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АЛФАВІТНИЙ ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВПРОГРАМА ЗАХОДІВ*

*В програмі можливі зміни

17 травня
День майбутніх мам

•	 Тренування на фітболах для вагітних
•	 Йога для вагітних
•	 Лекція з грудного вигодовування
•	 Вікторина «Я буду мамою»
•	 Лекція «Партнерські пологи»
•	 Лекція «Причини післяпологової депресії»
•	 Лекція «Народження — перший досвід малюка»
•	 Тренінг для майбутніх мам «Техніка правильного дихання»
•	 Тренінг для молодих батьків «Дитяче щастя»
•	 Фітнес для малюків
•	 Шоу захоплюючих хімічних експериментів
•	 Виступ Танцювально-спортивної студії «BRILLIANT»
•	 Фестиваль дитячої моди

18 травня
День спорту

•	 Чемпіонат Києва з хортингу
•	 Ролердром
•	 Фехтування
•	 Бальні танці
•	 Театр класичного індійського танцю
•	 Конкурс для батьків «Зав’язуємо слінги»
•	 Конкурс малюнка на асфальті
•	 Інтерактивний мюзикл «Рукавичка»
•	 Шоу захоплюючих хімічних експериментів
•	 Ігрова музична програма для дітей «У пошуках скарбів»
•	 Лекція «Годуємо на відмінно»
•	 Лекція «Грудне вигодовування, правильне прикладання»
•	 Основи діагностування здібностей дитини
•	 Творча майстерня
•	 Майстерня Винахідників

19 травня
День сімейного дозвілля

•	 Урочистий запуск повітряних кульок
•	 Шоу-програма з героями Sylvanian Families
•	 Виступ танцювального колективу «Кіндермюзік»
•	 Чемпіонат Києва з хортингу
•	 Ролердром
•	 Показові бої «Козацька забава»
•	 Шоу захоплюючих хімічних експериментів
•	 Конкурс для дорослих «Перегони на фітболах»
•	 Суперздібність. Вчися в 10 разів швидше
•	 Ігрова музична програма для дітей «У пошуках скарбів»
•	 Психологічний тренінг «Яка я мама? Чи щаслива моя дитина?»
•	 Лекція: «Психологія і ранній розвиток»
•	 Розіграш призів від Страхової компанії «MetLife Alico»
•	 Творча майстерня
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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.

BRILLIANT (БРІЛЛІАНТ), Дитяча 
Танцювально-Спортивна Студія 
вул. Руденко, 6-А, БЦ «Колізей»
Київ, 02140, Україна
Княжий Затон, 21, Київ, Україна
тел.: (044) 360 2780, (097) 225 1494
e-mail: brilliantgroup@ukr.net
www.brilliant-studio.kiev.ua 
www.brilliantgroup.net

Танцювально-Спортивна Студія «Brilliant» заснована у 2008 році. 
Її головною відмінністю є те, що всі тренери є висококваліфікованими 
фахівцями, мають вищу хореографічну та педагогічну освіту, постійну 
танцювальну практику та великий досвід роботи з дітьми.

Студія працює по єдиній ексклюзивній авторській програмі, яку 
схвалено і рекомендовано для використання Міністерством Освіти 
і Науки України.

Студія «Brilliant» об’єднала в собі відразу декілька напрямків, вклю-
чивши до своєї програми елементи дитячої гімнастики, художньої 
гімнастики, хореографії, акробатики, роботу з гімнастичними пред-
метами, постановку танцювальних номерів.

Студія «Brilliant» є переможцем, призером та лауреатом багатьох 
конкурсів, фестивалів та змагань, Рекордсмен України.

Танцювально-Спортивна Студія «Brilliant» це якісно нове бачення 
результатів своєї роботи, індивідуальний підхід до кожного вихован-
ця і високий сервіс обслуговування.

DREAM ISLAND, 
Аквапарк юрського періоду 

ДРИМ КЛУБ, ТОВ
тел.: (044) 485 2111

(044) 485 2112
e-mail: lukianchuk@dreamtown.kiev.ua

www.aqua.dreamtown.ua

Один з найбільших критих аквапарків Європи, його площа — 
24 тис. кв. м. В арсеналі аквапарку: 14 гірок, 2 хвильових басейни, 
лагуна з аквабаром, джакузі, а також дитяча зона площею 3000 кв. м., 
де представлені водні та сухопутні атракціони для дітей, настільний 
теніс. А також послуги «релакс-зони», 9 бань та саун народів світу, fish 
massage та багато чого цікавого!

DREAM TOWN, 
Торгівельно-розважальний центр 

БПК-АМЕТИСТ, ТОВ
просп. Оболонський, 1-Б

Київ, Україна
тел.: (044) 481 0045
факс: (044) 481 0048

e-mail: sasa@dreamtown.kiev.ua
www.dreamtown.ua

Сфера обслуговування (розважальні послуги).

GLOBALTY
ЄРМАКОВА ЛАРИСА ІВАНІВНА, ФОП 

бульв. Л. Українки, 9-В, оф. 17
Київ, 01133, Україна
тел.: (044) 240 5663

e-mail: anna.ryzhenko@gmail.com
www.globalty.com.ua

Компанія GlobalTy — ексклюзивний дилер таких торгівельних ма-
рок, як Hape (Швейцарія),  Klein (Німеччина), Kiddimoto (Великобри-
танія), Chillafish (Бельгія). Кожен із зазначених брендів зарекоменду-
вав себе на світовому ринку як лідер своєї галузі, був нагороджений 
великою кількістю нагород та здобув визнання серед дітей та батьків 
у всьому світі.

Компанія GlobalTy співпрацює з торгівельними мережами, мага-
зинами та Інтернет-магазинами. 
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IDS GROUP UKRAINE 
МОРШИНСЬКА СПОРТИК, TM
Московський просп., 9, корп. 5, оф. 501
Київ, 04073, Україна 
тел.: (044) 496 4546
факс: (044) 496 4548

Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», який входить до 
складу IDS Group Ukraine — це потужне інноваційне підприємство, 
оснащене високотехнологічним обладнанням. Лідер виробництва 
в  сегменті газованих і негазованих столових вод. На заводі вста-
новлене сучасне високотехнологічне устаткування, сертифіковане 
згідно з міжнародними стандартами, зокрема — три лінії, що дозво-
ляють розливати близько 900 тис. л «Моршинської» за добу.

ТМ «Моршинська Спортик» запущена у виробництво в лютому 
2012 року, представлена виключно в сегменті негазованих вод і має 
два варіанти етикетки: для хлопчиків і для дівчаток, а також чотири 
кольорових варіанти ковпачків. Під кришкою кожної пляшки знахо-
диться свисток.

INTERFIT, Мережа фітнес-клубів
Чекаємо на вас і ваших дітей у нас в клубах:

Клуб на Олімпійській
вул. Червоноармійська, 72
(ТЦ «Олімпійський», пов. 4)
тел.: (044) 585 9743

Клуб на Троєщині
вул. Милославська, 10-А
(ТЦ «Милославський», пов. 3)
тел.: (044) 393 4729

Клуб на Лук’янівці
вул. Довнар-Запольського, 9/10
(5 хвилин пішки від ст. м. «Лук’янівська»)
тел.: (067) 913 4343

e-mail: interfit@ukr.net
Вконтакте: www.vk.com/clubs_interfit
Facebook: www.facebook.com/interfitclub
www.interfit.kiev.ua

Мережу фітнес-клубів InterFit було відкрито в 2010 році.
InterFit заснована та підтримується Національною федерацією 

бодібілдингу та фітнесу України (ФББУ).
У кожному клубі мережі ви знайдете дитячі класи з фітнесу, 

гімнастики, танців, єдиноборств та інших напрямків.

Заняття проводяться для дітей віком від 3 до 13 років. Міні-групи 
комплектуються залежно від віку дитини.

Головна гордість і наша перевага — команда, що складається 
з тренерів високого рівня професіоналізму!

У кожному клубі регулярно проводяться семінари і майстер-
класи для підвищення рівня знань і кваліфікації.

Ми з упевненістю заявляємо — у нас високопрофесійні тренери, 
чемпіони своєї справи!

Ми працюємо для вас 7 днів на тиждень.
5 причин чому варто займатися в InterFit:
•	 висока якість повного комплексу фітнес-послуг
•	 доступні ціни
•	 індивідуальний підхід до кожного клієнта
•	 кваліфікований і уважний персонал
•	 високопрофесійні тренери

KHANOFF PRODUCTION
вул. Саксаганського, 59-Б

Київ, Україна
тел.: (097) 230 5057

e-mail: khanoff@ua.fm
www.khanoff.com

KHANOFF PRODUCTION — кліпмейкінг.
Створення весільних, корпоративних та сімейних фільмів. 
Зйомка сценарних відеокліпів, рекламних роликів, фотографу-

вання. Багатокамерна зйомка.

MAMA.UA — Клуб щасливих мам!
вул. Срібнокільська, 2-А, оф. 10

Київ, 02095, Україна 
тел./факс: (044) 574 8391

e-mail: info@mama.ua
www.mama.ua

www.mama.ua — Інтернет-портал для щасливих, дбайливих 
і люблячих батьків. Саме в нас ви отримаєте відповіді на всі питання, 
пов’язані з правильним доглядом за дитиною. Ми розповімо вам про 
те, що робити при застуді і допоможемо батькам краще зрозуміти 
своїх дітей.

Плануйте свою сім’ю, народжуйте здорових діточок і приходьте 
на наш проект за порадами, спілкуванням і позитивними емоціями!
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PAMPERS, Дитячі підгузники та серветки
ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корп. А
тел.: (044) 490 0900 
факс: (044) 492 0102
e-mail: kievreception.im@pg.com 
www.pampers.ua, www.pg.com.ua 

Компанія Procter & Gamble є світовим лідером з виробництва та 
продажу товарів широкого споживання і стратегічним інвестором 
в українську економіку. 

В Україні компанія працює з 1993 року.
Виробничі потужності в Procter & Gamble Україна представлені 

заводом у м. Бориспіль, Київської обл., що виготовляє засоби жіночої 
гігієни, та заводом у м. Орджонікідзе, Дніпропетровської обл., на яко-
му виробляються товари широкого вжитку під торговими марками 
Ariel, Gala, Camay, Safeguard та ін. 

Сьогодні Procter & Gamble представляє на ринку України більш 
ніж 60 торгових марок, включаючи такі добре всім відомі, як Pampers, 
Always, Ariel, Gala, Pantene Pro-V, Blend-a-med, Wella, Gillette, Venus 
та інші. 

Дитячі підгузники Pampers® Active Baby це:
•	 Екстрапоглинаючі зони для екстрасухості: вбирають до 12 годин.
•	 Анатомічна форма і боковинки, що тягнуться, для ідеального 

прилягання і захисту від протікання.
•	 Бальзам з алое для додаткового захисту шкіри від подразнень.
•	 «Дихаючий» зовнішній шар.
•	 М’які, як бавовна, матеріали для ніжних дотиків.

UAUA.INFO — Портал для батьків про дітей!
вул. Лінійна, 17
Київ, Україна
Керівник проекту:
Гура Катерина
тел.: (044) 390 7844
e-mail: k.gura@likar.info

UAUA.info — портал для батьків з активною життєвою позицією, 
які піклуються про здоров’я своєї родини і приділяють велику увагу 
вихованню своїх дітей. Консультації професійних лікарів, цікаві 
та корисні статті, каталоги пологових будинків, лікарень, навчальних 
закладів, відео та он-лайн конференції із зірковими мамами, 
календар вагітності, а також безліч інших цікавих тем — все це ви 
можете знайти на нашому сайті! www.uaua.info

VITALE-XD
Ванапере, 3, Віймсі, Таллін
Харьюмаа, 74011, Естонія

тел.: +372 654 6922
факс: +372 654 6921

e-mail: elenalebedeva1@bigmir.net
vitale@vitale.ee

www.vitale.ee

Вітале-ХД — це естонське фармацевтичне підприємство, що 
виробляє лікарські засоби і дитячу косметику у формі пігулок. 
Основний принцип нашої діяльності — це виробництво якісної та 
ефективної продукції.

АВТОПАПА, ТОВ
вул. Велика Окружна, 4

«Автоцентр Прага Авто»
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 авто-
безпеки. 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.
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АЛІКО УКРАЇНА, ПрАT 
АГЕНТСТВО МЕЛОКУМОВОЇ
вул. Жилянська, 114, оф. 5
тел.: (044) 288 0833
e-mail: alico.melokumova@gmail.com
www.metlifealico.com.ua

«MetLifeAlico» — світовий глобальний лідер.
У переліку послуг — програми страхування, які об’єднують у собі 

унікальний страховий захист, можливість накопичення коштів, а та-
кож інвестування заощаджень із отриманням прибутку.

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

•		отримати	достатньо	коштів	для	якісної	освіти;
•		забезпечити	стартовий	капітал	для	відкриття	власного	бізнесу;
•		забезпечити	фінансово	дітей	при	створенні	сім’ї.

ВЕСЕЛА НАУКА, ТОВ 
Лабораторія наукових розваг
Київ: 
тел.: (099) 642 2530, (098) 888 8814
Дніпропетровськ: 
тел.: (097) 378 8888, (056) 797 0444
Львів: 
тел.: (067) 675 3302, (098) 424 6690
e-mail: vnauka@gmail.com
www.veselanauka.com

«Весела наука» — це лабораторія наукових розваг для дітей 
6–14  років, що пропонує різноманітні пізнавально-розважальні 
програми з демонстрацією яскравих дослідів та експериментів:

•	 святкування днів народження, календарних та тематичних 
подій	в	науковому	стилі;

•	 дослідницькі	семінари	для	дітей;
•	 тематичні	програми	для	дитячих	таборів;
•	 перший спеціалізований Інтернет-магазин наукових товарів.
Всі програми «Веселої науки» надихають на пізнання завдяки 

інтерактивній розважальній формі проведення.

ВЗГЛЯД ТВ, ТОВ
Харківське шосе, 175
БЦ «Кристал», Київ, 02121, Україна
тел.: (044) 371 1273; факс (044) 371 1271
e-mail: yivashchenko@uatabloid.com
www.vz.ua

Ми пишемо про все, що бачимо: про зірок, музику, розповідаємо 
веселі і сумні історії з життя. У нас немає заборонених тем. У нас ви 

знайдете зручну, красиво ілюстровану телепрограму, корисні поради, 
дитячу сторінку. Наша місія — забезпечити якісний відпочинок, 
урізноманітнити буденне життя, нести позитивний настрій читачеві.

Ми виходимо щочетверга по всій Україні у зручному форматі «A4» 
на 100 яскравих сторінках.

Наша основна аудиторія (65%) — прекрасна половина людства. 
Вік наших читачів, в більшості (57%), коливається від 24 

до 54 років.

ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА, ПАТ 
вул. Промислова, 7

Вишневе, Київська обл.
08132, Україна

тел.: (044) 490 5260
факс: (044) 490 5261
www.agusha.com.ua

ТМ «Агуша» — бренд дитячого харчування компанії «Вімм-Білль-
Данн». Продуктова лінійка бренду включає такі види продукції: 
соки, фруктові пюре, молоко, йогурти, сирки, ягідний морс, пит-
на артезіанська вода. ТМ «Агуша» була офіційно зареєстрована 
в Росії у 2001 році. А у 2008 році вперше з’явилася в Україні. У квітні 
2012 року в м. Вишневе відкрито спеціалізоване виробництво дитячої 
кисломолочної продукції.

Сирки та йогурти ТМ «Агуша» виготовляються на сучасному 
устаткуванні за особливою рецептурою, з використанням тільки на-
туральних та якісних інгредієнтів.

ДЕЛЬФІН, Київський міський центр 
творчих ініціатив для дітей та молоді 

МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

вул. Мала Житомирська, 5
Київ, Україна

тел./факс: (044) 278 1761
e-mail: mgo.delfin@gmail.com

www.defi-center.org.ua

МГО «Дельфін» — це організація, яка, починаючи з 2003 року 
(дата державної реєстрації: 21.07.2003), здійснює свою діяльність 
у  галузі надання освітніх (консультаційних, інформаційних) послуг 
та  проведення творчих занять і різноманітних акцій для дітей та 
молоді (в тому числі з інвалідністю), а також їх батьків.
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ДИВОСВІТ, Сімейний центр розвитку 
та розваг, ТОВ
вул. М. Малиновського, 24/10
Київ, 04210, Україна
тел.: (044) 502 0088
факс: (044) 426 7929
e-mail: info@dyvosvit.kiev.ua
www.dyvosvit.ua

«Дивосвіт» — центр сімейного дозвілля, де батьки з дітьми 
проводять час у спільній творчості та розвагах за інтересами. Ми 
пропонуємо екскурсії до Музею динозаврів, пізнавальні 4D-фільми, 
тематичні свята, розвиваючі заняття та супровід малюків нянями, 
творчі майстер-класи. У нас цілий парк атракціонів, триповерховий 
лабіринт, сімейне кафе та ресторан домашньої кухні. Ми влаштуємо 
для вас дитячий день народження, захід будь-якого масштабу, 
автобусну екскурсію по Києву.

ДОЛЯ І КО.ЛТД
пл. Л. Українки, 1, пов. 12
Київ, 01196, Україна
тел./факс: (044) 284 5515
e-mail: оffice@dolya.kiev.ua
www.dolya.kiev.ua

Компанія «Доля і Ко.ЛТД» стабільно працює на ринку України 
з 1991 року. Протягом багатьох років ми є офіційним дистриб’ютором 
компанії Motorola.

Піклуючись про ваших дітей, компанія Motorola створи-
ла унікальні і багатофункціональні радіоняні та відеоняні, які є 
незамінними у догляді за дитиною. Набір можливостей просто 
вражає: сюди увійшли найновіші інновації і практичні функції.

ДУДКОВ ТМ
вул. Інтернаціональна, 55
Джанкой, АР Крим, 96100, Україна
тел.: (06564) 35834, (050) 779 8099
e-mail: dudkov.dudkov@gmail.com
www.dudkov.ua

Засноване в 2000 році.
Підприємство спеціалізується на виробництві ігор методик 

Нікітіних і Марії Монтессорі, і є єдиним у своїй сфері в Україні. У 2011 
році налагоджено виробництво оригінальних дитячих дощечок-
мольбертів. Фахівці цілеспрямовано працюють над підвищенням 

рівня продукції та розширенням асортименту. Висококваліфіковані 
співробітники підприємства вкладають душу в кожний виріб. Ми 
дорожимо своїм ім’ям і високо цінуємо довіру партнерів.

З 2013 року підприємство є ексклюзивним офіційним дистриб’ю-
тором CUBORO LTD  — унікальні та винахідливі іграшкові системи.

ІГРОЛЕНД, Дитячий 
розважальний комплекс

ДИТЯЧІ РОЗВАЖАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ, ТОВ
вул. Лугова, 12, ТРЦ «Караван»

Київ, 04074, Україна 

пров. Семафорний, 4
ВТЦ «На Середньофонтанській»

просп. Маршала Жукова, 2, ТРЦ «City Center»
Одеса, 65012, Україна 

вул. Глінки, 2, ТРК «Мост-Сіті Центр»
вул. Нижньодніпровська, 17, ТРЦ «Караван»

Дніпропетровськ, Україна 

вул. Героїв Праці, 7, ТРЦ «Караван»
Харків, Україна

вул. Ковпака, 26, ТРЦ «Екватор»
Полтава, Україна

тел.: (044) 206 4330, (048) 728 2707
(048) 705 7757, (056) 790 3030
(056) 747 9222, (057) 760 2988

(0532) 615 550; факс: (044) 206 0339
e-mail: reklama@igroland.com.ua

oksana.marisenko@igroland.com.ua 
www.igroland.com.ua 

«Ігроленд» — це мережа дитячих розважальних комплексів, 
кожен з яких пропонує не менше 1500 кв. м різноманітних дитячих 
розваг в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Полтаві та Харкові.

Атракціони та послуги:
•	 для дітей молодшого віку будуть цікавими: Лабіринт, Батут, 
Качалки	та	різноманітні	ігрові	атракціони;

•	 дітей-підлітків зацікавлять: відеоігри та симулятори, спортивні 
атракціони,	Кегельбанчик;	

•	 проведення найяскравішого свята — дня народження! Вас 
чекають різноманітні програми (Хелоу, Кітті!, Пригоди Смурфіків 
в Ігроленді, Спанч Боб Квадратні Штани, Маша та Ведмідь, Аліса 
в країні чудес, Аватар та багато інших), захоплюючі ігри та цікаві 
сюрпризи;

•	 піццерія «Піцаленд», де можна скуштувати смачнючу піцу, свіжі 
салати, гарячі страви (м’ясо, риба, овочі), ніжні млинці та молочні 
коктейлі.
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ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ, ТОВ
просп. 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 забором, виділенням і збері-
ганням стовбурових клітин пуповинної крові і кріоконсервуванням 
плаценти. Перший кріобанк стовбурових клітин пуповинної крові 
являє собою комплекс стерильних приміщень загальною площею 
більше 500 кв. м, які відповідають європейським стандартам. 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. Нала-
годжено також міжнародне співробітництво з клініками Європи, 
Близького Сходу і США. У 2010 році Інститут клітинної терапії при-
йняли в члени Міжнародної асоціації International Society for Cellular 
Therapy (ISCT).

КОЗАЦЬКА ФОРТЕЦЯ, Дитячий табір, ТОВ
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.

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 українсь-
кого 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. 

КРАЇНА СОНЦЯ, Культурно-освітній центр 
просп. Перемоги, 84-А, оф. 7

Київ, 03190, Україна
тел./факс: (044) 400 0489

тел.: (044) 361 6318
e-mail: info@suncountry.kiev.ua

www.suncountry.kiev.ua

Під одним дахом збираємо все найцікавіше і вкрай необхідне для 
серця та розуму кожного жителя мегаполісу.

Основні напрямки:
1. ОСВІТА. Наша мета: направити, зацікавити, виявити і розвинути 

таланти, навчити формувати цілі і успішно їх досягати.
У центрі працюють досвідчені практикуючі педагоги та викладачі, 

автори підручників, посібників, навчально-виховних програм з роз-
витку дитини. Використовуються авторські методики.

2. КУЛЬТУРА. Наша мета: надати можливість максимально ознайо-
митись з витоками культури, духовності, справжніх гуманних людсь-
ких цінностей і тенденцій.

3. СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Наша мета: сприяти вихованню май-
бутнього покоління українців, зміцненню сім’ї та підвищенню її ролі 
в суспільстві;	формуванню	нового,	ініціативного,	самостійного,	мис-
лячого, відповідального покоління, підтримуючи талановитих дітей 
та молодь з малозабезпечених сімей, сиріт, напівсиріт.

ЛЮСТДОРФ, ТОВ
Виробничі потужності: 

вул. Коцюбинського, 1, Іллінці
Вінницька обл., 22700, Україна 

Центральний офіс: 
вул. Саперно-Слобідська, 25

Київ, 03039, Україна 
тел.: (04345) 21 094, (044) 569 4909
факс: (04345) 21 194, (044) 569 4908

e-mail: office@loostdorf.kiev.ua
www.loostdorf.com, www.totosha.ua

ТОВ «Люстдорф» понад 16 років здійснює виробництво висо-
коякісних молочних продуктів і займає провідні позиції на молочно-
му ринку України. Асортимент компанії налічує більше 50 одиниць 
продукції (молоко питне, молочні напої, масло, вершки та ін.). 

ТОВ «Люстдорф» — власник 6 відомих торгових марок: «На здоровье», 
«Селянське», «Бурёнка», «Тотоша», «Смачно шеф», «Весела Бурьонка». 

Компанія виробляє молочну продукцію для дітей від 9 місяців 
та від 3 років під ТМ «На здоровье» і «Тотоша».
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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;	 цикли	 статей	 про	 вагітність	 тиждень	 за	 тижнем,	
про розвиток дитини з кожним місяцем і до року, поради щодо того, 
як назвати дитину. 

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 СЕМЬИ, Журнал
ІМПРЕС-МЕДІА, Видавничий дім 

вул. М. Гречка, 13 
Київ, 04136, Україна
тел.: (044) 498 3932 
факс: (044) 498 3933

e-mail: pr@impress-media.kiev.ua

«Мир Семьи» — енциклопедія молодих батьків. На його сторінках 
ви завжди знайдете корисні поради для дбайливих батьків. Жур-
нал присвячений питанням вагітності та пологів, виховання та роз-
витку дітей різного віку — від новонародженого до підліткового. 
Спеціалісти розкривають актуальні теми, що хвилюють батьків.

Видання виходить російською мовою.
Періодичність: раз на місяць.

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 най-
щасливіший, але такий непростий період життя.
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НАУКА БЕЗ СКУКИ
ЛЬОВIНА А. С., СПД
вул. Бориспiльська, 9
Київ, 02093, Україна
тел.: (050) 234 3784
e-mail: nauka-bez-skuki@ukr.net
www.nauka-bez-skuki.com

Шоу в науковому стилі «Наука без скуки» розвивається на 
ринку розваг і працює у напрямку, який на заході називають 
«Edutainment» — це поєднання слів «розвага» і «навчання». Компанія 
заснована на базі агентства з організації дитячих свят. Її мета: 
охопити категорію дітей 8–15 років. За 2 роки ми створили більше 
10 розважальних програм у науковому стилі і провели більше 
2000 виступів для дітей та дорослих, а також працюємо на великих 
майданчиках з чималою кількістю глядачів. Особливість компанії 
«Наука без скуки» — це видовищні, ефектні інтерактивні шоу здатні 
розважати, дивувати і пізнавати!

ПАРК КІНО, ТОВ
просп. Перемоги, 40-А
Київ, 03680, Україна 
тел.: (044) 277 4045
факс: (044) 277 4046
e-mail: office@rydi.net
www.rydi.net

Компанія «Парк Кіно» представляє на ринку України розвиваючу 
іграшку ТМ «Руді».

Наша іграшка приносить дітям радість, допомагає пізнавати 
навколишній світ і дає можливість розвиватися дитині як особистості.

Завдяки співпраці з надійними виробниками ми гарантуємо 
стабільність поставок, якість та унікальність асортименту. Якість 
нашої продукції підтверджена українськими сертифікатами якості.

Запрошуємо до співпраці!

РАНОК, Видавництво (www.detmir.com.ua)
СКОБЛЬ О. С., СПД ФО 
вул. А. Ахматової, 41, кв. 76
Київ, Україна
тел.: (044) 377 7323
факс: (044) 536 0411
e-mail: info@detmir.com.ua
www.detmir.com.ua

Дитячі книги, розвиваючі ігри, набори для дитячої творчості.

СУПУТНИК, ТОВ
вул. Ярославів Вал, 17-Б

Київ, 01034, Україна 
тел.: (044) 230 9217
факс: (044) 230 9202

e-mail: vip@sputnik-ukraine.ua
www.sputnik-ukraine.ua

Туристичні послуги, авіаквитки, залізничні квитки.

ТАЛАН КОММУНІКЕЙШНС, ДП
вул. Жилянська, 31

Київ, 01033, Україна
тел.: (044) 594 9999
факс: (044) 594 9998

www.talan.kiev.ua

Talan Communications — один з найважливіших гравців на ринку 
маркетингових сервісів України вже більше 12 років. 

Наші сервіси:
•		Креатив
•		Стратегічне	планування
•		Розробка	та	реалізація	інтегрованих	кампаній
•		Промо-програми
•		Спеціальні	події
•		Вірусний	маркетинг
•		СRM
•		Digital	та	соціальний	медіа	маркетинг

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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ФЕДЕРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО 
ВЕСЛУВАННЯ КИЄВА
ДЮСШ з академічного веслування «Буревісник»
Труханів острів, Паркова дорога № 18
тел.: (044) 278 7754
тел./факс: (044) 253 3295

ДЮСШ з академічного веслування та веслування 
на байдарках та каное «Київ»
Труханів острів, Паркова дорога №14
тел.: (044) 278 2005
тел./факс: (044) 278 8225

ДЮСШ з академічного веслування 
та веслування «Славутич»
Труханів острів, Паркова дорога № 24
тел./факс: (044) 279 9898

ДЮСШ «Мала флотилія»
Труханів острів, Паркова дорога № 16
НСБ «ЦСК» ЗСУ Україна
тел.: (044) 278 0368

Київ 70, 04070, Україна

Додаткова інформація: 
Мазуренко Павло В’ячеславович 
тел.: (044) 289 9876  

Краса, здоров’я, сила та витривалість.
Це саме той вид спорту, що потрібен для вашої дитини-підлітка.
Заняття безкоштовні.

ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
СДЮШОР з легкої атлетики ФСТ «Україна»
Подільський р-н, вул. Фрунзе, 105
стадіон «Спартак»
Місця проведення занять:
стадіон «Спартак», Голосієво
Печерськ, Лісовий масив, Русанівка
Місця проведення занять взимку:
манеж РВУФК, стадіон «Спартак»
тел.: (044) 468 2251

СДЮШОР з легкої атлетики КМДА
Дніпровський р-н, вул. Тичини, 18
легкоатлетичний манеж ШВСМ
Місця проведення занять:
стадіон РВУФК, НСБ «Атлет», стадіон ЗОШ №179
стадіон ЗОШ №186, стадіон НАУ

Місце проведення занять взимку: манеж РВУФК
тел.: (050) 952 2827

СДЮШОР №6, МОН
Святошинський р-н, вул. Туполєва, 22-Д

Місце проведення занять: стадіон «Піонер»
тел.: (044) 442 4163

СДЮШОР №16, МОН
Дніпровський р-н, просп. Возз’єднання, 3-А

тел.: (044) 554 1540, (044) 554 7325

ДЮСШ №17, МОН
Святошинський р-н, вул. Симиренко, 5-Б

Місце проведення занять: стадіон «Темп»
тел.: (097) 338 9323

ДЮСШ №14, МОН
Деснянський р-н, вул. Шолом-Алейхема, 5-А

Місце проведення занять: стадіон ЗОШ №302
тел.: (097) 440 3172

КДЮСШ «Юний Динамівець»
тел.: (093) 058 6089

КДЮСШ «Локомотив»
Солом’янський р-н, вул. Стадіонна, 10/2

Місце проведення занять: стадіон «Локомотив»
тел.: (044) 465 3275, (044) 248 0405

Центральна СДЮШОР з легкої атлетики МОН
Святошинський р-н, вул. Сім’ї Сосніних, 15-А

тел.: (044) 405 1273

Київ, Україна
www.fla-kyiv.org.ua

Навчання безкоштовне.
До занять допускаються діти від 9 років.
«Королевою спорту» прийнято називати легку атлетику. Це най-

популярніший та наймасовіший вид спорту на планеті. Легка атлетика 
об’єднує наступні дисципліни: бігові види, спортивна ходьба, технічні 
види (стрибки і метання), багатоборства, пробіги (біг по шосе) і кроси 
(біг по бездоріжжю). 

Опікується «королевою спорту» в Україні федерація легкої атле-
тики України. Більше інформації на сайті ФЛАУ www.uaf.org.ua.

Послуги населенню на території Києва надає Федерація легкої 
атлетики міста Києва (ФЛАК). 

ФЛАК організує і проводить спортивні змагання, навчально-тре-
нувальні збори, спортивні та культурно-спортивні заходи для членів 
Федерації та запрошених іногородніх чи іноземних команд, спортсме-
нів і фахівців, бере участь у матеріально-технічному та фінансовому 
забезпеченні цих заходів.

Офіційний сайт ФЛАК: http://fla-kyiv.org.ua.
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ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ
СДЮШОР №16
вул. Ялтинська, 13

ДЮСШ №5
вул. Ушинського, 13-А

ДЮСШ «Армієць» (СДЮШОР з фехтування)
Повітрофлотський просп., 6 (2 зали)
вул. Покровська, 4/6 (спорт. зал Ліцею «Поділ»)
вул. Б. Хмельницького, 62-Б
(спорт. зал Французького ліцею ім. А. Київської)

ДЮСШ «Динамівець» (СДЮШОР «Динамо» з фехтування)
вул. Пилипа Орлика, 6

Республіканське вище училище фізичної культури
вул. Матеюка, 4 (2 зали)

Київська міська ШВСМ
вул. Тичини, 18

Клуб Європейського фехтування
вул. Вакуленчука, 50-А (спорт. зал ЗОШ №113)
вул. Урлівська, 19-Б (спорт. зал ЗОШ №329 «ЛОГОС»)
вул. Будищанська, 8 (спорт. зал ЗОШ №320)

Спортивний клуб «Вершина»
вул. Закревського, 35-Б (зал хореографії ЗОШ №238)

Київський клуб любителів фехтування
вул. Пугачова, 10 (спорт. зал ЗОШ №70)

Фітнес-центр «Акваріум»
просп. Героїв Сталінграду, 45

Клуб «Аристократ»
вул. Серафимовича, 9-А (Гімназія №191 ім. Тичини)

Київ, Україна

Фехтування — один з найдревніших видів спорту. Перші зафіксо-
вані істориками змагання фехтувальників проходили, принаймні, 
на чотири століття раніше, ніж перші Олімпійські ігри античної Греції 
(776 рік до н. е.).

Федерація фехтування України була створена у листопаді 

1991 року.
За 21 рік свого існування ми здобули: 
•	 164 нагороди з Олімпійських Ігор, світових та Європейських 

чемпіонатів
•	 з них 45 — вищого ґатунку
•	 23 чемпіонів світу
•	 23 чемпіонів Європи
•	 7 олімпійських чемпіонів
•	 1 срібного призера Олімпійських Ігор
•	 3 володарів олімпійської бронзи 

Українські ветерани — багаторазові чемпіони Світу та Європи.
Фехтування доступне кожному.
В Україні фехтуванням займаються 3577 фехтувальників віком 

від 6 до 75 років, працюють 232 тренера-викладача.
Діє 73 ДЮСШ та Клуби (102 спортивних зали). 
Фехтування розвинене у 29 містах України (17 областей).
Загалом в Україні більш ніж 15 000 людей так чи інакше пов’язаних 

з фехтуванням!
Змагання з фехтування з усіх видів зброї  проводяться як серед 

чоловіків, так і серед жінок, але чоловіки й жінки змагаються 
в окремих турнірах.

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 ростуть щасливі та здорові діти!



ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ

www.babyactive.com.ua

ВИСТАВКА ПОСЛУГ І ПРОГРАМ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

28

Іграшки
ДУДКОВ ТМ 
ПАРК КІНО 

Продукти харчування
IDS GROUP UKRAINE 
ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА
ЛЮСТДОРФ 

Товари для дітей
PAMPERS
АВТОПАПА
ДОЛЯ І КО.ЛТД 
МИР КРАСОТЫ

ДИТЯЧІ ТОВАРИ

ОСВІТНІ УСТАНОВИ
Вивчення іноземних мов 
КРАЇНА СОНЦЯ

Музичні школи
ДЕЛЬФІН
ДИВОСВІТ 

Підготовка до школи 
ДЕЛЬФІН
ДИВОСВІТ 
КРАЇНА СОНЦЯ
РАНОК

Позашкільна освіта
ВЕСЕЛА НАУКА

Художні студії
ДЕЛЬФІН
ДИВОСВІТ 
КРАЇНА СОНЦЯ

Центри раннього розвитку 
VITALE-XD
ДЕЛЬФІН
ДИВОСВІТ 

ТУРИЗМ ТА ВІДПОЧИНОК
Дитячий і молодіжний туризм 
КОЗАЦЬКА ФОРТЕЦЯ
КРАЇНА СОНЦЯ
СУПУТНИК

Дитячі кафе
ДИВОСВІТ 
ІГРОЛЕНД

Розважальні центри
BRILLIANT
VITALE-XD
ДЕЛЬФІН
ДИВОСВІТ 
ІГРОЛЕНД
КРАЇНА СОНЦЯ

Сімейний відпочинок
DREAM ISLAND
VITALE-XD
ДИВОСВІТ 
ІГРОЛЕНД
КРАЇНА СОНЦЯ
СУПУТНИК

Театри та кінотеатри для дітей
BRILLIANT
ДИВОСВІТ

МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ  

СЕРВІС ТА ПОСЛУГИ ДЛЯ СІМ’Ї

СПОРТ

Медичні заклади
VITALE-XD
ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ

Психологічна підтримка 
КРАЇНА СОНЦЯ

Школи майбутніх батьків: 
підготовка до вагітності та пологів 
VITALE-XD

Видання
ВЗГЛЯД ТВ
МАМА И Я
МИР СЕМЬИ
МОЙ РЕБЕНОК
ТВОЙ МАЛЫШ
ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ

Відеопослуги
KHANOFF PRODUCTION

Інтернет-магазини
GLOBALTY
VITALE-XD
ВЕСЕЛА НАУКА
РАНОК

Організація заходів
BRILLIANT
DREAM ISLAND
DREAM TOWN
VITALE-XD
ВЕСЕЛА НАУКА
ДЕЛЬФІН
ДИВОСВІТ
ІГРОЛЕНД
КРАЇНА СОНЦЯ
НАУКА БЕЗ СКУКИ
ТАЛАН КОММУНІКЕЙШНС

Прокат товарів для дітей
ДИВОСВІТ

Спеціалізовані портали та ЗМІ
4BABY.UA
4MAMA.COM.UA 
MAMA.UA
UAUA.INFO
АЗБУКА ДЛЯ БАТЬКІВ
КОМПАНЬОН ГРУП
МАМА ІНФО
МАМА-ТАТО

Страхування 
АЛІКО УКРАЇНА

Фотопослуги
KHANOFF PRODUCTION

Дитячі спортивні заклади
BRILLIANT
INTERFIT
ДЕЛЬФІН
ДИВОСВІТ
КОЗАЦЬКА ФОРТЕЦЯ

Спортивні організації
ФЕДЕРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО ВЕСЛУВАННЯ КИЄВА
ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ 
ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ

Танцювально-спортивні заклади
BRILLIANT

Фітнес-центри для всієї сім’ї 
BRILLIANT
INTERFIT






