
 

Попередній перелік учасників 

 

Інститут клітинної терапії – сучасний лікувально-діагностичний центр, на базі 
якого в 2004 р. створений Перший в Україні Кріобанк стовбурових клітин 
пуповинної крові. 

 

Вітчизняний виробник меблів та текстилю для новонароджених 
 «Компанія «ВЕРЕС» разом з Вами забезпечить затишок і комфорт Вашій дитині 
з перших днів її життя. 

 

 Офіційне представництво Компанії LORELLI / BERTONI (Болгарія) в Україні 
пропонує товари для дітей найвищої якості за мінімальними цінами. А саме 
коляски, ліжечка, манежі, стільчики для годування, ходунки, автокрісла, а також 
багато іншого для ваших дітей. 

 

Cвітовий лідер у виробництві 100% натуральної та органічної косметики 

представить свою продукцію для мам та діток на виставці-ярмарку. 

 

Представить дизайнерський дитячий одяг з найкращим співвідношенням ціни і 

якості українського виробництва. 

 
Представить колекції вишуканого одягу високої якості пошиття з використанням 

ручної роботи. 

 

Асортимент продукції складається з дитячого одягу, взуття та головних уборів, 

та відзначається широким асортиментним рядом, витонченим дизайном; 

відповідає сучасним тенденціям дитячої моди. 

 

TM Lukas-kids - вітчизняний виробник дитячого та підліткового одягу 
європейської якості, що відповідають сучасним тенденціям моди.  



 

 TM Be easy молодий бренд, що швидко розвивається, представить на виставці 

якісний дитячий одяг, що не поступається європейським аналогам. 

 

  

З 2016 року найуспішніший базовий casual - бренд в Ізраїлі бренд FOX офіційно 

в Україні.  

 

Бездоганний стиль в поєднанні з елегантністю, що є ознакою тонкого смаку, 

втілюється у одязі від італійських брендів, що представить на виставці модний 

бренд Gufo. 

 

 ТОВ «ЛЕЛА» має ексклюзивні права на виробництво і продаж одягу групи 

«Ленер Кордье» як в Україні так і в країнах Східної Європи.  

 

Студія одягу Ірис - це новий український бренд дитячого та підліткового одягу 

для дівчат. Молода та креативна команда створює модні речі для нових 

колекцій, які у поєднанні з ніжним та теплим трикотажем доповнять Ваш 

гардероб сучасними та вишуканими моделями одягу. 

 

«PONDI»- офіційний виробник регульованих дитячих парт-трансформерів та 

ортопедичних крісел. 

 

 

«VLADI» є одним із найбільших у Європі виробників вовняних пледів та ковдр 

найвищої якості. Вироби виготовляються з найкращої вовни новозеландських 

овець, альпаки, а також із вовни з добавкою акрилу. 

 

«Укр-Китай Комуникейшин» - основні послуги, які надає компанія: 

Комплексний супровід контрактів імпортно-єкспортного бізнесу з Китаєм; 

Гуртові поставки товарів з Китаю; Транспортна логістика; Митний супровід. 

 

ТМ «Альма»  -  один з провідних українських виробників навчального, ігрового 

та реабілітаційного обладнання для дітей.  

 Виробництво дитячих меблів. Регульовані парти з дерева. 

 

Ergosit – стильне крісло для здоров’я вашої спини! 

На стільцях Ergosit Ви, самі цього не помічаючи, залучатимете м’язи спини, 

котрі зміцнюють та покращують поставу.  

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

Якісне, зручне та  комфортне гімнастичне взуття з натуральної шкіри  різних 

кольорів. Наша продукція сертифікована та має гігієнічні висновки. 



 

GRUSHA.UA – інтернет-магазин кави. Мета проекту – відродження українського 

виробника та скорочення часу від виробництва до продажу, щоб забезпечити 

покупця свіжою кавою. У нашому каталозі продукція тільки тих виробників, які 

розділяють наші погляди та переконання.    

БУЛЬБА ГУМ ТМ 

 Перша українська жувальна гумка 

 

Найбільший постачальник святкової продукції у Західному регіоні України. 
Понад 15 років досвіду. 
Більше 3000 найменувань аксесуарів для свята. 
 

 

Найкращі книги, написані зі смаком, а водночас цікаво і весело, для наших 

найкращих дітей! Якість книг та їх змісту є запорукою нашої роботи та нашого 

успіху!  

 

Освіжувач повітря 

 

 

Компанія "Трик-Трек" займається виробництвом унікальних ігор.  

 

Відомий український бренд головних уборів та аксесуарів з 2003 року. 

 

Львівський виробник дерев'яних екологічно чистих  конструкторів для дітей від 
4 років. 
 

 

Творча студія "DIVchA" - це тандем креативних людей, що втілюють свої ідеї, 
створюючи неповторний етно одяг і прикраси з натуральних матеріалів – 
бавовни, льону, вовни, шовку. 

 

Мультибрендовий магазин велосипедів, скейтбордів, лиж, сноубордів, 
високоякісного одягу, взуття та аксесуарів провідних світових виробників. 



 

 

 
 

Один з лідерів освітніх послуг у Західному регіоні. 

Емікс  

 Український виробник номерків на БУДЬ ЯКИЙ дитячий транспорт.  
 

 

Нова унікальна настільна  гра в емоції 

 
 

Виробник спортивної форми, взуття та аксесуарів для ігрових, командних та 
індивідуальних видів спорту. 
 

 

Ексклюзивні сумки для жінок будь якого віку і смаку. 

 

Крамниця подарунків 

 

 
Корисні і цікаві розвиваючі іграшки. 
 

 

 

SimbaBaby магазин оптової продажі дитячих товарів. SimbaBaby – 

це гарантія якісних та вигідних покупок наших клієнтів по всій 

Україні. 

 

 

Магазин настільних ігор 

 

Компанія ТОВ "Лемберг Іннвовейшн" на даний момент є офіційним 

представником торгівельних марок: «СРІБНИЙ ДОТИК», «Лако», «Аргенвіт» - 

унікальної лінії засобів особистої гігієни  на основі високоякісних компонентів. 

Продукти даної торгової марки не містять солі, парабенів, лаурил- та лаурет- 

сульфатів (натрію, амонію та ін.). 

 У нашій майстерні ми вручну виготовляємо різні дитячі товари. 

 

Виробник3д моделей з дерева. 

 

Виробництво та виробництво ігор та іграшок з фанери методом лазерної 

порізки. 



Учасники ярмарку рукоділля 

 Фостій Наталя 

 Населевська Вікторія  

 Пацула Світлана  

 Луцишин Мар’яна   

 Любуська Марта  «Чарівний обідок»  

 Chorna Art Candles  

 Гуменна Леся 

 Ціховська Ірина 

 Смешапки  Панчук Надія 

 Кральська Олена 

 Вироби ручної роботи та фурнітура  

 Natadolls Наталія Лицусь 

 Приятная Мелочь Гурьянова Татьяна 

 Подгурська Леся 

 OpanaskoART Пилипчук Оксана 

 Файні цяцьки Борисовська Христина 

 Ексклюзив-Студія Pavat  Кучка Наталія 

 Gift for you Будишевская Ольга 

 "ЧІЧКА" Гвоздик Анна 

 Шух Вікторія 

 Деркач Тетяна 

 Great Gift  

 EcoBot   

 Love&Carry 

 Юля Романеенко  

 Корисні солодощі  

 Пилипів Мирослава  

 Аннет Когут Анна 

 Надя Савицька 

 Самоцвіти 

 Арахісова паста Manteca 

 Happy People  

 Ніна Воротникова-Чулинда 

 

 

 

Учасники території дитячого дозвілля 



 ТРК Південний РЦ «Веселка» 

 ЕКПОЗИЦІЇ НІКОПОЛЯ 

 HLADUN SCOOL бізнес школа для дітей та дорослих 

 Baby світ Helen Doron 

 Ляля до  Ляля по 

 Плавунці 

 Творча майстерня Сверлик 

 Творча майстерня Гончарня 

 БДЮТ Личаківського р-ну 

 Львівська обласна федерація таеквон-до і.т.ф 

 Львівська школа монтессорі 

 Наукові дослідники 

 Мадагаскар 

 Дитяча планета 

 Ігроленд 

 ЦДЮТ Залізничного р-ну 

 Соробан – школа усного рахунку 

 

 

 


