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Програма заходів BABY ACTIVE 2011

12 травня, четвер 

ІГРОВА ЗОНА
Стенд ТОВ “ЗОДІАК“ 

10.00 – 17.00 

БЕЗКОШТОВНЕ навчання грі BAKUGAN та міні-турніри з призами від BAKUGAN

10.00 – 17.00 
Творчі майстер-класи для дітей від 3-х років

СЦЕНА
12:00 – 12:30 
Презентація диску пісень для дітей «День народження» (Музичний проект «Дитяче Радіо»)

13:00 – 14:00

Майстер-клас для батьків «Профілактор Євмінова»
Організатор: Центр Євмінова

14:30 – 15:00

«Спробуй себе!» - теорія та практика з академічного веслування
Проводить  Світлана Мазій - заслужений майстер спорту, переможниця Ігор Доброї волі, 
двократна чемпіонка Європи, багатократна призерка чемпіонатів світу, двократний срібний 
призер Олімпійських ігор.

15.00 - 15.40 

Тест-драйв коляски Capella S-802

16.00 - 17.00 

Міжнародний фестиваль дитячої моди Days of Kids Fashion 
• Колекції Pret-a-Porte 
• Колекції шкільної форми 
Участь беруть дитячі модні колективи
Організатор: Асоціація дитячої моди 

ЗОНА МАЙСТЕР-КЛАСІВ
10.30 - 12.00 

Тренінгова розвиваюча програма для дітей
Проводить: Кузьменков Віталій - керівник дитячого проекту «ELFID» тренінгового центру, 
консультант з дитячого розвитку і виховання, автор дитячих навчальних програм 
Організатор: «Для майбутніх мам», журнал 

12.00 - 13.30 

Творчі заняття: «Підготовка до школи»
Проводить: Шилова Ольга - дитячий практичний психолог, фахівець з арт-терапії, казкотерапії, 
автор розвиваючих і навчальних програм
Організатор: «Для майбутніх мам», журнал 
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Майстер-класи для дітей від 3-х років
Заняття проводять майстри: Ірина Максимова, Надія Жукова, Ніна Нізовська
Організатор: Клуб «Унікальна іграшка» 

14:00-14:20 
Ліплення з глини (розвиток дрібної моторики, знайомство з природними матеріалами) 

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) 

15:30-15:50 
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 
природними матеріалами) 

16:30-16:50 
Картини на льняній  тканині з фетру та вовни (робота з фетром, розвиток творчого мислення, 
знайомство з натуральними матеріалами, фарбування тканини восковою крейдою) 

ЗОНА КОНСУЛЬТАЦІЙ

11.00 - 12.00 
Юридична консультація для батьків
На питання відповідає: Лиса Оксана - адвокат, юрист, практичний консультант з питань сім’ї 
Організатор: «Для майбутніх мам», журнал 

12.00 - 13.00 
Семінар для батьків: «Методика Монтессорі» 
Організатор: ТОВ «Мовна академія. Перші кроки» 

13.00 - 14.00
Зустріч і розмова про творчий розвиток і виховання дітей з оперною співачкою Оленою Гребенюк
Організатор: «Мир Семьи», журнал

14.00 - 15.00 
Семінар для батьків «Дитячі конфлікти і кризи. Як мама може допомогти?» 
Семінар проводить: психолог київського ліцею, автор тренінгових програм, керівник центру 
психології «Новий день» Лук’яненко Олена
Організатор: «Мир Семьи», журнал

15.00 - 16.00 
Семінар для батьків «Особливості дитячого харчування. Міфи і реальність» 
На запитання відповідає головний спеціаліст з гігієни харчування МОЗ України Валентина Кульчицька 
Організатор: «Мир Семьи», журнал
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13 травня, п’ятниця 

ІГРОВА ЗОНА
Стенд ТОВ “ЗОДІАК“ 

10.00 – 17.00 

БЕЗКОШТОВНЕ навчання грі BAKUGAN та міні-турніри з призами від BAKUGAN

10.00 – 17.00 
Творчі майстер-класи для дітей від 3-х років

СЦЕНА
12:30 – 13:00 
Презентація диску пісень для дітей «День народження» (Музичний проект «Дитяче Радіо»)

13.30 - 14.10 
Тест-драйв коляски Capella S-802 

15.00 - 15.50 

Розіграш призів серед передплатників журналу «Мир Семьи» 

16.00 - 17.00 
Міжнародний фестиваль дитячої моди Days of Kids Fashion 
•  Авангард 
•  Етно-стиль 
Участь беруть дитячі модні колективи
Організатор: Асоціація дитячої моди 

ЗОНА МАЙСТЕР-КЛАСІВ

11.00 - 12.20 

Практичні розвиваючі ігри для дітей від 3-х років 
Організатор: інтернет-портал «Все о детях» 

12.30 - 13.30 

Арт-терапія для дітей: «Я творю. Творчість і дитина»
Методи роботи: арт-терапія (малювання, казкотерапія, ігро-терапія)
Семінар проводить: арт-терапевт Ксенія Олійник 
Організатор: інтернет-портал «Все о детях» 

Майстер-класи для дітей від 3-х років
Заняття проводять майстри: Ірина Максимова, Надія Жукова, Ніна Нізовська
Організатор: Клуб «Унікальна іграшка» 

14:00-14:20 

Ліплення з глини (розвиток дрібної моторики, знайомство з природним матеріалом) 

14:30-14:50 

Вітраж з вітражного паперу (техніка рваною аплікації, розвиток дрібної моторики, знайомство 
з природним матеріалом) 
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15:00-15:20 

Ліплення з солоного тіста, розфарбовування фігурок (розвиток дрібної моторики, знайомство 
з 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 льняній тканині з фетру та вовни (робота з фетром, розвиток творчого мислення, 
знайомство з натуральними матеріалами, фарбування тканини восковою крейдою) 

ЗОНА КОНСУЛЬТАЦІЙ

11.00 - 12.00 

Семінар для батьків: «Емоційна грамота для дітей та їхніх батьків»
Семінар проводить: арт-терапевт Ксенія Олійник 
Організатор: інтернет-портал «Все о детях» 

12.00 - 13.00 

Семінар для батьків: «Методика Монтессорі» 
Організатор: ТОВ «Мовна академія. Перші кроки» 

13.00 - 14.00 

Семінар «Щоденник краси або як бути красивою мамою і улюбленою дружиною?», Програма 
від Лілу - співачки, ведучої радіо і ТБ передач 
Організатор: «Мир Семьи», журнал 

14.15 – 15.15 

Семінар: «Психологічна підготовка дітей і батьків до дитячого садку, школи» 
Проводить: Шилова Ольга - дитячий практичний психолог, фахівець з арт-терапії, казкотерапії, 
автор розвиваючих і навчальних програм
Організатор: «Для майбутніх мам», журнал

15.30 - 16.30 

Семінар: Важливий взаємозв’язок фізичного і психічного розвитку дитини
Проводить: Тетяна Груша, сімейний психолог 
Організатор: портал «Dytyna.info» 
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14 травня, субота 

ІГРОВА ЗОНА
Стенд ТОВ “ЗОДІАК“ 

10.00 – 17.00 

БЕЗКОШТОВНЕ навчання грі BAKUGAN та міні-турніри з призами від BAKUGAN

10.00 – 17.00 
Творчі майстер-класи для дітей від 3-х років

11.00 – 13.00 
Великий турнір з BAKUGAN з великими призами! *
* умови участі: учасники приходять тільки з ліцензійними / оригінальними бакуганами від 
компанії Spin Master

СЦЕНА

10.20 - 10.50 
Виступ Зразкового ансамблю пісні і танцю «Яблуневий цвіт»: 
Вокально-хореографічна композиція «Кличемо весну» 
Художній керівник - Наталія Семенович 

11.00 - 11.15 
Урочисте відкриття «Світ Мам Кемп» - зустрічі майбутніх і справжніх мам 

11:30 – 12:00 
Презентація диску пісень для дітей «День народження»
(Музичний проект «Дитяче Радіо»)

12.30 - 13.00 

Шоу «Шалена наука» - захоплюючі досліди 
Організатор: ТОВ «Шалена наука» 

13.10 - 13.50 
Фінальний розіграш коляски Capella S-802

14.00 - 15.00 
Парад модних слінгів 
Організатор: соціальна мережа «Світ Мам» 

15.00 - 16.00
Розіграш призів 
Організатор: соціальна мережа «Світ Мам» за підтримки Huggies 

16.00 - 17.00 
Міжнародний фестиваль дитячої моди Days of Kids Fashion 
•  Art-мода 
•  Ошатний одяг 
Участь беруть дитячі модні колективи
Організатор: Асоціація дитячої моди 
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ЗОНА МАЙСТЕР-КЛАСІВ

Творчі майстер-класи для дітей від 3-х років

Організатор: соціальна мережа «Світ Мам»
11:00-13:00  Майстер-клас по виробах з бісеру 
11:00-13:00  Майстер-клас з декору 
11:00-13:00  Майстер-клас з валяння з вовни 
13:00-15:00  Майстер-клас з декупажу 
13:00 -15:00 Майстер-клас з гончарного ремесла 
13:00-15:00  Майстер-клас з аплікації 
15:00-16:00  Майстер-клас з виробів із соломи 
15:00-16:00  Майстер-клас з ліплення із тіста 
15:00-16:00  Майстер-клас з орігамі 

ЗОНА КОНСУЛЬТАЦІЙ

11.00 - 13.50 

Запитай експерта: Індивідуальні консультації: психолога, педіатра, слінгоконсультанта, 
алерголога, невропатолога, консультанта з грудного вигодовування
Організатор: соціальна мережа «Світ Мам»

14.00 - 16.00 

Майстер-клас для батьків: «Пробудити в дитині генія - музична, ігрова та арт-терапія як 
найкращий метод гармонізації емоційного стану та розвитку творчих здібностей дітей»
Проводить: Безклінська Ольга - учасниця міжнародного проекту «До гармонії в житті через 
мистецтво» за підтримки посольства Норвегії
Організатор: «Мир Семьи», журнал

ПАРКОВА ЗОНА

11:00-12:00 

Ігри та естафети для дітей 2-5-ти років (естафети на вайбайках, феєрверк бажань)

11:00-14:00 

Конкурс малюнків на асфальті та аква-грим всім бажаючим

12:00-13:00 

Конкурси та естафети для всієї родини

13:00-14:00

Зоряні змагання у підгузниках

14:00-15:00 

Шоу мильних бульбашок
Організатор: соціальна мережа «Світ Мам»
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InterFit, Фітнес-клуб 
вул. Червоноармійська, 72

“Олімпійський”, ТК
тел.: (044) 585 9743

бульв. Кольцова, 14-Д
тел.: (044) 585 6484

Фітнес-клуб “InterFit” пропонує заняття для дітей в наступних групах:
•   Студія художньої гімнастики Наталії Годунко;
•   Танцювальна школа “НАДІЯ”;
•   Студія “Боксу”.
Також, проводиться набір дітей у групи для занять:
•    УШУ;
•   Джиу-джитсу (тренування з Чемпіоном);
Будемо раді бачити Вас!

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/

АЛІКО УКРАЇНА, ПрАТ
вул. С.Петлюри (Комінтерну), 14

тел.: (044) 494 1343/44
факс: (044) 494 1345

e-mail: office@alico.ua
www.metlifealico.com.ua

ПрАТ “Аліко Україна” (в подальшому MetLife Alico) входить до складу 
MetLife, Inc. Компанія пропонує широкий асортимент послуг, включаючи 
страхування життя, страхування від нещасного випадку, страхування 
здоров’я, страхування позичальників, а також групове страхування. 
Дізнатись додаткову інформацію про MetLife Alico Ви можете, відвідавши 
сайт компанії www.metlifealico.com.ua
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БУКОВИНСЬКЕ ОРЛЯТКО, ПП
вул. Герцена, 2-А 

Чернівці, 58022, Україна 

тел.: (044) 383 5838, (050) 502 2542 

факс: (03722) 4 3231

e-mail: orlyatko@meta.ua

www.orlyatko.in.ua

Запрошуємо школярів у фантастичну подорож на Планету Дитинства! 
Цікаві пригоди, ігри, конкурси, дискотеки й концерти чекають на наших 
юних гостей! Саме для Вас – затишні кімнати й смачна їжа, басейн, 
кінотеатр, бібліотека. Уважні й чуйні вихователі та веселі й креативні 
вожаті допоможуть кожній дитині розкрити власний талант! Стрільба з 
лука, бейсбол, англійська, хореографія, вокал, акторство і ще безліч інших 
занять. Оберіть своє – і Ваше Буковинське Літо стане незабутнім!

ВЕСЕЛА НАУКА, ТОВ
тел.: (044) 353 2868

e-mail: vnauka@gmail.com

www.veselanauka.com

“Весела наука” – це лабораторія наукових розваг для дітей 6-13 років. 
Компанія пропонує різноманітні пізнавально-розважальні програми з 
демонстрацією яскравих дослідів та експериментів:
•   наукові семінари для дітей;
•   святкування Днів народжень, календарних свят та тематичних подій;
•   розважальні програми для дитячих таборів.
Під час наукового шоу діти досліджують властивості речей та пізнають 
світ природи, надихаючись на подальше навчання.
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ВСЕ О ДЕТЯХ, Інформаційно-пізнавальний 
портал для батьків та дітей, ТОВ

вул. Стельмаха, 6-А
Київ, 03040, Україна
тел.: (044) 223 0932
факс: (044) 257 5058

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

Портал “Все о детях” – Інтернет-ресурс корисних статей, порад, ідей, які 
допомагають батькам у вихованні і розвитку дитини. На порталі: онлайн-
консультація провідних психологів, педагогів, лікарів; повний довідник 
дитячих закладів по всій Україні, рейтинг дитячих товарів. Для дітей 
на порталі оригінальні матеріали: казки, вірші, загадки, головоломки, 
скоромовки, ігри, саморобки та багато іншого!

ВСЕСВІТНІ ЦЕНТРИ ВЗАЄМОВІДНОСИН
пров. Задорожній, 3, корп., 2

Київ, Україна
тел.: (044) 222 6175, (098) 039 5782, (063) 835 4434

e-mail: grcoksana@gmail.com
www.grcua.com

Досвід роботи - 14 років.
•   Тренінги особистісного зростання.
•   Навчальна програма для батьків “Радість виховання дітей”.
Незабутні пригоди на всіх канікулах - дитячий табір “Світ моєї мрії” - 
навчальна та розвиваюча програма для дітей від 8 до 14 років.
•   Тренінги розвитку емоційного інтелекту для дітей: 
-   “Веселка почуттів” (від 6 до 10 років);
-   “Місія здійсненна” (від 10 до 14 років);
-   “Острів дитинства” (від 5 до 9 років).
•   Тренінги для підлітків:
-   “Перший мільйон”;
-   “Фестиваль професій”.
•    Індивідуальні консультації.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
ТАНЦЮВАЛЬНОГО СПОРТУ, 
Всеукраїнська громадська організація 
вул. Куренівська, 2-Б
Київ, 04073, Україна
Президент:
Дейч Борис Давидович 
тел.: (044) 255 3038
Голова Виконкому:
Самуйленко Галина Павлівна
тел.: (066) 445 6705
www.adsf.com.ua

До складу ВФТС входить 26 обласних осередків.

12 клубів міста Києва:

Аматорспортданс   Кеба Мирослав
КСТ “Данс - Арт”   Окорокова Катерина  
Данс Університет  Завадський Володимир  
Калейдоскоп   Базела Дмитро  
Скай - Данс   Крись Артем  
Славутич - Стар   Советченко Наталія  
Стардаст  Грицак Сергій  
Фавор    Головащенко Руслан  
Фантом    Науменко Максим  
Юнік Денс   Самуйленко Галина  
Юріс    Сенченко Тетяна  
Діамант    Руденко Артем  

Клуб “Юнік-Денс”: спортсмени клубу займаються танцювальним 
спортом за двома програмами: європейська та латиноамериканська. 
Заняття проводять тренери ВГО “ВФТС”: Мартинюк Олена Анатоліївна 
(суддя Вищої категорії) – з латиноамериканської програми, Бондаренко 
Дмитро Володимирович (суддя 1 категорії) – з європейської програми. 
Спортсмени цього клубу: Чемпіони України, фіналісти та призери 
багатьох міжнародних змагань.
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ГРАНІ-Т, Видавництво
тел.: (044) 200 1257

e-mail: office@grani-t.info 

www.grani-t.com.ua

“Грані-Т” – грані творчості, таланту, тріумфу, таємниці.

 Книга, що допомагає  творити світ.

Світ  людей змінюється. І змінюється завдяки різним чинникам. І 

нерідко в кардинальний спосіб змінює світ людей книжка.

Зміни, що спричиняла книга в історії людей, не раз бували негативними. 

Втім, людство завжди знаходило у собі сили передивитись і 

переробити (найчастіше – переписати) погано написані книги і в такий 

спосіб навчити наступні покоління жити у гармонії, послуговуючись 

досягненнями культури і науки.

Видавництво “Грані-Т”, яке в основу своєї діяльності з 2006-го року 

поклало створення книги для дітей і культурологічної літератури для 

дорослих, бачить своє призначення у покращенні нашого світу через 

розвиток творчої думки і максимального розкриття інтелектуально-

духовних здібностей людини. Поступово, починаючи з 4–5-річного 

віку, вводячи дитину до величного і великого світу Книги, видавництво 

тим самим сприяє становленню яскравих дорослих особистостей, 

активних і позитивно налаштованих членів суспільства, сприяє 

інтелектуальному життю сучасної України.
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ДЕЛЬФІН, Дефі-центр, Молодіжна 
громадська організація
вул. Мала Житомирська, 5

Київ, 01001, Україна

тел.: (044) 278 1761

факс: (044) 278 1761

e-mail: ckripko@bigmir.net, oleksafisher@gmail.com

www.defi-center.org.ua

www.d-club.com.ua

“Дельфін” – це громадська організація, яка надає освітні (консультаційні, 
інформаційні) послуги та проводить творчі заняття і різноманітні акції для 
дітей та молоді (в тому числі з інвалідністю), а також їх батьків. В рамках 
своєї діяльності, Дефі-центр МГО більше 5-ти років опікується дітьми з 
вадами слуху та їх батьками, проводяться регулярні заняття з розвитку 
логічного мислення, ритміки, основ математики, фізичного розвитку та 
розвитку мілкої моторики, тощо. 

ДЕТКІ, Компанія, ТОВ
вул. Лисенка, 8 

Київ, 01034, Україна

тел.: (044) 235 9327, (044) 235 9326

факс: (044) 235 9327, (044) 235 9326

e-mail: detki@detki.ua

www.detki.ua

ТОВ “Компанія ДЕТКІ” - туроператор з організації дитячого, молодіжного та 

сімейного відпочинку на території України і за її кордонами. Пропонуємо 

дитячі та молодіжні табори в Англії, а також цікаві програми відпочинку 

не лише традиційно взимку і літом, а й на весняних і осінніх канікулах.
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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.

ДИТЯЧА ФОТОСТУДІЯ
HAPPYBABY

Київ, Україна

тел.: (066) 134 0084, (093) 761 3797

e-mail: dpavlova@happybaby.kiev.ua

Happybaby – авторська фотостудія Дарії та Анни Павлових, яка 
спеціалізується на художній фотозйомці дітей. Завдяки авторському 
стилю, кожна наша фотографія – наче листівка. 
Послуги Happybaby:
•   дитячі фотосесії;
•   фотозйомка немовлят;
•   фотосесія для вагітних жінок;
•   ексклюзив – підводні фотосесії!;
•   фотозйомка дитячих свят;
•   рекламна фотозйомка дитячих товарів;
•   виготовлення фотокниг та фотокартин.
Працюємо на виїзді.
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ЕГМОНТ УКРАЇНА, ТОВ
просп. Перемоги, 67
Київ, Україна 
тел.: (050) 392 7365

Видавництво дитячої літератури.
Бренди: Disney, Mattel, Harsbo та ін.

ЕКОЛОГІЯ НЕМОВЛЯ, ПП
просп. М.Бажана, 7-Б, кв. 215
Київ, 02121, Україна 
тел.: (044) 560 4995
e-mail: vfrcbvtyrj@gmail.com
www.babies.kiev.ua

Медичні послуги (підготовка вагітних до пологів, заняття з дітьми 
динамічною гімнастикою та аква-тренінг).

ЗОДІАК, ТОВ
Головний офіс:
вул. Гладкова, 41
Дніпропетровськ, 49033, Україна

Представництво в Києві:
вул. Козацька, 9, оф. 9
Київ, 03039, Україна
тел.: (056) 373 8156, (044) 524 2806
факс: (056) 373 8154, (056) 373 8156, (044) 524 2806
e-mail: toys@zodiac.dp.ua, vkzodiak@mail.ru 
www.zodiac.dp.ua 

Компанія  “Зодіак” є одним з лідерів ринку України в сфері продажу іграшок 
і товарів для дітей. Ми успішно співпрацюємо з понад 200 постійними 
клієнтами в усіх регіонах України.
Компанія “Зодіак” за надійні партнерські відносини та збільшення 
об`ємів продаж отримала ексклюзивне право на продаж продукції                                        
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ТМ “EASTCOLIGHT”, “New Ray”, “LOKO TOYS”,“Zoobles”, “Air Hogs”, “Liv”, “Bakugan”, 
“Tech Deck”, “Flick Trix”, “Moon Sand”, “Moon Dough”, “XIAMEN”, “FunToLearn” 
(UNIMAX), “Anne Geddes”, “Animal World”, “Nines”, “Reeves, “Puzzle World”, 
“WHEEL RUNNER”, “CARROMСO”, “Winning Key”, “Art Beads (Much toys)”.
 
Співробництво з компанією “Зодіак” гарантує Вам найкращий асортимент 
дитячих іграшок у Вашому магазині і стабільний розвиток Вашого бізнесу 
в майбутньому.
Компанія представляє продукцію більш ніж 20 торгових марок світових 
виробників іграшок з Іспанії, Англії,  Тайваню, Китаю, Канади, Німеччини.
•    телескопи, мікроскопи, шпигунські набори “EASTCOLIGHT”; 
•     колекційні моделі авто, мотоцикли, військові набори, залізниці та ін. “New Ray“; 
•    акумуляторні машини: джипи, трицикли, квадроцикли “LOKO TOYS”, “XIAMEN“; 
•    фантастичну іграшку “Zoobles”;
•    радіокеровані літаючі іграшки “Air Hogs”;
•    ляльки та аксесуари “Liv”;
•    пригодницька гра “Bakugan”;
•    фінгерборд (скейтборди для катання на пальцях рук) “Tech Deck”;
•    фінгербайк “Flick Trix”;
•    набори для дитячої творчості “Moon Sand”, “Moon Dough”;
•   іграшки для малюків та колекційні кукли “FunToLearn” (“Unimax”),   
    “Anne Geddes”;
•    м`які іграшки “Animal World“; 
•    ляльки та аксесуари  “Loko Toys“, “Nines”; 
•    набори для дитячої творчості “Reeves“, “Ravensburger”;
•    килимки-пазли “Puzzle World”; 
•    велосипеди – “WHEEL RUNNER” , 
•    футболи, більярди, аеро-хокеї “CARROMСO“;
•    коляски “Loko Toys”;
•    зброя та музичні інструменти “Winning Key”;
•    бусики “Art Beads” (“Much toys”);
•    пазли, настільні ігри “Ravensburger”.

ЖІНОЧИЙ ФІТНЕС КЛУБ
вул. Прирічна, 25-А, пов. 1, 

метро Мінська, марш. № 559
Київ, Україна

тел.: (044) 414 5486, (095) 280 3010

Кругові тренування на ізодинамічних тренажерах. 
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ІГРОЛЕНД, Мережа дитячих 
розважальних комплексів
вул. Лугова, 12, ТРЦ “Караван”

Київ, Україна

тел.: (044) 206 4330, (044) 206 4339

пров. Семафорний, 4, ТЦ “Середньофонтанський”

Одеса, Україна

тел.: (048) 728 2707

вул. Глінки, 2, ТРК “Мост-Сіті Центр”

Дніпропетровськ, Україна

тел.: (056) 790 3030

вул. Нижньодніпровська, 17, ТРЦ “Караван”

Дніпропетровськ, Україна

тел.: (056) 747 9222

вул. Героїв Праці, 7, ТЦ “Караван”

Харків, Україна

тел.: (056) 760 2988

вул. Ковпака, 26, ТРЦ “Екватор”

Полтава, Україна

тел.: (532) 61 5550

e-mail: info@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 і Харкові. Найцікавіші симулятори і спортивні 
атракціони, Кегельбанчик і Автодром, Повітряні гармати і Скелелаз, 
Лазерні бої “Штурм” і Лабіринт. А також святкування Днів Народжень і 
Корпоративних дитячих свят. 
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ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ
просп. Космонавта Комарова, 3 (Медмістечко)

Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 207 9207

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

Інститут клітинної терапії – сучасний лікувально-діагностичний центр, на 
базі якого в 2004 р. було створено Перший в Україні Кріобанк стовбурових 
клітин пуповинної крові.
Фахівцями закладу розроблено науково-обґрунтований технологічний 
процес виділення і кріоконсервування стовбурових клітин, захищений 
28 Патентами і Авторськими свідоцтвами. Це дозволяє забезпечити 
максимально повне (96%) збереження життєздатності клітин після їх 
розморожування.
Високоякісне устаткування та оснащення Кріобанку дозволяють десятки 
років зберігати в замороженому стані (-196°С) клітини.
Щомісяця, кожної 3-ї суботи, проходять Дні відчинених дверей, де Ви 
отримаєте детальнішу інформацію. 
Представники Інституту клітинної терапії працюють в усіх регіонах 
України. Ліц. МОЗ України серія АВ №511037 від 03.12.2009.

ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ, ТОВ 
вул. Магнітогорська, 1-А

Київ, 02660, Україна
тел.: (044) 559 9060, факс: (044) 559 9060

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

Компанія “Інтегровані маркетингові рішення” (“ІМР”) успішно працює на 
ринку споживчих товарів України з 2006 року.  
ТМ “Halabuda”, яка входить до складу ТОВ “ІМР”, представляє широкий 
асортимент великогабаритних іграшок, які відповідають європейським 
стандартам безпеки та якості. 
Halabuda – це казкова країна дитинства, країна фантазій, мрій та надій на 
яскраве майбутнє. 
Товари від ТМ “Halabuda” подарують Вам та Вашій дитині відчуття свята 
на кожен день!
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КУДРЯВСЬКИЙ, Дитячий навчальний заклад 
пров. Косогірний, 10
Київ, 04053, Україна
тел.: (044) 272 6169, (044) 272 6170
факс: (044) 272 6169, (044) 272 6170
e-mail: kudryavsky@ukr.net
www.kudryavsky-school.kiev.ua

Дитячий навчальний заклад “Кудрявський” - це унікальний учбово-
виховний центр у м. Києві, який створив комфортні умови для перебування 
дітей.
У нашому центрі на високому рівні обладнані:
•   учбові класи;
•   спортивний і танцювальний зали;
•   музичний зал;
•   басейн;
•   затишне кафе;
•   горище казок;
•   кабінети логопеда і психолога.
Наші заняття мають за мету комплексний всесторонній розвиток дитини. 
Також, є заняття та гуртки за вибором.
Запрошуємо малюків від 1,5 років.

ЛОНДОНСЬКА ШКОЛА                    
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТОВ
вул. Політехнічна, 39, 
корп. №19, КПІ, оф. 105
Київ, Україна
тел.: (044) 277 8654, 
(044) 277 8927, (044) 236 5277
факс: (044) 277 8654, (044) 277 8927
e-mail: admin@lse.kiev.ua
www.lse.ua

Лондонська школа англійської мови:
Для дорослих – класична англійська, курс “Стрімлайн” для тих, хто не 
має часу, суботні курси, розмовні та граматичні інтенсиви, підготовка до 
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міжнародних іспитів FCE, CAE, CPE, IELTS.
Для дітей – англійська для дошкільнят, англійська для дітей 6 – 16 років, 
літня англійська програма, підготовка до ЗНО, граматичні інтенсиви для 
підлітків.
Кваліфіковані викладачі: носії мови та українські фахівці.
Нове в Україні – підготовка до міжнародного тесту Pearson.

МАМА ІНФО, Журнал                                                           

ІНФО ГРУПП, ТОВ
вул. Тургенівська, 82-А
тел.: (044) 232 9277
e-mail: info@mamainfo.com.ua, mamainfo@ukr.net
www.mamainfo.com.ua

Журнал Mama info – це джерело корисних порад та інформації 
стосовно товарів для дітей, дитячої моди, догляду, здоров’я  та  
виховання дитини.

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; цикли статей про вагітність тиждень за тижнем, 
про розвиток дитини з кожним місяцем і до року, поради щодо того, 
як назвати дитину. 
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МЕДИАНА, ПП
вул. Б. Хмельницького, 37, оф. 222
Київ, 01030, Україна
тел.: (044) 235 7306 
факс: (044) 235 7306
e-mail: akkordua@gmail.com
www.akkord.kiev.ua

Дитячі табори (цілий рік) в Україні і за кордоном, розвиваючі та навчальні 
програми, соціально-педагогічні тренінги, навчання іноземним мовам, 
розвиток творчого потенціалу дитини в усіх її проявах: танці, спів, 
малювання, театр.

МЕДІА СПОРТ,                                                      
Організація дитячих змагань в Україні 
вул. Льва Толстого, 25, оф. 43
Київ, Україна
Генеральний директор:
 Володимир Шевченко
тел./факс: (044) 288 2752
e-mail: info@mediasport.com.ua
www.mediasport.com.ua

МEDIA SPORT – агенція спортивного маркетингу. Діяльність агенції – 
організація та маркетинговий супровід спортивних подій, реклама, 
спонсорство.
А саме:
•  змагання;
•  турніри;
•  виставки;
•  презентації;
•  церемонії нагородження;
•  корпоративні заходи;
•  тв – продакшн.
МС Т УР - основна діяльність напряму - організація виїзду 
спортивних дитячих команд на якісні закордонні турніри та 
учбово-тренувальні збори. 
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МЕДЕЯ, Центр підготовки до пологів
вул. Саксаганського, 100 (Водолікарня),  пов. 2, каб. 204, 207

Басейн – пов.1
тел.: (067) 596 9034

e-mail: centermedea@gmail.com
www.medea.com.ua

Басейн для вагітних. Гімнастика і йога для вагітних.  Масаж для вагітних. 
Підготовка до пологів. 
Допомога при грудному годуванні. Масаж і плавальна гімнастика для немовлят. 

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.

МОВНА АКАДЕМІЯ, ТОВ
вул. Луначарського, 14

Київ, 02002, Україна
тел.: (044) 541 0602, (044) 541 1807

факс: (044) 541 0602
e-mail: lacademy@lse.kiev.ua

www.lacademy.kiev.ua

Курси англійської, німецької та французької мов для дорослих та дітей від 
4 років. Підготовка і здача міжнародних екзаменів Пірсон (Pearson), IELTS.



26

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 корисна інформація 
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.

МОНТЕССОРІ. ПЕРШІ КРОКИ, ТОВ 
вул. Щорса 32-Б, оф. №1009-1010
Київ, Україна
тел.: (044) 220 0919, факс: (044) 220 0919
e-mail: firststeps@montessori.kiev.ua
www.montessori.kiev.ua

Всебічний розвиток дитини від 1 до 6 років за системою Марії 
Монтессорі. Індивідуальний підхід, звіт про успішність дитини, робота 
з батьками, вивчення іноземних мов, музика, мистецтво. Заняття 
проводяться двома мовами – українською та англійською. Підготовка 
дітей до школи. Кваліфіковані Монтессорі педагоги.

ОСНОВА, Видавнича група, ТОВ
вул. Плеханівська, 66
Харків, 61001, Україна
тел.: (057) 731 9633, факс: (057) 731 9634
e-mail: office@osnova.com.ua
www.osnova.com.ua

Видання та розповсюдження розвиваючої літератури для батьків та 
дітей - журналу “Зростаємо разом”.
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ПАРК КІНО, ТОВ
просп. Перемоги, 40-А

Київ, 03057, Україна
тел.: (044) 277 4045, факс: (044) 277 4046

e-mail: ak@classic-video.kiev.ua
www.sdi-toys.kiev.ua

“Світ дерев’яних іграшок” пропонує широкий асортимент дерев’яних пазлів, 
розвиваючих іграшок, наборів для творчості, збірних дерев’яних моделей, 
які виготовлені з екологічно чистої деревини, а також мультиплікаційні та 
художні фільми, навчальні програми для дітей на DVD.

                                                 ПоменяйКа!, Клуб 
ТЕХЭКСПО, Компанія 

тел.: (044) 461 9962
факс: (044) 461 9963

e-mail: info@techexpo.com.ua 

Клуб “ПоменяйКа!” - Перший в Україні клуб юних колекціонерів іграшок, 
карток, журналів. 
Щомісяця Клуб збирає друзів на Зліт ПоменяеК! 
На Зліт запрошуються колекціонери: 
•  Бакуганів • Fingerboard • Hot Wheels • Черепашок ніндзя • Людини Павука  
•  Hello Kitty • Аніме • IronMan • Коміксів • Кіндер-сюрпризів та ін.
А також всі, хто любить захоплююче і весело проводити час! 
Завжди в програмі Зльоту цікаві турніри та конкурси!

РАННИЙ СТАРТ, ТОВ
просп. Леніна, 184

Миколаїв, 54001, Україна 
тел.: (097) 909 1629

e-mail: r-start-ukraine@rambler.ru
www.rstart.com.ua

Спортивно-ігрові розвиваючі куточки “Ранний старт” для дітей від 0 до 7 
років допоможуть вам виховати сильного, спритного, здорового малюка. 
Дуже важливо займатися фізичним розвитком саме у дошкільний період, 
тому, що це період інтенсивного росту головного мозку (розумовий 
розвиток безпосередньо залежить від фізичного). Закладіть міцний 
фундамент життя вашої дитини - це під силу кожному люблячому батькові!
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СВ-ГРУП,  Компанія, ТОВ
вул. Народного Ополчення, 1, оф. 108
Київ, Україна
тел.: (044) 501 7580 
факс: (044) 501 7580
e-mail: Sv-g@sv-g.com.ua
www.sv-g.com.ua

•   дитячий і молодіжний відпочинок;
•   відпочинок з дітьми;
•   оздоровчі тури;
•   екскурсії по Україні;
•   екскурсії по Європі;
•   spa-тури;
•   пляжний відпочинок;
•   круїзи;
•   оформлення закордонних паспортів;
•   ТревелСіМ.

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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СЛОНЯ, ТОВ
вул. Урлівська, 11/44
Київ, 02081, Україна
тел.: (044) 229 4606
факс: (044) 561 2712

e-mail: Slonya.kiev@ukr.net
www.slonya.kiev.ua

Всі батьки мріють про те, щоб під час їх відсутності дитина була оточена 
такою ж турботою та увагою, як вдома. Мріють, щоб вона завжди 
досягала успіхів в школі, на роботі, просто в житті. У приватному 
дитячому садку центру “Слоня” знають як цього досягти! 
Ідея дитсадка заснована на розкритті індивідуальних здібностей 
дитини, розвитку вільної особистості, створенні міцної бази, а також 
спрямована на підготовку дітей до вступу у школи та гімназії Києва.

СПОРТ ПОСТАЧ
вул. Шамрила, 21, оф. 167

Київ, Україна 
тел. (044) 453 4625, (093) 914 4399

www.sportpostach.org.ua

Ігрове і спортивне обладнання: спортивні покриття, газон, паркет, 
спортивні трибуни, електронні табло, будівництво кортів, штучна 
трава, відеоекрани. Компанія “СПОРТ ПОСТАЧ” є одним з лідерів 
вітчизняного ринку в області спортивних будівельних технологій та 
спортивного обладнання. 
Основні напрямки діяльності - проектування об’єктів спортивного, 
спортивно-видовищного і оздоровчого призначення.
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Спортивний Клуб “ЮКА” , ПП                        

Центр Євмінова
вул. Костьольна, 9
Київ, Україна
тел.: (044) 270 7011(багатоканальний)
тел./факс: (044) 270 6018, (044) 278 8998
www.evminov.com
www.yuka.kiev.ua

Керівник: Євмінов В’ячеслав Володимирович, президент спортивного 
клубу “ЮКА” та Центру Євмінова.
Приватне підприємство Спортивний Клуб “ЮКА” засновано в 1995 р., 
основний напрямок діяльності – оздоровчий. 
У 1997 р. при спортивному клубі відкривається  оздоровчо-
вертебральний Центр Євмінова, основною метою якого стало 
впровадження Методики  та Профілактора Євмінова. 
Методика Євмінова - це найефективніший, найлегший і найдоступніший спосіб 
назавжди забути про хвороби хребта, повернутися до повноцінного життя.

СУПУТНИК, Туристична фірма, ТОВ
вул. Володимирська, 57, оф.104
Київ, Україна 
тел.: (044) 230 9200
факс: (044) 230 9202
e-mail: office@sputnik-ukraine.ua
www.sputnik-ukraine.ua

Туристична фірма “Супутник” продовжує традиції організації 
дитячого і молодіжного туризму. В зв’язку з цим систематично 
розробляються:  
•   туристсько-краєзнавчі програми по місту Києву і Україні;  
•   екскурсії в структурі учбових програм загальноосвітніх шкіл;  
•   програми оздоровлення в канікулярний період;  
•   програми навчання  школярів і студентів за кордоном;  
•   класичні туристичні поїздки по Україні і за кордон;  
•   спеціальні проекти і заходи благодійного характеру.
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ТУРБЮРО Ірини БОРЩЕНКО, ПП

бул. Дружби Народів, 3-А, кв. 3
Київ, 02152, Україна

тел.: (044) 529 1727, (044) 502 2759
факс: (044) 529 1727, (044) 502 2759

e-mail: tib@tib.kiev.ua, ukrtour@tib.kiev.ua
www.tib.kiev.ua

“ТУРБЮРО Ірини БОРЩЕНКО” спеціалізується на дитячому та 
сімейному груповому оздоровчому відпочинку, екскурсійних турах 
по Україні та за кордон.

УМНЫЙ ДОМ, Агентство з підбору 
домашнього персоналу 

вул. Урлівська, 21, оф.1
Київ, Україна

тел.: (044) 228 8604
e-mail: info@ymniy-dom.com.ua

www.ymniy-dom.com.ua

Агентство пропонує професійну допомогу з підбору та пошуку 
домашнього персоналу, а саме: нянь, гувернанток, кухарів і 
домробітниць, репетиторів та ін. Весь персонал проходить 
обов’язкову перевірку психологічних і особистісних якостей, 
рекомендацій з минулих місць роботи, відсутність в “чорному списку”, 
а також по лінії МВС. У нас гнучка система знижок, безкоштовна 
заміна персоналу і ніяких попередніх витрат - ні авансу! 
Графік роботи: з 9-00 до 22-00.
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ФЕДЕРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО                                 
ВЕСЛУВАННЯ КИЄВА
Державна служба молоді і спорту
вул. Еспланадна, 42, каб. 507
Київ, 01601, Україна
Мазій Світлана 
тел.: (050) 312 8459
Мазуренко Павло 
тел.: (098) 221 6445
Доценко Ірина 
тел.: (044) 289 9576

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

ХЕЛЕН ДОРОН РАННЯ АНГЛІЙСЬКА
вул. Драгоманова, 29 
Київ, 02068, Україна
тел.: (044) 221 7622
e-mail: kyiv-office@helendoron.com
www.helendoron.com.ua

Англійська як рідна для дітей від 3-х місяців до 14 років!
Унікальний, простий та природний шлях вивчення англійської мови. 
Близько 1 млн. дітей в більш ніж 30-ти країнах світу навчаються за 
методикою ХДРА. 
25 років успішної роботи!
В основі викладання — авторська методика, розроблена британкою 
Хелен Дорон, лінгвістом за освітою. Сумісна робота з психологами, 
медиками та педагогами призвела до створення методики, яка 
враховує особливості розвитку дитини, її психіки та інтелекту.
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ЦЕНТР СІМЕЙНИХ РІШЕНЬ “ВСЕ-ДОМА”
просп. Перемоги, 67

Київ, Україна
Славутич, Центр Професійного Навчання 

тел.: (050) 132 6801, (044) 222 8584
e-mail: family@businessfamily.com.ua

www.vse-doma.com.ua 
www.childrentraining.com.ua 

www.chica.com.ua

СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ:
•   системна сімейна діагностика;
•   консультування відносин в подружній парі;
•   консультування відносин між дітьми та батьками;
•   консультування симптоматики у дітей.

СІМЕЙНЕ НАВЧАННЯ:
•   навчання для подружніх пар: “Школа Розвитку Сім’ї”;
•   навчання для батьків: “Школа Батьківства”;
•   тренінги для дітей від 4 до 16 років: “Children Trainings”;
•   спільні сімейні навчальні заходи для батьків та дітей.
     “ДИТЯЧА Корпоративна Академія”.

ШКІЛЬНИЙ СВІТ
вул. Тімерязівська, 2
Київ, 01014, Україна
тел.: (044) 537 3200
факс: (044) 537 3200

e-mail: news@1veresnya.com.ua
www.osvitaua.com

Педагогічна преса (30 газет, 4 журнали) та навчально-методична 
література для директорів шкіл та їхніх заступників, класних 
керівників, методистів та вчителів, завідувачів дитячих садків та 
вихователів, психологів та працівників позашкільних навчальних 
закладів, студентів педагогічних ВНЗ та батьків.
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ЧУДО-ПЛАНКА,                                                                                                               
Київський міський клуб                       
сімейного дозвілля

тел.: (044) 361 7721, 
(050) 344 0880, (067) 659 8045
e-mail: plankaklub@ukr.net
www.chudo-planka.at.ua

Шановні батьки! Дорогі діти! Приєднуйтесь до дивовижного 
і захоплюючого світу створення дива за допомогою простої і 
невеликої планочки з сосни. 

ЧУДО-ПЛАНКА - це дерев’яний конструктор. 

ЧУДО-ПЛАНКА - це планки з натуральної екологічно чистої сосни 
8*24*120 мм, у золотій пропорції 1-3-5. 

ЧУДО-ПЛАНКА - це гра для складання в тривимірному просторі 
без кріпильних елементів, яка підходить для будь-якого віку, 
починаючи з 2-х років. Сприяє усвідомленню фундаментальних 
понять про форму, геометрії, обсяг, а також залучає дитину до 
світу мистецтва. 

ЧУДО-ПЛАНКА на багато років стане улюбленим захопленням дітей 
і дорослих і об’єднає навколо себе всю вашу сім’ю.



ШКОЛИ ДЛЯ  БАТЬКІВ,  ПІДГОТОВКА ПОЛОГІВ 
ВСЕ-ДОМА - центр сімейних рішень
ЕКОЛОГІЯ НЕМОВЛЯ, ПП
МЕДЕЯ, центр підготовки до пологів

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 
ВСЕСВІТНІ  ЦЕНТРИ ВЗАЄМОВІДНОСИН;
ДЕЛЬФІН, Дефі-центр;

ВСЕ-ДОМА - центр сімейних рішень

МЕДИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ЦЕНТРИ 
ЕКОЛОГІЯ НЕМОВЛЯ, ПП
ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ ;
КРІОБАНК СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ;
ЮКА, клуб  (ЦЕНТР ЕВМІНОВА)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ДИТЯЧІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
ВЕСЕЛА НАУКА, ТОВ – Позашкільна (додаткова) освіта
ДЕЛЬФІН, Дефі-центр, МГО
КУДРЯВСЬКИЙ, Дитячий навчальний заклад 
МОНТЕССОРІ. ПЕРШІ КРОКИ, ТОВ 
СЛОНЯ, дитячий садок

СПОРТИВНІ ЗАКЛАДИ
INTERFIT,  фітнес-клуб
ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО СПОРТУ
ДЕЛЬФІН, Дефі-центр
ЖІНОЧИЙ ФІТНЕС КЛУБ
МЕДІА СПОРТ, агенція
ФЕДЕРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО 
ВЕСЛУВАННЯ КИЄВА
ЮКА, спортивний клуб

СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ 
РАННИЙ СТАРТ, ТОВ
СПОРТ ПОСТАЧ, компанія

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
ДЕТКІ, Компанія, ТОВ
КУДРЯВСЬКИЙ, Дитячий навчальний заклад 
ЛОНДОНСЬКА ШКОЛА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТОВ
МЕДІАНА,  ПП
МОВНА АКАДЕМІЯ, ТОВ
МОНТЕССОРІ. ПЕРШІ КРОКИ, ТОВ 
ХЕЛЕН ДОРОН РАННЯ АНГЛІЙСЬКА

ДИТЯЧІ ТВОРЧІ СТУДІЇ 
ДЕЛЬФІН, Дефі-центр, МГО
ДИТЯЧА “ДИЗАЙН-СТУДІЯ”
МЕДІАНА,  ПП

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ

РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

ДИТЯЧИЙ І СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК
БУКОВИНСЬКЕ ОРЛЯТКО, ПП – Дитячий оздоровчий табір
ВСЕСВІТНІ  ЦЕНТРИ ВЗАЄМОВІДНОСИН;
ДЕТКІ, Компанія
МЕДІАНА,  ПП
СВ-ГРУП, компанія
СУПУТНИК, Туристична фірма
ТУРБЮРО  І.БОРЩЕНКО 

РОЗВАЖАЛЬНІ ЦЕНТРИ
ВСЕ-ДОМА - центр сімейних рішень
ІГРОЛЕНД, Мережа дитячих 
розважальних комплексів
ПОМЕНЯЙКА!, клуб
ЧУДО-ПЛАНКА, клуб сімейного дозвілля

СЕРВІС ТА ПОСЛУГИ ДЛЯ СІМ’Ї

ДОМАШНІЙ ПЕРСОНАЛ
УМНЫЙ ДОМ, агентство

СТРАХУВАННЯ
АЛІКО УКРАЇНА, ПрАТ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ СВЯТ
ВЕСЕЛА НАУКА, ТОВ
ІГРОЛЕНД, Мережа дитячих розважальних комплексів

ФОТО-СТУДІЇ
ДИТЯЧА ФОТОСТУДІЯ HAPPYBABY

ДИТЯЧІ ІГРАШКИ ТА ІГРИ
ЗОДІАК, ТОВ
ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ, ТОВ
ЧУДО-ПЛАНКА, клуб сімейного дозвілля

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ
ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ, ТОВ 
РАННИЙ СТАРТ, ТОВ

ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛИ ДЛЯ БАТЬКІВ:
UA-UA.INFO – портал для батьків 
про дітей
ВСЕ О ДЕТЯХ - Інформаційно-пізнавальний портал для 
батьків та дітей
МАМА-ТАТО - Портал для батьків та дітей; 
СВІТ МАМ - Соціальна мережа для мам  

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ
ГРАНІ-Т, видавництво
ЕГМОНТ Україна, видавництво
МАМА.INFO, журнал
МОЙ  РЕБЕНОК, журнал
МИР СЕМЬИ, журнал,
МАМА И Я, журнал
ОСНОВА, видавнича група
ТВОЙ МАЛЫШ, журнал
ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ, журнал
ШКІЛЬНИЙ СВІТ, видавництво











UAUA . I N F O
Портал для батьків 
про дітей

Фотографи студії:
тел.: (093) 761 3797, 

(066) 134 0084
www.happybaby.kiev.ua

вул. Герцена, 2-А 
Чернівці, 58022, Україна 

тел.: (044) 383 5838, 
(050) 502 2542 

факс: (03722) 4 3231
e-mail: orlyatko@meta.ua

www.orlyatko.in.ua

В С Е С В І Т
Заміський 
приватний 
дитячий садок

КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
ХУДОЖНЬОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ТА
ДИЗАЙНУ ІМЕНІ
САЛЬВАДОРА ДАЛІ

С В І Т  М А М
Перша українська 
соціальна мережа 
для мам

вул. Лінійна, 17
Київ, Україна

Керівник проекту:
Гура Катерина

тел.: (044) 390 7844
e-mail: k.gura@likar.info

H A P PY B A BY
Авторська фотостудія 
сімейної фотографії

БУКОВИНСЬКЕ
ОРЛЯТКО, ПП
Дитячий 
оздоровчий табір

вул. Балтська дорога, 5
Одеса, 65042, Україна

тел.: (048) 728 4051
факс: (048) 728 2881

e-mail: list@smil.com.ua
www.smil.com.ua

SMIL – це відома торгова 
марка дитячого трикотаж-
ного одягу українського 
виробника від 0 до 10 років.

СМІЛ ТМ,
ЮНЛ ТОВ

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

www.svitmam.ua 

Довідки за  телефонами:
вул. Бережанська, 5
Київ, 04074, Україна

тел.: (044) 495 1777, (044) 331 8877, 
(044) 390 3797 (факс), 

(044) 495 1776 (електронна довідка)
e-mail: mixmd@list.ru

www.mixmd.edu.ua

котеджне містечко 
Green Hills, с.Віта-Поштова, 
Києво-Святошинський р-н, 

Київська обл.
тел.:  (096) 449 34 49

e-mail: lsa@vsesvitsadik.com.ua






