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АЛФАВІТНИЙ ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВПРОГРАМА ЗАХОДІВ*

*В програмі можливі зміни

16 травня. День майбутніх мам
СЕМІНАРИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ БАТЬКІВ

•	 Презентація соціального проекту NEWBORN marketing
•	 9 кроків до вдалого завершення грудного вигодовування
•	 Грудне вигодовування. Підготовка, профілактика проблем
•	 Спільні пологи:  за і проти. Чим реально може допомогти партнер?
•	 Підготовка до пологів. Рекомендації сімейного психотерапевта
•	 М'які пологи — як навчитися народжувати без болю.

СЕМІНАРИ ДЛЯ ЖІНОК
•	 Мама, дружина, господиня, особистість — як все встигнути?
•	 Заповіді Флаймами і ваш чоловік
•	 Здорове харчування для ледарів і тих, у кого на «це» немає часу!
•	 Як говорити з дитиною, щоб вона почула батьків
•	 Талановита дитина: як розкрити задатки свого малюка

ЗАХОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ
•	 Всеукраїнський турнір-фестиваль з хортингу
•	 Творча майстерня
•	 Виступ дитячих танцювальних колективів
•	 Показ колекції одягу «Лілея Кобзаря»

17 травня. Відпочиваємо всією родиною!
СЕМІНАРИ ДЛЯ БАТЬКІВ

•	 Зроби алергію своєю помічницею! Все про алергію у дітей
•	 Вікторина та розіграш призів від страхової компанії «MetLife Alico»
•	 Партнерські пологи. Чому в пологах потрібні «помічники»?
•	 Грудне вигодовування від А до Я
•	 Презентація проекту «Мамина Карта» та розіграш призів
•	 Як знайти своє покликання і почати свою справу, перебуваючи в декреті

ЗАХОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ
•	 Всеукраїнський турнір-фестиваль з хортингу
•	 Спортивні заняття з тренером: футбол, йога, фітнес
•	 Творчі майстер-класи для дітей
•	 Танцювальні класи для малюків Baby-Fitness .
•	 «Співанки-забавлянки» — майстер-клас для мам з малюками
•	 «Мадагаскар» в гостях у Фестивалю (ігри з аніматорами)

18 травня. Тато, мама, я — дружна сім'я!
СЕМІНАРИ ДЛЯ БАТЬКІВ

•	 Ранній розвиток вдома. Що можна робити самостійно? 
•	 Психологія новонародженого. Міфи і реальність
•	 ТМ Huggies: Особливості догляду за новонародженим

ЗАХОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ
•	 Всеукраїнський турнір-фестиваль з хортингу
•	 Творчі майстер-класи для дітей
•	 Спортивні заняття з тренером: футбол, йога, фітнес
•	 Створення ресурсного колажу з «Маминою Картою»
•	 Концерт співачки Росави
•	 Книжковий марафон
•	 Майстер-клас з методики вивчення англійської мови Genki English
•	 Смурфики рятуються від злого чарівника Гаргамеля (ігри з аніматорами)
•	 Весняний портрет БараБуки
•	 Презентація курсу «Ейдетика»
•	 Фізичні та хімічні експерименти
•	 Розіграш цінних призів від Парку атракціонів HAPPYLON
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4BABY.UA, Всеукраїнський каталог 
дитячих товарів та послуг
Київ, Україна
тел.: (067) 509 4490
e-mail: info@4baby.com.ua
www.4baby.ua

У нас розміщують прайс-листи провідні Iнтернет-магазини 
дитячих товарів України.

4MAMA.COM.UA 
ЕДіпрЕсс Україна, ТОВ
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, пов. 3
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880
факс: (044) 498 9881
www.4mama.com.ua

4mama.com.ua — це портал для сучасної мами з питань вагітності, 
здоров’я, виховання та розвитку дітей до 9 років, блоги, консультації 
лікарів-спеціалістів, обмін думками та різноманіття інтерактивних 
можливостей.

BABASIK, TM
вул. Красовського, 13, кв. 11
Бровари, Київська обл.
07400, Україна 
тел.: (067) 442 4703
e-mail: babasic2009@ukr.net
www.babasik.kiev.ua

Торгова марка «Babasik» успішно розвивається на українському 
ринку вже більше 3-х років і спеціалізується на виробництві дитячих 
головних уборів. Зарекомендувала себе як фірма, головною метою 
якої є якість продукції. Ми сподіваємось, що ТМ «Babasik», яка 
турбується про безпеку і здоров’я вашої дитини, принесе щастя 
і радість у ваш дім!

Будемо раді співпрацювати з вами!

BEST-TOY.COM.UA, інтернет-магазин
вул. Маршала Рибалко, 10/8, оф. 108

Київ, 04116, Україна
тел.: (044) 451 5452, (050) 493 2493

(093) 493 2493, (067) 409 2429
e-mail: hello@best-toy.com.ua

www.best-toy.com.ua

Вас вітає інтернет-магазин «best-toy.com.ua», що пропонує 
найкращі дитячі іграшки!

До вашої уваги представлений широкий асортимент товарів: 
конструктори, аксесуари та ігрові столи бренду LEGO, настільні 
розвиваючі ігри, ляльки, іграшкові дитячі коляски та ліжечка і багато 
інших якісних іграшок відомих світових брендів. Своє замовлення ви 
можете зробити у нас на сайті, а наші кур’єри вчасно доставлять його 
в будь-який куточок міста Києва; поштова відправка здійснюється по 
всій Україні. Також ми надаємо можливість нашим покупцям обрати 
потрібний товар з більш ніж 1000 найменувань безпосередньо 
в магазині! 

DW-TOYS
вул. Північно-Сирецька, 1-3

Київ, 04136, Україна
тел.: (044) 200 2818

e-mail: info@dw-toys.com.ua
www.dw-toys.com.ua

Компанія «DW-Toys» — ексклюзивний партнер таких визнаних 
світових виробників продукції для дітей як 4D Master (Гонконг) — 
анатомічні моделі та об’ємні пазли, Engino (Кіпр) — конструктори, 
Hama (Данія) - термомозаїка. Наша основна мета — запропонувати 
діткам та їх батькам такі іграшки, які будуть не тільки розважати, 
а  й навчати дітей та розвивати їх здібності. Добре відомо, що діти 
найкраще навчаються під час гри, часто не усвідомлюючи, що вони 
саме опановують нові навички та отримують нові знання.

Уся продукція, яку ми постачаємо, відповідає найвищим 
світовим вимогам щодо якості та безпечності для дітей, що також 
підтверджується вітчизняними сертифікатами.

Компанія «DW-Toys» співпрацює з торгівельними мережами, 
магазинами та інтернет-магазинами.
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KAMILLA-OPT.COM.UA
вул. Малишка, 3
Київ, 02192, Україна
тел.: (044) 543 7085
e-mail: rezvin_alla@mail.ru
www.kamilla-opt.com.ua

Оптова та роздрібна торгівля дитячим одягом польських виробників.

TANGO JEANS (TJ)
вул. Бугаївська, 21
Одеса, 65005, Україна
тел./факс: (048) 796 5318
e-mail: tjshop@mail.ru
www.tj.od.ua, www.tjshop.com.ua

ТМ TJ виробляє дитячий одяг з джинси, вельвету та велюру.
TJ — якість для ваших дітей.

аВТОпапа, ТОВ
«Автоцентр Прага Авто»
вул. Велика Окружна, 4
Київ, 08131, Україна
тел.: (044) 237 4732, (063) 237 4732
факс: (044) 207 7709
e-mail: zakaz@avtopapa.ua
www.avtopapa.ua

Перший український спеціалізований магазин дитячої автобезпе-
ки. Національна мережа роздрібних точок продажу дитячих автокрісел. 
Виробник перших українських дитячих автокрісел ТМ АвтоПапа.

Дитячі автокрісла, коляски, меблі для дитячої кімнати, аксесуари 
для автокрісел.

аЗБУка ДЛЯ БаТЬкіВ, ТОВ
вул. Є. Білокур, 10/15, оф. 1
тел.: (044) 331 1806
e-mail: info@roditeli.ua

«Азбука для батьків» — це сімейний центр, який займається 
підготовкою майбутніх мам до пологів, проводить розвиваючі 
зайняття для дітей від 6 міс. до 6 років та допомагає у підборі 
домашнього персоналу.

БараБУка, простір 
української дитячої книги 

вул. Рейтарська, 13, оф. 4
Київ, 01030, Україна 

e-mail: info@barabooka.com.ua
www.barabooka.com.ua

Перший український універсальний інформаційний ресурс про 
видання для дітей та юнацтва досліджує: що таке книги без фальшу, 
як вони впливають на дітей, на світ, що й навіщо сьогодні варто 
читати дітям.

Різноманітні розділи ресурсу розраховано на широке коло 
читачів: від батьків та дітей, які вже можуть самі приймати рішення 
щодо вибору книжок, до фахової спільноти науковців, педагогів, 
бібліотекарів.

У центрі уваги БараБуки — вітчизняні автори, ілюстратори, 
перекладачі. Поміж тим, можна дізнатися й про світові контексти 
і шляхи розвитку книговидання для дітей, а також про прийоми 
заохочення дітей до читання.

БОна ВіТа, Туристична компанія
вул. Дегтярівська, 4-А, оф. 510 

Київ, 04050, Україна
тел.: (044) 238 8965, (044) 362 9102

факс: (044) 486 6503
e-mail: zapros@bonavita.com.ua

www.bonavita.com.ua

Компанія заснована в грудні 2010 року командою успішних людей 
та професіоналів туристичного бізнесу.

Основна діяльність фірми:
•	 розробка індивідуальних та групових маршрутів; 
•	 організація дитячого відпочинку;
•	 бронювання авіаквитків; 
•	 бронювання готелів по всьому світу; 
•	 оформлення віз; 
•	 медичне страхування; 
•	 оренда автомобілів, транспортне і екскурсійне обслуговування; 
•	 організація морських і річкових круїзів, оренда яхт і катерів.
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ВИДаВнИЦТВО сТарОГО ЛЕВа, ТзОВ
Фактична адреса: 
вул. Лемківська 15-А, Львів, 79019, Україна
вул. Білоруська, 34, Київ, Україна 
Для листування: а/с 879, Львів, 79008, Україна
тел./факс: (032) 240 4798; тел.: (044) 489 1449
e-mail: zbut@starlev.com.ua
www.starylev.com.ua

«Видавництво Старого Лева» засноване 13 грудня 2001 року 
у  Львові. Головний редактор видавництва — Мар’яна Савка — 
поетеса, автор дванадцяти книг, серед яких і дитячі, перекладач, 
громадський діяч.

З часу заснування видавництво дбає про особливий літературно-
мистецький та поліграфічний рівень видань, співпрацюючи з 
найкращими українськими та світовими авторами, перекладачами, 
художниками, які допомагають творити впізнаване обличчя 
видавництва.

Отримавши більше 30 нагород за свою діяльність, у січні 2012 
року видавництво відзначило своє 10-річчя. Старий Лев продовжує 
збільшувати кількість виданих книжок та їх наклади, веде активну 
громадську діяльність. 

ВіММ-БіЛЛЬ-Данн Україна, паТ 
вул. Промислова, 7
Вишневе, Україна
тел.: (044) 490 5260
e-mail: office@pepsico.com
www.agusha.com.ua

В Україні продукти ТМ «Агуша» вперше з’явилися в 2008 році 
і швидко завоювали популярність серед українських споживачів. 

З квітня 2012 почався новий виток розвитку цього популярного 
дитячого бренду в Україні — в місті Вишневе Київської області 
відкрилося виробництво дитячого харчування «Агуша» з використан-
ням сучасних технологій. Потужності нового виробництва 
розраховані на переробку 50 тонн молока на добу. На новому 
виробництві виготовляються сирки і йогурти в досить широкому 
асортименті.

Всі кнИГИ, інтернет-магазин 
вул. Фрунзе, 160-Щ

Київ, 04073, Україна
тел./факс: (044) 467 5024

тел.: (067) 538 2276
e-mail: galynadudka@gmail.com

www.vsiknygy.com.ua

ВСІ КНИГИ — інтернет-магазин цікавої книги на будь-який смак 
і вік!

Широкий асортимент видань українською мовою. 3авжди цікаві 
акції та гарячі пропозиції. Роздріб та гурт.

ДИТЯЧИЙ ТЕксТИЛЬ, 
Швейна Фабрика, ТОВ

вул. Металургів, 22, оф. 13
Бровари, Київська обл.

07400, Україна
тел./факс: (044) 233 6742

e-mail: manager@dili.com.ua
www.dili.com.ua

Швейна фабрика «Дитячий текстиль» вже протягом 11 років 
доводить, що в Україні можливе створення одягу, дизайн якого 
відповідає світовим напрямкам дитячої моди, має високу якість, є 
безпечним та комфортним. Продукція сертифікована. Для ваших 
крихіток знайдуться ексклюзивні сорочечки, повзунки, хрестильні 
наряди, костюми та комбінезони, подарункові набори. Все потрібне 
для ліжечка: дитячі пледи, подушки, ковдри, засоби захисту. 

І ще багато-багато чого цікавого.
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інсТИТУТ кЛіТИннОї ТЕрапії, ТОВ
пр-т Космонавта Комарова, 3
Київ, 03680, Україна 
тел.: (044) 207 9207
факс: (044) 206 6660
e-mail: info@stemcellclinic.com.ua
www.stemcellclinic.com

Інститут клітинної терапії займається збором, виділенням і зберіган-
ням стовбурових клітин пуповинної крові і кріоконсервуванням плацен-
ти. Перший кріобанк стовбурових клітин пуповинної крові являє собою 
комплекс стерильних приміщень загальною площею більше 500 м2, 
які відповідають міжнародним стандартам якості ISO 9001:2008 і GLP, а 
виробничі процеси адаптовані до акредитаційних вимог FACT і ААВВ. 
Весь цикл обробки матеріалу відбувається на базі Інституту клітинної 
терапії, включаючи аналіз зразків у власній лабораторії ПЛР-діагностики.

Діяльність Першого кріобанку ліцензована згідно останнім 
вимогам законодавства України.

В Інституті клітинної терапії заснована багатопрофільна чудово 
оснащена клініка. Ми стали першим банком в Україні, який застосовує 
стовбурові клітини пуповинної крові для лікування. Зафіксовано більше 
200 застосувань наших зразків в клінічній практиці. Налагоджено також 
міжнародне співробітництво з клініками Європи, Близького Сходу і США. 
У 2010 році Інститут клітинної терапії прийняли в члени Міжнародної 
асоціації International Society for Cellular Therapy (ISCT) і він є дійсним 
членом Асоціації банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

кіДс пЛанЕТ
вул. Комарова, 10-А, кв. 1
Київ, 03124, Україна
тел.: (067) 447 8789, (093) 289 5190
e-mail: detskaya.planeta@gmail.com
www.kidsplanet.kiev.ua

Оптова торгівля якісним дитячим одягом та взуттям з фабрик 
таких країн як: Китай, Таїланд, Польща. Пропонуємо великий 
асортимент товарів, а саме: куртки, комбінезони, пальто, светри, 
кофти, реглани, толстовки, брюки, джинси, подарункові набори та 
комплекти, літнє взуття, боді, костюми, святкові сукні та аксесуари 
для вбрання, блузи, шкільну форму та багато іншого. 

кіМБЕрЛі-кЛарк Україна, ТОВ з іі 
БЦ «Протасів»

вул. М. Грінченка, 2/1
Київ, 03038, Україна
тел.: (044) 490 5810
факс: (044) 490 5811

e-mail: pavlo.tanchyk@kcc.com
www.svitmam.ua

Компанія «Кіmberly-Clark Worldwide Inc.» є міжнародною 
компанією, яка виготовляє продукцію для особистої гігієни 
й професійної гігієни та охорони здоров’я.

Історія компанії налічує понад 140 років. На сьогодні в компанії 
працює понад 58 000 співробітників по всьому світу.

В Україні представлені відомі ТМ HUGGIES, KLEENEX та KOTEX.

кОЗаЦЬка ФОрТЕЦЯ, Дитячий табір
а/с 79

Київ, 04211, Україна
тел.: (044) 332 7747

e-mail: info@hopak.kiev.ua
www.hopak.kiev.ua

Таборування дітей від 8 до 15 років у козацькому стилі.
До програми табору входять: їзда на конях, стрільба з лука, 

кермування човном-довбанкою, краєзнавчі походи та багато іншого, 
що залишає незабутні враження на цілий рік.
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кОМпанЬОн ГрУп, ТОВ
вул. І. Мазепи, 10-А
Київ, 01010, Україна 
тел.: (044) 494 2501
факс: (044) 494 2505
e-mail: info@companion.ua
www.companion.ua

Companion Group — один з перших і найвідоміших гравців 
українського ринку періодики та ділової літератури. На сьогоднішній 
день в портфоліо видань Companion Group входять: тижневик 
«Комп&йоН», щомісячні журнали «СТРАТЕГІЇ», «ФІНАНСИСТ» 
і  дитячий розважально-пізнавальний журнал «Професор Крейд». 
З 2005 року Companion Group активно займається публікацією 
та  дистрибуцією ділових книг українських та іноземних авторів на 
ринках України та СНД.

МаМа И Я, Журнал
ЕДіпрЕсс Україна, ТОВ
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880
факс: (044) 498 9881 
e-mail: mamaiya-readers@edipresse.com.ua
www.edipresse.com.ua

Журнал «Мама и Я» — найдоступніший журнал для батьків про 
здоров’я малюків.

Матеріали в журналі подані в короткій та лаконічній формі — для 
мам, яким необхідні експрес-відповіді на хвилюючі запитання.

Основний акцент в журналі зроблений на здоров’я дитини.
У кожному номері 100 питань до фахівців!

МаМа інФО, Журнал
інФО ГрУпп, ТОВ

вул. Тургенівська, 82-А, Київ, Україна
тел.: (044) 232 9277

e-mail: info@mamainfo.com.ua
mamainfo@ukr.net

www.mamainfo.com.ua

Перший журнал для мам європейського рівня Mama info – це 
джерело корисних порад та інформації стосовно товарів для дітей, 
дитячої моди, догляду за дитиною, здоров’я та виховання.

МаМа-ТаТО, портал для батьків та дітей 
тел.: (067) 520 6509

e-mail: webmaster@mama-tato.com.ua
www.mama-tato.com.ua

Мама-Тато — інформаційний портал, на якому ви знайдете безліч 
корисної інформації: усе, що ви маєте знати про вагітність, пологи та 
дітей, їх навчання і виховання. А також корисні поради для матусь —
здоров’я та краса, рецепти, свята і відпочинок. 

Тут ви знайдете найактуальнішу інформацію про планування 
сім’ї, вагітність, пологи, а також цикли статей про вагітність тиждень 
за тижнем, про розвиток дитини з кожним місяцем і до року, поради 
щодо того, як назвати дитину.

МаМИна карТа
вул. Жилянська, 31

Київ, 01033, Україна 
тел.: (096) 050 0225

e-mail: info@maminakarta.com.ua
www.maminakarta.com.ua

Мамина Карта — це карта привілеїв для мам:
•	 Знижки на товари та послуги в мережі наших партнерів у всіх 

сферах життя дитини: гуртки, басейни, садочки, школи, кафе, 
товари, послуги та ін.

•	 Бонуси на відвідування заходів для мам і всієї родини (виставки, 
конференції, форуми, семінари, свята, театри, кіно та ін.)

•	 Відвідування закритих «Зустрічей мам».
•	 Можливість задати питання фахівцям і мамам-експертам на 

сайті maminakarta.com.ua.



www.babyactive.com.uawww.babyactive.com.ua

ФЕСТИВАЛЬ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ

18 19

ФЕСТИВАЛЬ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ

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

«MetLife» — світовий глобальний лідер. 
У переліку послуг:  
•	 програми страхування, які об’єднують у собі унікальний 

страховий захист, можливість накопичення коштів, а також 
інвестування заощаджень із отриманням прибутку. 

•	 Нашою метою є надання можливості турботливим батькам 
створити дітям базис для вступу у доросле життя: 

•	 отримати достатньо коштів для якісної освіти;
•	 забезпечити стартовий капітал для відкриття власного бізнесу;
•	 забезпечити фінансово дітей при створення сім’ї;
•	 програми страхування дітей на випадок госпіталізації, хірургіч-

ного втручання та одужання.

МИр красОТЫ
ОЛЬШансЬка Т. Л.
вул. Голосіївська, 7, корп. 3
Київ, Україна
тел.: (097) 264 3530
e-mail: mir_krasoti@mail.ru

Оптовий та роздрібний продаж жіночої та дитячої біжутерії 
та аксесуарів.

МИр МЫсЛИка, інтернет-магазин
ВОрОнсБЕхЕр О. п., пп
вул. Калнишевського, 10, оф. 5

Запоріжжя, 69124, Україна
тел.: (067) 958 1451

e-mail: info@myslik.com.ua
www.myslik.com.ua

Мир Мыслика — офіційний дистриб’ютор на території України 
конструкторів Zolo (США), Тайкон (Росія), Makedo (Австралія), 
метальних планерів Miniprop (Німеччина), іграшок для емоційного 
розвитку Kimochis (США).

МОЙ рЕБЕнОк, Щомісячний журнал 
для молодих батьків

БУрДа-Україна, Дп 
вул. Володимирська, 101, корп. 2, пов. 4

Київ, 01033, Україна
тел.: (044) 490 8361
факс: (044) 490 8360

e-mail: moyrebenok@burda.ua
www.burda.ua

«МОЙ РЕБЕНОК» — провідний український щомісячний 
спеціалізований журнал для молодих батьків. У кожному номері 
ви знайдете багато корисної інформації щодо здоров’я, розвитку 
та виховання дітей; вичерпні рекомендації спеціалістів: лікарів, 
психологів, педагогів; корисні адреси та телефони в усіх регіонах 
України.

«МОЙ РЕБЕНОК» — надійний помічник і хороший товариш 
у найщасливіший, але такий непростий період життя.
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парИТЕТ-сЕрВіс, ТОВ
Silver Centre (Росток, ЗАТ)
бульв. Івана Лепсе, 4 
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 499 3707
факс: (044) 499 3706
e-mail: info@ps.ua
www.ps.ua

Група компаній «Паритет-Сервіс» вже більше 17 років представляє 
на ринку України унікальні трендові іграшки. В портфелі компанії 
більше 40 ексклюзивних брендів. Пропонуємо найкращі іграшки для 
різних вікових груп, що мають високу якість за помірну ціну.

Група компаній «Паритет-Сервіс» є офіційним представником 
наступних брендів на території України:

піЗнаЙкО, Дитячий міжнародний журнал 
а/с 125 «Пізнайко»

Київ-50, 04050, Україна
тел./факс: (044) 495 2065

тел.: (067) 232 4034
e-mail: posnayko-partner@niko.kiev.ua

www.posnayko.com.ua

Дитячий міжнародний журнал «Пізнайко» видає 3 журнали: 
«Пізнайко від 6 років», «Познайка от 6 лет», «Пізнайко від 2 до 6 років». 
Дитячі журнали «Пізнайко» видаються в підтримку майбутнього, 
сильної та єдиної України!

З’явились нові цікаві рубрики: «Про рідний край» і «З любов’ю 
до батьківщини». В оновлених журналах «Пізнайко» кожен знайде 
корисну інформацію: батьки — потрібні поради по спілкуванню 
та розвитку дитини, вихователі — ідеї для натхнення і виховання, 
діти — цікавий матеріал, який не знайдеш ніде більше.

Дитячі журнали «Пізнайко» зберігають родинні цінності, 
надихають ідеями, розкривають таланти дитини.

З питань розміщення реклами звертайтеся за тел.: (044) 495 2065.

піккОЛО, пп
вул. Замарстинівська, 127

Львів, 79058, Україна
тел.: (067) 255 9395, (096) 668 8572

e-mail: lena_piccolo_lviv@ukr.net
www.piccolo.lviv.ua

Компанія «ПІККОЛО» є виробником одягу для дітей віком від 0 
до 14 років, а також офіційним дистриб’ютором турецького бренду 
«ARTI».
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праВОсЛаВнИЙ ЦЕнТр прИкЛаДнИх 
МИсТЕЦТВ іМЕні прЕпОДОБнОГО 
іОана ДаМаскіна
вул. Полковника Затєвахіна, 14
Київ, 03041, Україна
тел.: (044) 374 0321
www.goloseevo.com.ua

Православний центр прикладних мистецтв імені преподобного 
Іоана Дамаскіна запрошує учнів 9-х класів на навчання з професій:

•	 столяр, виробник художніх виробів з дерева, верстатник 
деревообробних верстатів;

•	 кравець, закрійник;
•	 кухар-кондитер-пекар;
•	 художник-іконописець.
Термін навчання — 3 роки.
В центрі викладаються предмети православного змісту. Бажаючі 

продовжити навчання в духовній семінарії несуть послух паламаря і 
чтеця, співають в церковному хорі та більш поглибленіше вивчають 
духовні дисципліни.

Одночасно з опануванням професійної майстерності, учні 
навчаються в 10–11 класах школи 2–3 ступенів № 319 імені Валерія 
Лобановського м. Києва, де отримують атестат про повну загальну 
середню освіту.

прОсТО ЗДОрОВ BY, Онлайн-проект
Київ, Україна
тел.: (050) 853 3704
e-mail: prostozdorov@mail.ru 
www.prostozdorov.by 

Проект «Просто Здоров BY» — доступний інформаційний 
ресурс, де ви знайдете найдетальнішу інформацію про догляд, 
харчування, режим, виховання та взаємодію з дітьми, а також 
інформацію про найближчі семінари і тренінги. Проект «Просто 
Здоров BY» — проміжний підсумок 10-річної роботи А. Бивалькевіч 
з різними виданнями по всьому світу в області нутриціології, НЛП, 
дитячо-батьківських відносин і психосоматики. Проект «Просто 
Здоров BY» — проект про те, що бути здоровим простіше, ніж хворіти!

ТаТОШка, ТОВ
вул. О. Теліги, 39-Б

Київ, 04086, Україна
тел.: (044) 440 8586

тел./факс: (044) 440 0233 
e-mail: tatoshka2010@ukr.net

ТОВ «ТАТОШКА» — український виробник широкого асортименту 
трикотажного одягу для немовлят та дітей молодшого віку під ТМ 
«ТАТОШКА». Найвища якість за прийнятними цінами:

•	 повзунки;
•	 кофтинки;
•	 льолі;
•	 комбінезони;
•	 гольфи;
•	 піжами;
•	 білизна;
•	 різноманітні шапочки та інше.
Продукція ТМ «ТАТОШКА» вироблена зі 100% бавовни. Всі моделі 

сертифіковані та розроблені за європейськими стандартами.

ТВОЙ МаЛЫШ, Журнал
ЕДіпрЕсс Україна, ТОВ

вул. Димитрова, 5, корп. 10-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880
факс: (044) 498 9881 

e-mail: tvoymalysh-readers@edipresse.com.ua
www.tvoymalysh.com.ua

Журнал «Твой Малыш» — експерт по здоров’ю та догляду за 
малюками від народження до 3-х років! Унікальний український 
журнал для сучасних батьків.

У кожному номері ви неодмінно знайдете інформацію про 
вагітність і пологи, догляд за новонародженими і маленькими дітьми.

З журналом співпрацюють висококваліфіковані педагоги, 
психологи та методисти.

Журнал «Твой Малыш» допомагає заощадити зусилля в пошуках 
істини і пропонує тільки необхідну та якісну інформацію.
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Тестування генетичних здібностей 
за відбитками пальців — 
INFOLIFE UKRAINE
Київський планетарій, пов. 2
вул. Велика Васильківська, 57/3
Київ, Україна
тел.: (099) 505 4114
e-mail: infolife.expert@gmail.com
www.infolifes-ua.com

Відбитки пальців є індивідуальними генетичними маркерами 
природніх здібностей людини. Вони формуються в період 
внутрішньоутробного розвитку та ніколи не змінюються. 
Біометричне тестування генетичних здібностей за відбитками 
пальців є інноваційною розробкою, що заснована на сучасній 
науці  — дерматогліфіка.

Особливо корисною є інформація про генетично обумовлені 
потреби дитини, види профільної освіти та діяльності, до якої дитина 
має генетичну схильність, її фізіологічні та психологічні особливості, 
здібності в спорті.

ФанТ, пп
вул. Туполєва, 19, оф. 4
Київ, Україна 
тел.: (093) 169 9883 
e-mail: fant.veselo@gmail.com
www.fant.kiev.ua

Організація дитячих свят, розважальних заходів, творчих 
майстер-класів, тощо.

ФЛаЙМаМа 
ГОнЧарОВа с. і., ФОп

бульв. Вернадського, 5/19, кв. 66 
Київ, 03115, Україна
тел.: (093) 396 9603

e-mail: sve.potter@gmail.com
www.flymama.info

Проект Флаймама — www.flymama.info — покликаний допомогти 
мамам організувати своє життя в контексті дітей, зміцнити сімейні 
стосунки, навчити тому, як реалізуватися професійно, перебуваючи 
вдома з дітьми.

хЕппіЛОн Україна, ТОВ
вул. Композитора Лятошинського, 14-А

Київ, 03191, Україна
тел./факс: (044) 360 2537

e-mail: kiev@happylon.com
www.kiev.happylon.com

Надання послуг розважального характеру.

хОрОШИЕ рОДИТЕЛИ, Журнал 
ЕДіпрЕсс Україна, ТОВ

вул. Димитрова, 5, корп. 10-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880
факс: (044) 498 9881 

e-mail: goodparents-readers@edipresse.com.ua
www.edipresse.com.ua

Журнал «Хорошие родители» — експерт з виховання та розвитку 
дітей від 0 до 7 років. Глянцевий журнал нового покоління!

На сторінках журналу ви знайдете максимум корисної інформації 
з психології, виховання та розвитку дітей, а також поради українських 
фахівців та безліч унікальних методик, сучасних і класичних теорій 
психологів та педагогів з усього світу.

Завжди раді допомогти батькам стати хорошими і щасливими, 
тому, що лише у таких мам і тат зростають щасливі та здорові діти!
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ЦЕнТр ДИТЯЧОї сТОМаТОЛОГії 
«кЛініка ЗаБЛОЦЬкОГО»
пров. Щорса, 5
Київ, 01133, Україна
вул. Коперника, 20
Львів, 79000, Україна
тел. Київ: (067) 560 9911
тел. Львів: (067) 520 9911
e-mail: klinika@zablotskyy.kiev.ua
www.zablotskyy-children.com

Наші стандарти:
•	 Найвищий рівень інфекційного контролю. 
•	 Змістовна консультація та нагадування про візити.
•	 Профілактичні огляди кожні 6 місяців. 
•	 Індивідуальні рекомендації стоматолога щодо вигодовування.
•	 Профілактичні заходи для захисту від карієсу.
•	 Своєчасна діагностика та лікування захворювань зубів.
•	 Професійна гігієна з 6-ти років.
•	 Персональний добір засобів гігієни.
•	 Консультація ортодонта з 3 років — попередження непра-

вильного прикусу. 
•	 Збереження стовбурових клітин зубів.
•	 Переведення у 17 років під опіку дорослого стоматолога 

з максимальною кількістю здорових зубів.

ШЕВЧЕнкіВЕЦЬ, ЦЕнТр ТВОрЧОсТі 
ДіТЕЙ Та ЮнаЦТВа
вул. Артема, 43
Київ, 04053, Україна
тел./факс: (044) 486 3138               
e-maіl: 4863138@bk.ru               
www.art-studio.at.ua

Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» — один 
з  найстаріших закладів позашкільної освіти міста Києва. Він 
заснований у 1937 році. 

ЦТ «Шевченківець» — багатопрофільний позашкільний 

навчальний заклад, який об’єднує 5357 вихованці віком від 3 років 
до 21 року у 343 навчальних групах гуртків, секцій, студій, творчих 
об’єднань. 

У позашкільному навчальному закладі працюють 114 висококва-
ліфікованих педагогів, серед яких 15 відмінників освіти України, 
10 майстрів спорту СРСР, 2 майстра спорту міжнародного класу, 
Заслужена артистка України, Заслужений діяч мистецтв України, 
народний художник України, 2 члени Спілки художників України. 
Традиційно педагогічний колектив поповнюється випускниками 
творчих об’єднань.

ЮніОрБанк, паТ
вул. Набережна Перемоги, 50

Дніпропетровськ, 49094, Україна
тел.: 3700

www.juniorbank.com.ua

Банківські послуги.

ЮніТОЙс, ТОВ
вул. Магнітогорська, 1-А, оф. 303

Київ, 02094, Україна
тел.: (044) 353 0795

(044) 353 0796, (050) 945 2231
e-mail: savabino@ukr.net

unitoys@ukr.net
www.bino.kiev.ua

ТОВ «Юнітойс» — ексклюзивний дистриб’ютор в Україні 
всесвітньо відомих ТМ «BINO», «Mertens» (Німеччина) — виробників 
широкого асортименту дерев’яних іграшок, аксесуарів для дітей та 
немовлят. Продукція ТМ BINO, Mertens виготовлена з високоякісних 
натуральних матеріалів, безпечних для малюків. Ми пропонуємо 
різноманітні головоломки, пірамідки, пазли, кубики, шнурівки, 
доміно, музичні інструменти та інше. З кожним роком асортимент 
постійно оновлюється. Будемо раді співпраці.
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ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ

Іграшки
BEST-TOY.COM.UA
DW-TOYS
МИР МЫСЛИКА
ПАРИТЕТ-СЕРВІС
ЮНІТОЙС 

Продукти харчування
ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА

Товари для дітей
BABASIK
KAMILLA-OPT.COM.UA
TANGO JEANS (TJ)
АВТОПАПА
ДИТЯЧИЙ ТЕКСТИЛЬ
КІДС ПЛАНЕТ
МИР КРАСОТЫ
ПІККОЛО
ТАТОШКА

Товари гігієнічного призначення
КІМБЕРЛІ-КЛАРК УКРАЇНА 

ДИТЯЧі ТОВарИ

ОсВіТні УсТанОВИ

Вивчення іноземних мов 
БОНА ВІТА

Позашкільна освіта
ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ

Учбові заклади
ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ

МЕДИЧні ЗакЛаДИ  

сЕрВіс Та пОсЛУГИ ДЛЯ сіМ’ї

спОрТ, ТУрИЗМ, ВіДпОЧИнОк

Банки пуповинної крові
ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ

Діагностичні заклади
INFOLIFE UKRAINE

Медичні заклади
СТОМАТОЛОГІЯ «КЛІНІКА ЗАБЛОЦЬКОГО»

Оздоровчі установи
ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ

Психологічна підтримка 
ФЛАЙМАМА 

Школи майбутніх батьків 
ФЛАЙМАМА 

Видання
МАМА И Я
МОЙ РЕБЕНОК
ПІЗНАЙКО
ТВОЙ МАЛЫШ
ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ 

Інтернет-магазини
BEST-TOY.COM.UA
ВСІ КНИГИ 
МИР МЫСЛИКА

Інформаційні ресурси та ЗМІ
4BABY.UA
4MAMA.COM.UA 
АЗБУКА ДЛЯ БАТЬКІВ
БАРАБУКА
КОМПАНЬОН ГРУП
МАМА ІНФО
МАМА-ТАТО
ПРОСТО ЗДОРОВ BY

Література для дітей, батьків 
та сімейного читання
ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА
ПІЗНАЙКО

Організація заходів
ФАНТ

Страхування 
МЕТЛАЙФ

Фінансові послуги
МАМИНА КАРТА
ЮНІОРБАНК

Дитячий і молодіжний туризм 
БОНА ВІТА
КОЗАЦЬКА ФОРТЕЦЯ

Дитячі спортивні заклади
КОЗАЦЬКА ФОРТЕЦЯ

Розважальні центри
ХЕППІЛОН УКРАЇНА

Сімейний відпочинок
БОНА ВІТА






