul	
evolve	as	a	piece	of	art.

CHAS MAISTRIv

28, Vasylkivska St., 
03022, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 6582551
Fax: +380 44 2590380
e-mail: origin@masterclassbook.com
http://chasmaistriv.com.ua
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рЕКЛаМна КаМПаніЯ рЕКЛаМна КаМПаніЯ

в СПЕціаЛізОваніЙ ПрЕСі
-	 всеукраинский	журнал	«о’блик»	.................. (україна)
-	 журнал	«ангелятко»	.......................(м.	Львів,	україна)
-	 журнал	«ангеляткова	наука»	.........(м.	Львів,	україна)
-		 журнал	«дім	і	сім’я»	........................ (м.	київ,	україна)
-	 журнал	«зростаємо	разом»	............ (м.	київ,	україна)
-	 журнал	«мамин	клуб»	....................(м.	Львів,	україна)
-	 журнал	«швейное	дело»	..............(м.	Харків,	україна)
-	 газета	«казковий	вечір»	.................. (м.	київ,	україна)
-	 інтернет-журнал	про	подарунки	«Shadel»	... (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/exhibchildrensworld
http://www.facebook.com/events/1443104465977910	
http://www.facebook.com/events/1644910999063428/
http://www.facebook.com/exhibchildrensworld
http://www.facebook.com/hmwllv/
http://vk.com/hmwllv
http://032.ua
http://4baby.ua
http://4mamas-club.com

http://afisha.vash.ua
http://afishalviv.net
http://city-adm.lviv.ua
http://companion.ua
http://dds.com.ua
http://derevo-kazok.com.ua
http://dity.te.ua
http://happylife.lviv.ua
http://heyevent.com	
http://infomisto.com
http://kazkovy.com.ua
http://kolobochok.com.ua
http://kotya.com.ua
http://lolakids.com.ua
http://lviv.dityvmisti.com.ua
http://lviv.travel
http://lvivconvention.com.ua
http://lviv-online.com
http://lys-mykyta.org
http://mamaspuzzles.com.ua
http://mame.lviv.ua
http://mamynclub.com.ua
http://megasvadba.info
http://model.lolakids.com.ua
http://moirebenok.ua
http://my-marriage.com.ua
http://oblick.com.ua
http://odezda.biz
http://ot-ot.lviv.ua
http://pivdennij.com
http://poradnica.com.ua
http://portal.lviv.ua
http://prostobaby.com.ua
http://revolutionua.com
http://ria.com
http://ria.lviv.ua
http://rukodelki.com.ua
http://rukotvory.com.ua
http://shadel.com.ua
http://shd.com.ua	
http://sites.google.com

VI	сПЕціаЛізованої	 
виставки-ярмарку
«ДитЯЧиЙ Світ-2015»
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Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

всі авторські права належать  
Прат «Гал-ЕКСПО»®

	 Прат	 «Гал-ЕксПо»®	 надає	 послуги	
з 	 р озм іщення 	 ре к лами 	 в 	 у с і х 	 зм 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»®

рЕКЛаМна КаМПаніЯ

http://skrynya.ua
http://strichka.com
http://tvoemisto.tv
http://ua.kompass.com
http://uamodna.com
http://uk-ua.facebook.com
http://Weddingday.zp.ua
http://wedtv.ua
http://workmam.lolakids.com.ua
http://zrostaymaluk.com.ua

рЕКЛаМа на раДіО
-	 радіо	«Люкс»;
-	 радіо	«радіо	24»;
-	 радіо	«Europa+»;
-	 радіо	«наше	радіо»;
-	 радіо	«Львівська	Хвиля»;
-	 по	внутрішній	аудіо-мережі	в	супермаркетах	Львова.

тЕЛЕвізіЙна рЕКЛаМа
-	 5-ий	канаЛ;
-	 новий	канал.

зОвніШнЯ рЕКЛаМа
-	 на	рекламних	установках	міста,	сітілайтах,	
сітіскролах,	білбордах;
-	 розміщення	 афіш	 (1000	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
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