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Шановні учасники, організатори та гості виставки!

Щиро вітаю вас з відкриттям другої 
виставки послуг і програм для сім’ї та дітей 
«BABY ACTIVE 2012»!

Другий рік поспіль теплими травневими 
днями у гостинному парку ім. Пушкіна 
збираються для активного дозвілля 
батьки зі своїми малюками. Організатори 
цієї події, компанія АККО Інтернешнл 
та Шевченківська районна державна 
адміністрація м. Києва, створили справжнє 
свято родинного відпочинку. 

Головною метою виставки «BABY ACTIVE» 
є формування культури сімейного дозвілля, 

відродження родинних цінностей та традицій, що вкрай важливо 
і актуально. 

Організатори передбачили насичену програму для дітей 
і  дорослих, яка поєднує розваги з навчанням та корисною 
інформацією. У рамках виставки відбудуться конкурси, розіграші, 
майстер-класи та спортивні змагання, пройде Фестиваль дитячої 
моди. Свою майстерність та талановитість продемонструють 
маленькі артисти — учасники творчих колективів. В той же час 
дорослі матимуть можливість отримати корисні консультації 
у фахівців з медичних, юридичних та сімейних питань. Але головне — 
це можливість зміцнити родинні стосунки.

Діти — це майбутнє нашої країни. Тому хочу висловити щиру 
подяку організаторам за соціальну свідомість та творчу наснагу, які 
обумовили такий захід як «BABY ACTIVE».

Бажаю усім здоров’я, успіхів та гарного відпочинку разом зі всією 
родиною!

З повагою,
Сергій Скрипченко 
Президент Торгово-промислової палати України 
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СЦЕНА
11:00–12:00 Виступ Танцювально-спортивної студії «BRILLIANT»

13:00–15:00 Концерт симфонічної музики спеціально 
для майбутніх мам
У програмі:
•	Твори Шопена, Моцарта, Вівальді

(виконують студенти училища ім. Глієра)
•	Музикотерапія: «Вплив музики на розвиток дитини»

(ведуча — Наталія Романова, солістка, муз. терапевт, 
заст. голови КМГ «Чарівна флейта»)

Організатори: соціальна мережа «Світ мам» і журнал 
«Мир Семьи»

15:00–17:30 Фестиваль дитячої моди
Участь беруть модні дитячі колективи
Організатор: «Асоціація дитячої моди» 

  КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00–12:30 Лекція з грудного вигодовування для майбутніх мам

Організатор: Сімейний центр «Азбука для батьків»

12:30–14:00 Дискусійний клуб «Головне при підготовці до 
пологів» (психологічне налаштування, дихальний 
комплекс, досвід матерів)
Участь беруть: інструктори з підготовки, зіркові 
мами, акушер-гінеколог, Марічка Падалко
Організатор: соціальна мережа «Світ мам»

14:00–15:00 Лекція «Підготовка до пологів»:
•	Основні прийоми самодопомоги під час пологів
•	Дії партнера
Проводить: Лариса Чепрасова, перинатальний 
психолог, директор Центру розвитку сім’ї «Сімейне 
коло», голова Асоціації свідомого батьківства

15:00–16:00 Лекція «Підготуємося до успішного грудного 
вигодовування. Основні принципи грудного 
вигодовування»
Проводить: Мовчан Наталія, перинатальний 
психолог, арт-терапевт, консультант з ГВ

16:00–17:00 Питання-відповідь «Вагітність. На що має право 
жінка» (юридичні консультації)
На питання відповідає: Оксана Лиса, юрист, адвокат, 
практичний консультант з питань сім’ї
Організатор: журнал «Для майбутніх мам»

ЗОНА КОНСУЛЬТАЦІЙ
13:30–14:30 Майстер-клас дизайнера інтер’єру «Декоруємо 

дитячу: кольорова палітра і використання площі»
Проводить: Ольга Чернишова, архітектор-дизайнер
Організатор: соціальна мережа «Світ мам»

14:30–16:00 Лекція «Партнерські пологи»
Організатор: Сімейний центр «Азбука для батьків»

16:00–17:30 Консультації з питань грудного вигодовування
Консультує: Наталія Мовчан, перинатальний 
психолог, арт-терапевт, консультант з ГВ

16:00–17:30 Консультації перинатального психолога
Консультує: Лариса Чепрасова, перинатальний 
психолог, директор Центру розвитку сім’ї «Сімейне 
коло», голова Асоціації свідомого батьківства

ЗОНА МАЙСТЕР-КЛАСІВ
Творча майстерня

12:00–12:20 Ліплення з глини (розвиток дрібної моторики, 
знайомство з природним матеріалом)

12:30–12:50 Вітраж з вітражного паперу (техніка рваної аплікації, 
розвиток дрібної моторики, знайомство з матеріалом)

13:00–13:20 Ліплення з солоного тіста, розфарбовування фігурок 
(розвиток дрібної моторики, знайомство з матеріалом)

13:30–13:50 Метелики з кольорової вовни (робота з вовною, 
фарбування шерсті восковою крейдою, знайомство 
з природним матеріалом)
Заняття проводять майстри Української майстерні 
іграшок «ЛЕЛЯ»: Ірина Максимова, Надія Жукова, 
Ольга Піщанська

14:00–16:00 Цікаві вироби. Студія сімейної творчості
Проводить: Володимир Алексєєв

ВУЛИЦЯ
11:30–12:30 Майстер-клас з йоги спеціально для вагітних 

«Комплекс для майбутніх мам»
Проводить: інструктор Української Федерації Йоги 
«Комплекс для майбутніх мам»
Організатор: соціальна мережа «Світ мам»

ІГРОВА ЗОНА
Стенд компанії «Мир Игр»

11:00–17:00 Ігротека: Новинки настільних ігор, відомі бренди, 
популярні ігри

13:00–14:00 Презентація «Настільні ігри від компанії Gigamic»

15:00–16:00 Презентація «Ігри з магнітами»

КІНОЗАЛ
11:00–17:00 •	Збірник мультфільмів «Маша и медведь. День 

рождения»
•	Збірник мультфільмів «Маша и медведь. Позвони 

мне, позвони»
•	Збірник мультфільмів «Капітошка»
•	Збірник мультфільмів «Все про козаків»

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ*

11 травня, п’ятниця
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СЦЕНА

10:00–12:30 Фестиваль дитячої моди
Участь беруть модні дитячі колективи
Організатор: «Асоціація дитячої моди»

12:30–13:30 Виступ Танцювально-спортивної студії «BRILLIANT»

14:00–15:00 Виступ Дитячого зразкового ансамблю народної пісні 
«Співаночка» Міжнародного центру культури і мистецтв
Худ. керівник: Катерина Кінах — солістка Національ-
ного хору ім. Г. Верьовки

15:00–16:00 Показ мод для мам і малюків 
Беруть участь: мами з дітьми в креативному вбранні
Організатор: соціальна мережа «Світ мам»

16:00–17:00 Розіграш призів від Страхової компанії «MetLife Alico»

17:00–17:30 Показовий виступ Айкідо з проведенням майстер-
класу для дітей і батьків
Організатор: Об’єднання «Айкідо Клубів «Кондей»

  КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

13:00–14:00 Музичний майстер-клас «Музичні класики»: діти 
знайомляться з музичними інструментами
Організатор: соціальна мережа «Світ мам»

14:30–15:30 Питання-відповідь «Сімейні стосунки з позиції 
сімейного законодавства»
На питання відповідає: Оксана Лиса, юрист, адвокат, 
практичний консультант з питань сім’ї
Організатор: журнал «Для майбутніх мам»

16:00–17:30 Лекція «Особливості психології дитини раннього віку»
Проводить: Лариса Чепрасова, перинатальний 
психолог, директор Центру розвитку сім’ї «Сімейне 
коло», голова Асоціації свідомого батьківства

ЗОНА КОНСУЛЬТАЦІЙ

11:00–13:00 Консультації логопеда
Консультує: к. п. н. Людмила Трофіменко

13:00–14:30 Арт-терапія у техніці Монарт для дітей і дорослих 
(Унікальний метод для роботи з дітьми, підлітками, 
дорослими)
Проводить: Людмила Джуринська — практичний 
психолог вищої категорії

15:00–17:00 Тренінг «Секрети сімейного щастя» (командна 
робота — діти і батьки)
Мета програми: встановлення і розвиток відносин 
партнерства та співробітництва між батьками та дітьми
Проводить: Людмила Джуринська — практичний 
психолог вищої категорії

ЗОНА МАЙСТЕР-КЛАСІВ

11:00–12:00 Творча майстерня
Проводить: Сімейний центр «Азбука для батьків»

12:00–13:00 Майстер-клас з вітражу
Проводить: Марина Добровольська, художник-
аніматор, педагог з малювання і дизайну-декорування

12:30–13:30 «Розвивайся граючи» (майстер-класи для дітей)
Проводить: Сімейний центр «Азбука для батьків»

13:00–14:00 Цікаві вироби. Студія сімейної творчості
Проводить: Володимир Алексєєв

14:00–14:20 Ліплення з глини (розвиток дрібної моторики, 
знайомство з природним матеріалом)

14:00–17:00 Майстер-класи для рукодільниць: ліплення із со-
лоного тіста, квіллінг, листівка, в’язання гачком
Проводить: соціальна мережа «Світ мам»

14:30–14:50 Вітраж з вітражного паперу (техніка рваної аплікації, 
розвиток дрібної моторики, знайомство з матеріалом)

15:00–15:20 Ліплення з солоного тіста, розфарбовування фігурок 
(розвиток дрібної моторики, знайомство із матеріалом)

15:30–15:50 Метелики з кольорової вовни (робота з вовною, 
фарбування шерсті восковою крейдою, знайомство 
з природним матеріалом)

16:00–16:20 Картини з вовни (робота з вовною, розвиток творчого 
мислення, знайомство з природним матеріалом)

16:30–16:50 Картини на лляній тканині з фетру та вовни (робота з фет-
ром, розвиток творчого мислення, знайомство з натураль-
ними матеріалами, фарбування тканини восковою крейдою)
Заняття проводять майстри Української майстерні іграшок 
«ЛЕЛЯ»: Ірина Максимова, Надія Жукова, Ольга Піщанська

ВУЛИЦЯ
13:00–14:00 Театральна вистава: дорослі актори залучають 

до участі всіх бажаючих: дітей та їх батьків
Проводить: Аматорський театр «Місто Сонця»
Організатор: соціальна мережа «Світ мам»

ІГРОВА ЗОНА
Стенд компанії «Мир Игр»

11:00–18:00 Ігротека: Новинки настільних ігор, відомі бренди, 
популярні ігри

12:00–13:00 Презентація «Ігри-гіганти від компанії Gigamic»

13:00–14:00 Майстер-клас «Рухомий конструктор ZOOB —
природний рух людей, тварин і машин»

14:00–15:00 Конкурс «Рухомий конструктор ZOOB — конкурс виробів»

15:00–15:30 Нагородження переможців конкурсу ZOOB-виробів

16:00–16:30 Презентація «Дитячі бластери Xploderz — безлопатева 
концепція стрільби!»

КІНОЗАЛ
11:00–17:00 •	 Збірник мультфільмів «Маша і медведь. День роджения»

•	Збірник мультфільмів «Маша і медведь. Позвони мне, 
позвони»

•	Збірник мультфільмів «Капітошка»
•	Збірник мультфільмів «Все про козаків»

12 травня, субота
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СЦЕНА

11:30–12:30 Презентація Дитячого центру P’titCREF

12:30–13:00 Розіграш накопичувальних страхових полісів 
від Страхової компанії «КД Життя»

13:00–14:00 Виступ Танцювально-спортивної студії «BRILLIANT»

15:00–16:00 Майстер-клас з пісочної анімації
Проводить: Марина Добровольська, художник-
аніматор, педагог з малювання і дизайну-декорування

  КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

15:00–16:00 Лекція «Покликати маму»:
•	З якого віку і на скільки мама може безпечно 

відлучатися від дитини
•	Як познайомити з нянею
•	У якому віці краще виходити на роботу
Проводить: Юлія Переверзій, психолог, консультант 
з грудного вигодовування
Організатор: Асоціації свідомого батьківства

ЗОНА КОНСУЛЬТАЦІЙ

11:00–12:00 Консультації психолога з питань батьківсько-
дитячих відносин
Консультує: Тетяна Гнєдкова, психолог, арт-терапевт

12:00–13:00 Юридичні консультації: сімейні суперечки
Консультує: Оксана Лиса, юрист, адвокат, практичний 
консультант з питань сім’ї
Організатор: журнал «Для майбутніх мам»

13:00–15:00 Консультації з питань грудного вигодовування
Консультує: Юлія Переверзій, психолог, консультант 
з грудного вигодовування

ЗОНА МАЙСТЕР-КЛАСІВ

11:00–12:00 Творча майстерня
Проводить: Сімейний центр «Азбука для батьків»

12:30–13:30 «Розвивайся граючи» (розвиваючі майстер-класи 
для дітей)
Проводить: Сімейний центр «Азбука для батьків»

13:00–15:00 Майстер-клас з ліплення
Проводить: Тетяна Гнєдкова, психолог, арт-терапевт

14:00–14:20 Ліплення з глини (розвиток дрібної моторики, 
знайомство з природним матеріалом)

14:00–16:00 Творча майстерня

14:30–14:50 Вітраж з вітражного паперу (техніка рваної аплікації, 
розвиток дрібної моторики, знайомство з матеріалом)

15:00–15:20 Ліплення з солоного тіста, розфарбовування 
фігурок (розвиток дрібної моторики, знайомство 
з матеріалом)

15:00–17:00 Цікаві вироби. Студія сімейної творчості
Проводить: Володимир Алексєєв

15:30–15:50 Метелики з кольорової вовни (робота з вовною, 
фарбування шерсті восковою крейдою, знайомство 
з природним матеріалом)
Заняття проводять майстри Української майстерні 
іграшок «ЛЕЛЯ»: Ірина Максимова, Надія Жукова, 
Ольга Піщанська

ВУЛИЦЯ
12:00–13:00 Спортивна гімнастика для дітей і батьків

Проводить: Ірина Гончарова, призер Чемпіонату 
Світу з гімнастики
Організатор: «Світ мам», соціальна мережа

13:30–14:30 Майстер-клас «Йога для мами і малюка» 
від інструктора Української Федерації Йоги
Організатор: соціальна мережа «Світ мам»

ІГРОВА ЗОНА
Стенд компанії «Мир Игр»

10:30–11:00 Презентація «Розумний папір — збірні моделі»

11:00–12:00 Майстер-клас «Розумний папір — будуємо 
середньовічне місто»

11:00–18:00 Ігротека: Новинки настільних ігор, відомі бренди, 
популярні ігри

13:00–14:00 Конкурс: «Splash Attack — активна настільна гра 
для дітей»

14:00–14:30 Нагородження переможців конкурсу з гри Splash 
Attack

15:00–15:30 Презентація «Viking Toys — безпечні і довговічні 
іграшки»

КІНОЗАЛ

11:00–17:30 •	Збірник мультфільмів «Маша і медведь. День 
роджения»

•	Збірник мультфільмів «Маша і медведь. Позвони 
мне, позвони»

•	Збірник мультфільмів «Капітошка»
•	Збірник мультфільмів «Все про козаків»

13 травня, неділя

*В програмі можливі зміни
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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 інтернет-магазини 
дитячих товарів України.

BRILLIANT (БРІЛЛІАНТ), Танцювально-
Спортивна Студія 
вул. Руденко, 6-А 
БЦ «Колізей»
Київ, 02140, Україна
тел.: (044) 360 2780, (097) 225 1494
e-mail: brilliantgroup@ukr.net, sv@brilliantgroup.net 
www.brilliantgroup.net
www.brilliantgroupstudio.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  рекомен-
довано для використання Міністерством Освіти і Науки України.

Студія «Brilliant» об’єднала в собі відразу декілька напрямків, 
включивши до своєї програми елементи дитячої гімнастики, 
художньої гімнастики, хореографії, акробатики, роботу з гімнастич-
ними предметами, постановку танцювальних номерів.

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

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

FAMILYARTCLUB, Клуб розвитку сім’ї
просп. Перемоги, 121-А
Київ, Україна
тел.: (044) 592 2970, (098) 039 5782
e-mail: familyartclub@ukr.net
www.familyartclub.com.ua

•	 Студія раннього розвитку (заняття для дітей 1–4 років 
з  використанням методик раннього розвитку М.  Монтессорі, 

Г.  Домана, С.  Лупан в поєднанні з творчою діяльністю, 
ляльковим  театром та музичними, та фізкультурними 
хвилинками);

•	 Підготовка до школи (математика, логіка, писання, читання, 
розвиток мовлення);

•	 Програма для батьків «Мистецтво бути батьками» (Цей 
курс — унікальна можливість подивитися на себе зі сторони, 
на стосунки з дітьми і трансформувати їх в новий досвід);

•	 Міський Арт-табір для дітей від 6 років (творчі майстер-
класи з  вітражу, ліплення з глини, технік малювання, квілінгу, 
сюжетно-рольові ігри, прогулянки на свіжому повітрі, екскурсії 
в музеї, цікаві квести та вікторини);

•	 Студія «Майстерня ідей» (виготовлення гарних речей 
з використанням матеріалів, що нас оточують);

•	 Студія пісочної анімації (курс для дорослих, дітей та підлітків).

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 запитання, 
а саме як правильно доглядати 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!

PAMPIK.COM, Доставка підгузків
тел.: (044) 232 9773

(044) 383 6030
(093) 170 0770 

e-mail: info@pampik.com
www.pampik.com

Інтернет-магазин pampik.com — це перший магазин, який 
спеціалізується виключно на підгузках та товарах дитячої гігієни. 
В нашому магазині ви знайдете найкращі товари для догляду 
за малюком з перших років життя, а також товари для матусь. Крім 
того, ми пропонуємо широкий асортимент підгузків, в тому числі 
японських, еко-, багаторазових та наборів для сповивання.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕКСПОНЕНТІВ



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

ВИСТАВКА ПОСЛУГ І ПРОГРАМ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

ВИСТАВКА ПОСЛУГ І ПРОГРАМ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

12 13

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, он-лайн конференції із зірковими мамами, календар 
вагітності, а також безліч інших цікавих тем — все це ви можете 
знайти на нашому сайті! http://www.uaua.info/

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.

АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ, ТОВ 

вул. Регенераторна, 4 
Київ, Україна
тел.: (044) 232 3010
e-mail: study@academy.com.ua
www.academy.com.ua

Академія Сучасної Освіти — новий культурно-освітній 
проект, який знаходиться в житловому кварталі «Комфорт-Таун» 
у Києві. Унікальність закладу полягає в різноманітті напрямків 
та індивідуальному підході до кожного учня.

Серед основних напрямків Академії Сучасної Освіти:
•		школа	раннього	розвитку;
•		початкова	школа	(1–4	класи);

•		музична	школа;
•		художня	школа;
•		курси	іноземних	мов;
•		танцювальні	гуртки:	балет,	класична	та	сучасна	хореографія;
•		театральна	студія;
•		студія	дизайну;
•		комп’ютерний	тренінговий	центр;
•		студія	звукозапису.

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 також 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 дітей фінансово при створенні сім’ї.

ДЕЛЬФІН, МГО, Київський міський центр 
творчих ініціатив для дітей та молоді 

вул. Мала Житомирська, 5
Київ, Україна

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

www.d-club.com.ua
www.defi-center.org.ua

МГО «Дельфін» — це організація, яка, починаючи з 2003 року 
(дата держ. реєстрації: 21.07.2003 р.), 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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ДЖУНГЛІ ПАРК
вул. Маршала Малиновського, 12
Метрополіс, ТРЦ 
Київ, Україна 
e-mail: junglepark@ukr.net
www.juungle-park.com.ua

Якщо ви прагнете по-справжньому незабутніх вражень — 
запрошуємо відвідати нашу унікальну виставку живих екзотичних 
тварин «Джунглі парк».

Видове різноманіття колекції досягло більш ніж 150 видів: від 
гігантських багатоніжок і павуків до приматів, таких як котячий 
лемур, бурий капуцин… і продовжує поповнюватися.

Наші звірятка на 90% розведені в неволі, тому всі вони дуже добрі 
і ручні. У кожного, звичайно, свій характер але всі вони дуже люблять 
спілкування. Наші вихованці з нетерпінням чекають відвідувачів, 
а з їх приходом починають демонструвати всю свою майстерність: 
мавпочки крутять сальто, гримлять іграшками, какаду кричать, вміло 
імітують людську мову і інтонації, грають чубчиками; на тепло і увагу 
завжди відповідають взаємністю.

Запрошуємо вас поринути в загадковий і прекрасний, 
цілющий світ природи. Відпочиньте від повсякденної метушні, 
турбот і хвилювань. Звільніться від стресів у спілкуванні з нашими 
вихованцями — вони вам в цьому із задоволенням допоможуть.

ДИТЯЧА «ДИЗАЙН-СТУДІЯ»
вул. Бережанська, 5
Київ, 04074, Україна
тел.: (044) 495 1776
(044) 495 1777, (044) 331 8877
факс: (044) 390 3796, (044) 390 3797
e-mail: mixmd@list.ru
www.art-studia.kiev.ua
www.mixmd.edu.ua

Дитяча «Дизайн-студія» запрошує на навчання дітей від 6 
до 16 років.

Учні опановують базові художні дисципліни та різноманітні 
техніки.

Навчання у «Дизайн-студії» сприяє розвитку фантазії, творчих 
здібностей, художнього смаку, уваги, зорової та асоціативної 
пам’яті, просторового та образного мислення, спостережливості 
та уяви. Разом з тим, «Дизайн-студія» надає загальну художню 
та академічну підготовку, допомагає зорієнтуватися у виборі 
майбутньої професії.

ДИТЯЧИЙ БРИТАНСЬКИЙ МОВНИЙ ТАБІР 
«STREAM CAMP» (Стрім Кемп), ТОВ

вул. Саксаганського, 33/35, оф. 5
Київ, 01033, Україна
тел.: (044) 383 0351

(044) 599 3539, (044) 289 8698
(094) 927 7351

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

Дитячий британський мовний табір Stream Camp — це чудова 
нагода покращити знання англійської мови під час відпочинку, 
познайомитись із новими друзями, активно провести час подалі від 
міського галасу. Ми знаходимося в мальовничому куточку Київської 
області, неподалік від села Мироцьке. Кваліфіковані викладачі 
з Великобританії допоможуть зробити відпочинок веселим, 
а спілкування англійською мовою — приємним і легким!

Ви прагнете, щоб ваша дитина отримала незабутні враження 
від літніх і зимових канікул, багато чому навчилась і покращила 
рівень знань англійської мови, але при цьому не хочете відправляти 
її далеко за кордон?

Тоді STREAM CAMP — це саме те, що вам потрібно!

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ, Журнал
а/с 162

Київ, 04111, Україна
тел.: (044) 331 1807

e-mail: mn2000@ukr.net

Поради психологів, консультації гінекологів, гомеопатів, педіатрів, 
неонатологів, статті про вигодовування та виховання дитини — все 
це ви можете знайти на сторінках нашого журналу. В кожному номері 
для вас: фотоконкурс і відривна сторінка для старшого малюка.

Журнал «Для будущих мам» — все про здоров’я мами та малюка!
Журнал «Для будущих мам» — лише потрібні вам поради!

ЕГМОНТ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А

Київ, 03680, Україна
тел./факс: (044) 531 3555

e-mail: gennadiy.shestak@egmont.com

Дитячі книжки та журнали за мотивами мультфільмів компаній 
Walt Disney, Pixar, DreamWorks, Mattel, Sanrio та інших світових брендів. 
Книги і журнали, серії розмальовок та розвиваючих книжок, класичні 
історії у твердій палітурці, книжки-картонки, книжки-іграшки та інше.  
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ЕКОЛОГІЯ НЕМОВЛЯ, ПП
просп. М. Бажана, 7-Б, оф. 215
Київ, 02121, Україна
тел.: (050) 510 5724
e-mail: vfrcbvtyrj@gmail.com
www.babies.kiev.ua

Центр профілактики і реабілітації немовлят «Екологія немовля».
Масаж, динамічна гімнастика та акватренінги (тонус, дисплазія, 

неврологія), клуб вихідного дня, сауна, басейн. Підготовка вагітних 
до пологів.  

м. Київ — тел.: (044) 560 4995  
м. Дніпропетровськ — тел.: (050) 561 0133

ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ, ТОВ
просп. Космонавта Комарова, 3 (Медмістечко)
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 207 9207
факс: (044) 206 6660
e-mail: info@stemcellclinic.com.ua
www.stemcellclinic.com

Інститут клітинної терапії — сучасний лікувально-діагностичний 
центр, на базі якого в 2004 р. створено Перший кріобанк стовбурових 
клітин пуповинної крові в Україні. Єдиний ліцензований банк 
пуповинної крові в Україні.

КД ЖИТТЯ, СК, ПрАТ
бульв. Шевченка, 38/40-А
Київ, 01032, Україна
тел.: (044) 499 5999
факс: (044) 499 5999
e-mail: info@kd-life.com.ua
www.kd-life.com.ua

У вас є мета — надати своїй дитині найкращі школу, вуз; 
організувати весілля, яке запам’ятається на все життя; забезпечити 
втілення будь-якої шаленої мрії вашої дитини. Для цієї мети вам 
потрібні будуть гроші. Ви вже знаєте, яка це сума. І вам потрібен час, 
аби її зібрати. Ми допоможемо вам накопичити значну суму грошей 
та гарантуємо фінансовий захист для родини у випадку нещасних 
випадків, хвороб та травм.

КІНДЕРЛАЙН, ТОВ
вул. Маршала Тимошенко, 19

Київ, 04212, Україна
тел.: (044) 383 1353, (044) 383 1343

e-mail: rd@kinderline.com.ua
www.kinderline.com.ua

Компанія КІНДЕРЛАЙН спеціалізується на поставках дитячих 
тренажерів та кіндерболів з усього світу. Ми зарекомендували себе 
на ринку України як надійний постачальник високоякісної продукції 
найкращих світових брендів.

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  — тижневик «Комп&йоН», 
щомісячні журнали «СТРАТЕГІЇ», «ФИНАНСИСТ» і дитячий розважаль-
но-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.

ЛЕСМА, ТОВ
вул. Лятошинського, 4-А, оф. 289

Київ, 03191, Україна
тел.: (044) 332 3537, (095) 281 1632

e-mail: tov.lesma@gmail.com
www.lori-toys.ru

ТОВ «ЛЕСМА» — офіційний дистриб’ютор високоякісних 
наборів для дитячої творчості. В асортимент входять набори для 
відливання предметів з гіпсу, набори для пошиття м’якої іграшки, 
гравюри, випалювання на дереві, вишивка хрестом, гладдю, петлею, 
розмальовка олівцями, розпис по кераміці, конструктори і панно 
з дерев’яної соломки, набори для створення виробів із натуральної 
вовни, а також інші набори торгових марок ЛОРИ та Лето.
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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, 
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; і цикли статей про вагітність тиждень за тижнем, 
про розвиток дитини з кожним місяцем і до року, поради щодо того, 
як назвати дитину. 

МИР ИГР (www.mir-igr.com.ua), Інтернет-
магазин настільних та розвиваючих ігор

вул. Якіра, 13, оф. 304
Київ, 04050, Україна
тел.: (063) 260 8956
e-mail: info@mir-igr.com.ua
www.mir-igr.com.ua

Продаж настільних і розвиваючих ігор для дітей і дорослих, дитячі 
конструктори, головоломки, збірні моделі, залізні дороги, авторські 
пазли. Проведення дитячих ігротек.

МИР СЕМЬИ, Журнал, ТОВ
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. Журнал 
присвячений питанням вагітності та пологів, виховання та  розвитку 
дітей різного віку — від новонародженого до підліткового. Спеціалісти 
розкривають актуальні теми, що хвилюють батьків.

Видання виходить російською мовою.
Періодичність — раз на місяць.

МІР ХОББІ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Старокиївська, 26

Київ, 04116, Україна
тел.: (050) 352 6734

e-mail: universum@ua.fm
www.hobbyworld.ru

«Мір Хоббі» — найбільше російське видавництво настільних 
ігор, що працює з 2000 року. Компанія співпрацює з основними 
виробниками ігор з Європи та США, має власне виробництво у Росії 
та випускає всесвітньо відомі ігри високої якості. У нашому каталозі 
представлено більше сотні продуктів. В березні 2012 відкрито 
представництво в Україні (Києві). 

ОБЕРІГ, Універсальна клініка, ТОВ
вул. Зоологічна, 3-В
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 390 0303
факс: (044) 390 0306

e-mail: info@oberigclinic.com
www.oberigclinic.com

Універсальна клініка «Оберіг» — недержавний багатопрофільний 
інноваційний медичний заклад, який надає високоспеціалізовану 
консультативну та стаціонарну медичну допомогу дорослим і дітям, 
використовуючи світові стандарти та мультидисциплінарний підхід. 
Ефективно попереджаючи та вирішуючи проблеми зі здоров’ям 
у  найскладніших випадках, клініка є лідером у галузі радіологічної 
діагностики, гастроентерології, ендоскопії, гінекології, лікування 
та реабілітації пацієнтів з інсультом, педіатрії, дитячої алергології, 
малоінвазивної хірургії у дорослих та дітей в Україні.
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ПАРК КИЇВСЬКА РУСЬ, ТОВ
с. Копачів, Обухівський р-н
Київська обл., 08715, Україна
тел.: (044) 461 9937
факс: (044) 461 9942
e-mail: info@gradkiya.com
www.parkkyivrus.com

Парк Київська Русь — Центр культури та історії Давньої Русі — 
це унікальний проект, суттю якого є відтворення та будівництво 
середньовічного міста — Древнього Києва V–XIII століть в розмірах 
його історичного центру, відомого як Дитинець (Кремль) Києва 
або Град Володимира.

Відтворюється його архітектурний образ в  масштабі 1:1 з 
максимальною достовірністю на основі історичних, археологічних, 
етнографічних даних, існуючих на сьогоднішній день. 

ПТІ КРЕФ, ТОВ
вул. Ірининська, 5/24, оф.98
Київ, 01034, Україна
тел.: (044) 221 4422
(044) 220 3470
e-mail: kiev@ptitcref.com
www.kiev.ptitcref.com

Перший дитячий тримовний центр P’titCREF.
Ми особливі! Заняття в P’titCREF — це мовне середовище, 

цікава та унікальна програма з професіональними викладачами, 
носіями мов. Авторські методики! Можливість часткового та повного 
перебування. Дітки різних національностей віком від 2 до 6 років. 
Власні розроблені методичні матеріали!  

Запрошуємо: Презентація центру P’titCREF відбудеться на подіумі 
13 травня (неділя) об 11:30–12:30. Найактивнішим — сюрпризи!

СВІТ ДЕРЕВ’ЯНИХ ІГРАШОК
просп. Перемоги, 40-А

Київ, 03680, Україна 
тел./факс: (044) 277 4045

тел.: (044) 456 5111
e-mail: info@sdi-toys.kiev.ua

www.sdi-toys.kiev.ua

Cвіт дерев’яних іграшок — це не просто торговельна марка, це 
підхід нашої компанії до тієї справи, якою ми займаємося.

Ми любимо іграшки, через них передаємо свій досвід і ділимося 
з вами частинкою своєї душі. «Світ дерев’яних іграшок» — торгівельна 
марка для кінцевих споживачів. 

«Світ дерев’яних іграшок» це:
•	 відбірні породи деревини
•	 адекватна ціна для регулярних покупок: споживач не 

переплачує за сприйману якість, як у випадку з деякими 
преміальними іграшками.

•	 гарна, зручна і надійна упаковка.

СВІТ МАМ, Соціальна мережа для мам  
Соціальна мережа агенції 
New Social Communication

вул. Костянтинівська, 2-А, пов. 5
Київ, 04071, Україна

тел.: (044) 504 8131 (Київ)
e-mail: contact@svitmam.com.ua

www.svitmam.ua

Соціальна мережа для мам в Інтернеті.
Перша українська соціальна мережа для мам «Світ Мам» об’єднує 

матусь з усієї країни. Тут вони мають змогу не тільки спілкуватися 
між собою, а й питати порад у експертів, лікарів, консультантів. 
Також, читати корисні статті, дивитися відеоуроки. Регулярно 
організовуються благодійні поїздки до дитячих будинків, і мами 
мають змогу брати в них участь і допомагати дітям.

Спілкування між мамами не обмежується соціальною 
мережею  — кожного місяця проходять «живі» тематичні зустрічі, 
на які запрошують мам і дітей.

«Світ Мам» живе яскравим і цікавим життям!
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СОРВАНЕЦЬ, Магазин 
бульв. Верховної Ради, 34, оф.629
тел.: (044) 227 2323
e-mail: sorvanecshop@gmail.com
www.sorvanec.com.ua

Наші основні напрямки — батути, спортивні комплекси, ігрові 
майданчики, дитячі майданчики і різні елементи до них, такі як гірки, 
гойдалки, каруселі, будиночки, пісочниці та ін.

СТУДЕНТЛЕНД, ВМГО 
вул. Михайлівська, 15/1-А
Київ, 01001, Україна
тел./факс: (044) 230 8373
e-mail: info@studentland.ua
www.studentland.org 

Основні напрямки діяльності Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації «Студентленд»:

•	 налагодження міжнародного співробітництва та розвиток 
студентських і молодіжних обмінів (культурних, академічних) 
шляхом вчасного інформування цільової аудиторії 
про  міжнародні події та створення різноманітних дисконтів 
на навчання, транспорт, проживання, харчування;

•	 служіння інтересам молоді, яка навчається, та підтвердження 
її статусу по всьому світу в рамках Міжнародної Академічної 
програми ISIC;

•	 створення умов учням/студентам/викладачам для подорожей, 
навчання та пізнавання світу з мінімальними витратами;

•	 інтеграція до відповідних європейських і світових 
організацій.

ТВОЙ МАЛЫШ, Журнал
ЕДІПРЕС 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 зі здоров’я та догляду 
за малюками від народження до 3-х років!

Унікальний український журнал для сучасних батьків.
У кожному номері: інформація 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.

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 
«ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ»

вул. Артема, 43
Київ, 04053, Україна

тел./факс: (044) 486 3138
тел.: (044) 486 9398

e-mail: shevchenkovec_kiev@ukr.net
4863138@bk.ru

Відомий у столиці і далеко за її межами позашкільний навчальний 
заклад, заснований в 1937 році. Сьогодні навчальний заклад, якому 
75 років, має творчий педагогічний колектив, в якому працюють 
дев’ятнадцять керівників гуртка-методистів, два Заслужених артисти 
України, шістнадцять Відмінників освіти України, шість Майстрів 
спорту СРСР, три Майстри спорту України, один Заслужений 
працівник культури України, один Відмінник столичної освіти, 
два працівники, нагороджені відзнакою «Софії Русової», один — 
відзнакою Президента України: ювілейною медаллю «20 років 
незалежності України».

В структурі ЦТ «Шевченківець» створено 13 творчих лабораторій 
та працюють 10 філій, ресурсний центр та районне відділення Малої 
Академії наук України. Центр є членом Асоціації позашкільних 
навчальних закладів України, Європейської Асоціації закладів 
вільного часу для дітей та молоді.



Дитячі медичні центри 
ЕКОЛОГІЯ НЕМОВЛЯ
КІНДЕРЛАЙН
ОБЕРІГ

Оздоровчі заклади
БРИТАНСЬКИЙ МОВНИЙ ТАБІР «STREAM CAMP» 
КІНДЕРЛАЙН

Пологові будинки
ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ
КІНДЕРЛАЙН

Послуги для вагітних
ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ

Профілактично-реабілітаційні центри 
ЕКОЛОГІЯ НЕМОВЛЯ 

Психологічна підтримка 
FAMILYARTCLUB

Репродуктивні центри та центри планування сім’ї
ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ

Школи майбутніх батьків: підготовка 
до вагітності та пологів 
ЕКОЛОГІЯ НЕМОВЛЯ
ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ
КІНДЕРЛАЙН

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ
МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ  

ОСВІТНІ УСТАНОВИ
Вивчення іноземних мов 
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ДИТЯЧА ДИЗАЙН-СТУДІЯ
ДИТЯЧИЙ БРИТАНСЬКИЙ ТАБІР «STREAM CAMP» 
ПТІ КРЕФ
СТУДЕНТЛЕНД

Дитячі бібліотеки
ДИТЯЧИЙ БРИТАНСЬКИЙ ТАБІР «STREAM CAMP» 

Дитячі музичні школи
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ДЕЛЬФІН

Дошкільні навчальні заклади
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
КІНДЕРЛАЙН
ПТІ КРЕФ

Культурно-освітні організації
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ПАРК КИЇВСЬКА РУСЬ 

Мистецькі установи
BRILLIANT

FAMILYARTCLUB
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ДЕЛЬФІН
ДИТЯЧА «ДИЗАЙН-СТУДІЯ»

Підготовка до школи 
FAMILYARTCLUB
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ДЕЛЬФІН
КІНДЕРЛАЙН
ПТІ КРЕФ

Спеціалізовані школи, гімназії
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ДИТЯЧИЙ БРИТАНСЬКИЙ ТАБІР «STREAM CAMP»
КІНДЕРЛАЙН

Центри раннього розвитку 
FAMILYARTCLUB
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ДЕЛЬФІН
ДИТЯЧА «ДИЗАЙН-СТУДІЯ»
КІНДЕРЛАЙН
ПТІ КРЕФ

СЕРВІС ТА ПОСЛУГИ ДЛЯ СІМ’Ї
Видавництва
АЗБУКА ДЛЯ БАТЬКІВ
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
ЕГМОНТ УКРАЇНА
КОМПАНЬОН ГРУП
МАМА ІНФО
МИР СЕМЬИ
ТВОЙ МАЛЫШ

Інтернет-магазини
4BABY.UA
PAMPIK.COM
КІНДЕРЛАЙН
МИР ИГР
СВІТ ДЕРЕВ’ЯНИХ ІГРАШОК
СОРВАНЕЦЬ

Організація дитячих свят
FAMILYARTCLUB
ДЕЛЬФІН
МИР ИГР

Прокат товарів для дітей
СОРВАНЕЦЬ

Спеціалізовані портали
MAMA.UA 
UAUA.INFO
МАМА-ТАТО
СВІТ МАМ

Страхування життя 
АЛІКО УКРАЇНА 
КД ЖИТТЯ

Фотостудії
ДЕЛЬФІН

ТУРИЗМ ТА ВІДПОЧИНОК
Дитячий і молодіжний туризм 
ДЕЛЬФІН
ДИТЯЧИЙ БРИТАНСЬКИЙ ТАБІР «STREAM CAMP»
ПАРК КИЇВСЬКА РУСЬ
СТУДЕНТЛЕНД

Дитячі кафе
ДИТЯЧИЙ БРИТАНСЬКИЙ ТАБІР «STREAM CAMP»

Дитячі розважальні центри
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ДЕЛЬФІН
ДИТЯЧИЙ БРИТАНСЬКИЙ ТАБІР «STREAM CAMP»
КІНДЕРЛАЙН
МИР ИГР

МІР ХОББІ УКРАЇНА
СОРВАНЕЦЬ

Дитячі спортивні заклади
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ДИТЯЧИЙ БРИТАНСЬКИЙ ТАБІР «STREAM CAMP»
ЕКОЛОГІЯ НЕМОВЛЯ
КІНДЕРЛАЙН

Сімейний відпочинок
ДЕЛЬФІН
ПАРК КИЇВСЬКА РУСЬ
СТУДЕНТЛЕНД

Фітнес-центри для всієї сім’ї 
АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
КІНДЕРЛАЙН

www.babyactive.com.ua

ВИСТАВКА ПОСЛУГ І ПРОГРАМ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
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