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ÇÀÕÎÄÈ ÄËß ÁÀÒÜÊ²Â:

«Як заохотити дитину до навчання»
Школа англійської мови Flash
Червоний конференц-зал

«Активна мама: працевлаштування»
РА Гармонія
Синій конференц-зал

«Як позбутися мовного бар’єру»
Школа англійської мови Flash
Червоний конференц-зал

«Харчування дітей від 1,5 до 3 років»
Олеся Бивалькевич — нутриціолог
Синій конференц-зал

«Як підготуватися до сімейної фотосесії»
Фото-арт студія Olgart
Червоний конференц-зал

«Щаслива мама — запорука успішної 
родини! Або як мамі в декреті 
залишатися прекрасною жінкою»
Олена Лаговська — редактор сайту

Синій конференц-зал

Вікторина з подарунками
Cтрахова компанія «МетЛайф Аліко»
Шоу-зона

«Джерело сил для втомленої мами»
Ланка Жадан — експерт з сімейного 
тайм-менеджменту
Синій конференц-зал

Поради щодо вибору засобів по догляду 

Синій конференц-зал

Розіграш подарунків від компанії 

Шоу-зона

ÇÀÕÎÄÈ ÄËß Ä²ÒÅÉ:
Всеукраїнський турнір-

Українська Федерація Хортингу 
Зона хортингу 

Майстер-клас з пісочної анімації 

Стенд «Гра Світла»

Дивовижні експерименти
Стенд «Експериментаніум»

Ігри для малечі в басейні з кульками
Стенд «Азбука для батьків»

Заняття для дітей будь-якого віку
Стенд дитячого табору «Козацька 
Фортеця»

Майстер-клас «Творчі конструктори 
Plus-Plus» 
Стенд компанії «DW-Toys»

Майстер-класи: бісероплетіння, плетіння 

Стенд компанії «БОНТОЙ»

Майстер-клас з роликів від школи 
«Каштан»
Вулиця

Майстер-клас «Kinder Sport» 

Танцювальний клуб «Акцент»
Шоу-зона

Інтерактивна ігрова програма 

Гурток «Ігротехніка»
Вулиця

Майстер-клас «Ліплення з солоного тіста»
ЦДТ «Шевченківець»
Зона майстер-класів

Закриття V сезону Дитячого національ-
ного конкурсу «Я козацького роду!»
Дитячий табір «Козацька Фортеця»
Вулиця

Виступи дитячих творчих колективів
ЦДТ «Шевченківець»
Шоу-зона

Майстер-клас «Плетіння з резинок»
Компанія «БОНТОЙ»
Зона майстер-класів

Майстер-клас «Ліплення 

Сімейний центр «Азбука для батьків»
Зона майстер-класів

Благодійна акція «Оберіг для солдата»
Виготовлення ляльки-мотанки 

Зона майстер-класів

«Творча майстерня»
Сімейний центр «Азбука для батьків»
Зона майстер-класів

Ігрова «Космічна» вікторина 

Сферичний кінотеатр «ATMASFERA360»
Шоу-зона

Майстер-клас з мистецтва бою «Гопак» 
Дитячий табір «Козацька Фортеця»
Вулиця

Майстер-клас з декоративного 
мистецтва
ЦДТ «Шевченківець»
Зона майстер-класів

Майстер-клас «Ліплення з пластиліну»
Компанія «БОНТОЙ»
Зона майстер-класів

Арт-шоу «Гопак» з козацькою зброєю
Дитячий табір «Козацька Фортеця»
Шоу-зона

Майстер-клас з мистецтва бою «Гопак» 
Дитячий табір «Козацька Фортеця»
Вулиця

ÇÀÕÎÄÈ ÄËß ÁÀÒÜÊ²Â:

«Чекаємо на диво». Міні-конференція 

Сімейний центр «Азбука для батьків»
Червоний конференц-зал

«Вакцинація: питання і відповіді».
Дитячий медичний центр «Педіатр і Я»
Синій конференц-зал

«Батьківські заборони і дозволи».
Марія Фабрічева — сімейний психолог
Синій конференц-зал

«Казки у нашому житті».
Роксана Ящук  — практичний психолог
Синій конференц-зал

Поради щодо вибору засобів по догляду 

Синій конференц-зал

Розіграш подарунків від компанії 

Шоу-зона

ÇÀÕÎÄÈ ÄËß Ä²ÒÅÉ:

Змагання з роликів «ІІ Каштан 

Асоціація професійних гірськолижних 
інструкторів України
Вулиця

Всеукраїнський турнір-фестиваль 

Українська Федерація Хортингу
Зона хортингу

Майстер-клас з пісочної анімації 

Стенд «Гра Світла»

Дивовижні експерименти
Стенд «Експериментаніум»

Ігри для малечі в басейні з кульками
Стенд «Азбука для батьків»

Заняття для дітей будь-якого віку
Стенд дитячого табору «Козацька 
Фортеця»

Майстер-клас «Творчі конструктори 
Plus-Plus»
Стенд компанії «DW-Toys»

Майстер-класи: бісероплетіння, 

малювання
Стенд компанії «БОНТОЙ»

Запальна дискотека

Танцювальний клуб «Акцент»
Шоу-зона

Інтерактивна ігрова програма 

Гурток «Ігротехніка»
Вулиця

Майстер-клас «Бісероплетіння»
ЦДТ «Шевченківець»
Зона майстер-класів

Виступи дитячих колективів
ЦДТ «Шевченківець»
Шоу-зона

Майстер-клас «Малювання 

Компанія «БОНТОЙ»
Зона майстер-класів

Майстер-клас «Аплікація 

Сімейний центр «Азбука для батьків»
Зона майстер-класів

Святковий запуск повітряних кульок 
Виставкова компанія «АККО Інтернешнл»
Вулиця

Розвиваючі заняття «Творча 
майстерня»
Сімейний центр «Азбука для батьків»
Зона майстер-класів

Майстер-клас «Плетіння з резинок»
Компанія «БОНТОЙ»
Зона майстер-класів

Майстер-класи: бісероплетіння, 

Зона майстер-класів

Рухливі та корисні ігри для малюків 

Сімейний центр «Kangaroo Club»
Шоу-зона

Майстер-клас «Декупаж»
Сімейний центр «Азбука для батьків»
Зона майстер-класів

Майстер-клас з декоративного 
мистецтва
ЦДТ «Шевченківець»
Зона майстер-класів

Майстер-клас з роликів 

Вулиця

Ігрова програма «Королівство секретів»
Сімейний центр «Kangaroo Club»
Червоний конференц-зал

Ігрова «Космічна» вікторина 

Сферичний кінотеатр «ATMASFERA360»
Шоу-зона

Інтерактивні ігри з аніматорами 

Шоу-зона
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У програмі можливі зміни



BABYHIT
вул. Овруцька, 18
Київ, 04107, Україна
e-mail: info@babyhitua.com
www.babyhit.ua
Роздрібна торгівля товарами дитячого вжитку. Продукція 
призначена для дітей віком від 0 до 7 років.

BEEZY, TM / АГ ІнжинІринГ КБ, ТОВ
б-р Чоколівський, 20, кв. 23
Київ, 03186, Україна
e-mail: beezy.sale@gmail.com
www.beezy.com.ua
Дитячий термоодяг та головні убори від українського ви-
робника ТМ Beezy (Бізі) для малюків та підлітків. Підвище-
ний комфорт і надійність, оригінальні моделі, сучасні техно-
логії — все, що потрібно дітям і батькам у холодні пори року.

BEST TOYS
вул. Академіка Палладіна, 27/10, Київ, Україна
тел.: (050) 513 5083
e-mail: bbssaa@meta.ua
www.kratus.prom.ua
Набори для дитячої творчості, картини за номерами, 
дитячі спортивні мати.

DW-TOYS
вул. Північно-Сирецька, 1-3
Київ, 04136, Україна
тел./факс: (044) 200 2818
e-mail: info@dw-toys.com.ua
www.dw-toys.com.ua
Компанія «DW-Toys» пропонує іграшки, які будуть не тільки 
розважати, але й навчати: 4D Cityscape (Канада) — об’ємні 
пазли міст світу; 4D Master (Гонконг) — анатомічні моделі та 
об’ємні пазли; COBI (Польща) — конструктори; Engino (Кіпр) 
— конструктори; EuroGraphics (Канада/США) — класичні 
пазли; Hama (Данія) — термомозаїка; Larsen (Норвегія) 
— класичні пазли для дітей від 3 років; Plus-Plus (Данія) — 
конструктори для дітей віком від 1,5 років; Ravensburger 
(Німеччина) — класичні та об’ємні пазли, ігри.

FLASH, Школа англійської мови / ЗнАВець, ТОВ 
вул. Велика Васильківська, 65, оф. 405
Київ, 03150, Україна
тел.: (044) 360 6836, (098) 503 5274
(099) 201 5682, (063) 199 5797
e-mail: office@flashstudies.net
www.flashstudies.net
Школа FLASH працює за новою унікальною результатив-
ною методикою вивчення англійської мови ESL (English as 
a Second Language — англійська як друга мова).

HAPPYLON 
ТРЦ «OCEAN PLAZA», пов. 2
вул. Горького, 176, Київ, 03191, Україна
тел.: (044) 360 2537
e-mail: a.efendiev@happylon.com
www.kiev.happylon.com
Парк атракціонів.

LOOVI
Київ, Україна 
тел.: (067) 560 3236
факс: (098) 800 0770
e-mail: loovi@bk.ru
www.loovi.com.ua
Оптова компанія на ексклюзивних правах пропонує батькам 
унікальні товари TM LOOVI. Основний асортимент — корисні 
світові винаходи для догляду за новонародженими та малю-
ками до 3 років. Реалізуємо товари за найвигіднішими цінами 
та умовами: роздріб, гуртові закупки, дропшиппінг.

MILANA BONDARENKO ATELIER
вул. Мечникова, 8, кв. 22
Київ, Україна
тел.: (067) 395 9256
www.facebook.com/official.milana

Лімітовані колекції суконь для маленьких принцес та їх 
матусь. 

PEPSICO, Компанія / ВІММ-БІЛЛь-ДАнн 
УКрАЇнА, ПАТ
вул. Промислова, 7, Вишневе
Києво-Святошинський р-н
Київська обл., 08132, Україна 
тел./факс: (044) 490 5260
e-mail: contact@agusha.com.ua
www.agusha.com.ua  
Дитяче харчування ТМ «Агуша». ТМ «Агуша» пропонує різ-
номанітний асортимент продуктів дитячого харчування 
для малят до 3 років: дитячі йогурти, сирки, кефір, молоко, 
фруктове пюре, соки.

PICCOLO
вул. Замарстинівська, 127 
Львів, 79058, Україна
тел.: (032) 243 0967
(067) 255 9395, (067) 156 1716
e-mail: lena_piccolo_lviv@ukr.net
www.piccolo.lviv.ua
Високоякісний український виробник одягу для дітей віком 
від 0 до 15 років. Основний напрямок діяльності — виго-
товлення вишиванок, нарядних платтів, шкільної форми, 
плащиків, курточок та зимових костюмів-трансформерів, 
сарафанів, спідничок, гольфів. Наша компанія — офіційний 
дистриб’ютор іспанського бренду «Ginkana».

SPORTTOP
вул. Петропавлівська, 6
Київ, Україна
тел./факс: (044) 594 8575
e-mail: sporttop.onl@gmail.com
www.sporttop.com.ua
SportTop був створений фахівцями своєї справи як 
гідна альтернатива безлічі інших продавців, які працю-
ють на ринку спортивних товарів. На сьогодні компанія 
SportTop є одним з лідерів ринку спорттоварів та вигідно 
відрізняється від конкурентів.

UAUA.INFO
вул. Щекавицька, 9-А
Київ, 04071, Україна
тел./факс: (044) 206 1170 
e-mail: editorial@uaua.info
www.uaua.info
Портал для батьків. Вичерпно про батьківство: плануван-
ня вагітності, вагітність та пологи, виховання та дозвілля 
вашої дитини.

VIVO, Закваски
вул. Красовського, 19-А, Бровари
Київська обл., 07400, Україна
тел.: (044) 581 0000
e-mail: admin@zakvaski.com
www.zakvaski.com
Група компаній VIVO з 2008 року спеціалізується на 
виготовленні і реалізації бактеріальних заквасок. 
Закваски VIVO користуються популярністю в Україні, 
Німеччині, Польщі, Росії і країнах СНД. Виробнича база VIVO 
знаходиться в Україні. На підприємстві використовуються 
бактеріальні культури провідних виробників із Франції, 
Німеччини і Данії.

WELEDA, TM / БIЗнес ценТр ФАрМАцIя, ТОВ
вул. Шолуденка, 18
Вишгород, 07300, Україна
тел./факс: (044) 277 2772
www.bcph.com.ua
www.weleda.com.ua
З 1921 року є засновником та лідером ринку натуральних 
органічних косметичних та лікарських засобів у світі, дотри-
мується найвищих вимог та стандартів до якості сировини 
і продукції на протязі всього виробничого ланцюга. Продукція 
сертифікована європейським знаком якості NaTrue.

АВТОПАПА
Оболонська наб., 7, корп. 1
Київ, Україна
тел./факс: (044) 237 4732
e-mail: zakaz@avtopapa.ua
www.avtopapa.ua
Експерт з дитячої автобезпеки. Інтернет-магазин. Шоу-
рум. Продаж дитячих автокрісел, колясок і аксесуарів для 
дітей в автомобілі.

АЗБУКА ДЛя БАТьКІВ, Мережа сімейних центрів

тел.: (044) 592 1806
e-mail: reklama@roditeli.ua
www.roditeli.ua

«Азбука для батьків» — курси та практики для майбутніх 
батьків, дитячі розвиваючі заняття, підбір домашнього пер-
соналу. Довідник для мам та тат «Родители.INFO» — адре-
си та телефони компаній, що надають послуги батькам та 
дітям. www.roditeli.ua — інтернет-портал, де висвітлюються 
питання вагітності, батьківства та дитинства.

АКценТ, Танцювальний клуб
вул. Ольжича, 11, Київ, Україна
тел.: (067) 810 2574
e-mail: accent.08@mail.ru
www.accent-club.com.ua
Проведення спортивно-ігрових занять для малюків у віці 
від 10 місяців до 2 років за участю батьків та навчання 
дітей віком від 2 до 6 років за унікальною програмою «Тан-
цюй граючи».

АЛІБАсТер
вул. Новокостянтинівська, 8 
Київ, Україна
тел.: (097) 640 5030
e-mail: marytoys801@gmail.com
www.alibaster.prom.ua
Виробництво гіпсових фігурок з високоякісного гіпсу. Ве-
ликий асортимент мультиплікаційних героїв. Розмальо-
вування гіпсових фігурок — один з напрямків раннього 
розвитку дитини.

БеЛЛА-ТреЙД, ТОВ
вул. Панельна, 5
Київ, 02002, Україна 
тел.: (044) 585 0597
факс: (044) 585 0599
e-mail: marketing@bellatrade.com.ua
www.bellatrade.com.ua
ТОВ «Белла-Трейд» входить до Групи компаній TZMO 
SA та реалізує товари під такими ТМ: Bella — гігієнічні 
та косметичні засоби; Bella Baby Happy — гігієнічні та 
косметичні засоби для дітей; Seni — поглинаючі вироби 
для людей з проблемою інконтиненції та ін.

БОнА ВІТА, Туристична компанія
вул. Артема, 77, оф. 210 
Київ, 04050, Україна
тел.: (044) 238 8965, (063) 767 7731
e-mail: zapros@bonavita.com.ua
www.bonavita.com.ua

Основна діяльність фірми: розробка індивідуальних і гру-
пових маршрутів; організація дитячого відпочинку; броню-
вання авіаквитків; бронювання готелів по всьому світу; 
оформлення віз; оформлення закордонних паспортів; ме-
дичне страхування; оренда автомобілів, транспортне і екс-
курсійне обслуговування; організація морських і річкових 
круїзів, оренда яхт і катерів.

БОнТОЙ, ТОВ
вул. Леніна, 27, оф. 10
Дніпропетровськ, 49000, Україна
тел./факс: (056) 345 4335
e-mail: office@bontoy.com.ua
www.bontoycompany.com
Брендовий портфель компанії «Бонтой» пропонує тільки 
якісні іграшки для дітей широкого вікового діапазону 
(0–14 років), які орієнтовані на розвиток і інновації та 
вироблені кращими світовими виробниками.

ГАрнА МАМА, Інтернет-магазин
вул. Перемоги, 9-А, Київ, 03170, Україна
тел.: (044) 507 2772, (067) 289 7722
(063) 650 7722, (050) 528 7722
e-mail: info@garnamama.com
www.garnamama.com
Гарна мама пишається якістю українського виробництва 
і бажає, щоб надалі дітки носили якісний одяг, а батьки ви-
трачали сімейний бюджет ефективно. Ми зібрали більше 
120 брендів найкращих українських виробників і надалі 
розширюємо асортимент!

ГрА сВІТЛА
вул. Філатова, 10-А, Київ, Україна
тел.: (063) 737 9207
e-mail: igrasveta.ua@gmail.com
www.igrasveta.com.ua

Студія пісочної анімації та розвитку творчого мислення. 
Виїзні майстер-класи, пісочні шоу, створення пісочних 
мультфільмів. Виготовлення обладнання для студійної та 
домашньої пісочної анімації.

ДІМ І сІМ’я, журнал
а/с 100, Київ, 02140, Україна
тел.: (044) 565 7591
e-mail: mail@dds.com.ua
www.dds.com.ua
Журнал щасливої родини. Журнал об’єднує навколо себе 
українців, які прагнуть вивчати своє коріння, історію, куль-
туру, традиції, корисні поради щодо виховання дітей та здо-
рового способу життя, поради цілителів, лікарів, психологів. 

еКО ПУПс ТМ
вул. Новозабарська, 21, Київ, Україна
тел.: (044) 360 6994
e-mail: info@ekopups.com.ua
www.ekopups.com.ua
Сучасна продукція для виховання малюків на основі волого-
непроникної та «дихаючої» мембранної тканини. Якісний 
український виробник багаторазових підгузок ЕКОПУПСів 
та  вологонепроникних пелюшок та наматрацників.

еКсПериМенТАнІУМ, Музей
вул. Верхній Вал, 2-А
Київ, 04071, Україна
тел.: (044) 417 4033, (097) 671 2438
e-mail: olga@experimentanium.com.ua
www.experimentanium.com.ua
В музеї кожен може відчути себе дослідником та «дотор-
кнутися» до науки: тут спостерігають зародження торнадо, 
створюють блискавку, змушують літати магніт і здійснюють 
чимало нових відкриттів.

еММАнУЇЛ, Асоціація милосердя, МГО
вул. Червоноармійська, 131-А
Київ, 03150, Україна
тел.: (044) 205 5222, (067) 404 2969 
факс: (044) 205 5220
З питань придбання: (098) 313 1820
e-mail: shop@superknigaclub.tv
www.superbookshop.co
www.emmanuil.tv
Асоціація «Еммануїл» 24 роки надає благодійну допомогу 
нужденним, створює і розміщує духовно-просвітницькі 
програми на ТБ та в Інтернеті. На виставці представлені 
новий мультсеріал «Суперкнига», посібник для роботи 
з дітьми та сувенірна продукція.

жиВиЙ ЗОШиТ / ПАВЛенКО н. В., ФОП
вул. Кольцова, 18, кв. 88
Донецьк, 83112, Україна
тел.: (050) 073 6440           
e-mail: livephoto@bk.ru
www.livenotebook.net
Інноваційний продукт «Живі зошити» створено українськими 
фахівцями в сфері доповненої реальності. Як це працює? Ко-
ристувач завантажує на свій телефон або планшет додаток 
LivePhoto (з App Store або Google Play) і наводить камеру 
на обкладинку зошита, листівки, пазла. Він натискає кнопку 
«оживити» і зображення оживає у 4D-форматі.

ІнсТиТУТ КЛІТиннОЇ ТерАПІЇ, ТОВ
пр-т Космонавта Комарова, 3
Київ, 03680, Україна 
тел.: (044) 207 9207
факс: (044) 206 6660
e-mail: info@stemcellclinic.com.ua
www.stemcellclinic.com
Інститут клітинної терапії займається збором, виділенням 
і зберіганням стовбурових клітин пуповинної крові і кріо-
консервуванням плаценти. Перший кріобанк — це ком-
плекс стерильних приміщень, які відповідають міжнарод-
ним стандартам якості ISO 9001:2008 і GLP, виробничі про-
цеси адаптовані до акредитаційних вимог FACT і ААВВ. 
Діяльність ліцензована згідно останнім вимогам законо-
давства України.

КІМБерЛІ-КЛАрК УКрАЇнА, ТОВ з ІІ
БЦ «Протасів», вул. М. Грінченка, 2/1
Київ, 03038, Україна
тел.: (044) 490 5810
факс: (044) 490 5811
e-mail: maksym.nosenko@kcc.com
www.svitmam.ua
«Кіmberly-Clark Worldwide Inc.» — міжнародна компанія, 
яка виготовляє продукцію для особистої й професійної 
гігієни та охорони здоров’я. Історія компанії налічує понад 
140 років. На сьогодні в компанії працює понад 58 тисяч 
співробітників по всьому світу. В Україні представлені 
відомі ТМ HUGGIES, KLEENEX та KOTEX.

КОЗАцьКА ФОрТеця, Дитячий табір
а/с 79, Київ, 04211, Україна
тел.: (044) 332 7747
e-mail: info@hopak.kiev.ua
www.hopak.kiev.ua
Таборування дітей від 8 до 15 років у козацькому стилі. До 
програми табору входять: їзда на конях, стрільба з лука, 
кермування човном-довбанкою, краєзнавчі походи та ба-
гато іншого, що залишає незабутні враження на цілий рік.

КОМПАсс УКрАЇнА, ПрАТ
а/с 3122, Харків, 61072, Україна
тел./факс: (057) 758 7830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.com

Міжнародний пошуковий портал (база даних: 5 млн. компа-
ній, 68 країн). Видання електронного довідника виробників 
товарів і послуг «КОМПАСС Україна» (49  400 компаній). Без-
коштовна демо-версія — www.demo.kompass.ua. Інформа-
ційні послуги, підбір потенційних партнерів, пошук поста-
чальників у 68 країнах.

КриХІТКА
пров. Охтирський, 3, оф. 1
Київ, 03022, Україна
тел.: (044) 361 3591, (050) 200 2173
(063) 536 3613, (067) 902 3351                      
e-mail: info@kryhitka.com
www.kryhitka.com
Спеціалізований дитячий магазин товарів для фізичного 
та розумового розвитку. До переліку товарів входять: 
спортивне спорядження, домашні та вуличні спортивні 
комплекси, дитячі товари.

МАМинА КАрТА
вул. Жилянська, 31, пов. 6
Київ, 01033, Україна
тел.: (096) 050 0225
(099) 552 5535
e-mail: info@maminakarta.com.ua
www.maminakarta.com.ua
Клубна карта привілеїв для мам, що дозволяє отримувати 
знижки на товари та послуги в мережі наших партнерів у 
всіх сферах життя дитини, а також можливість відвідувати 
закриті «Зустрічі мам».

МеТЛАЙФ, Агентство Мелокумової Олени
вул. Жилянська, 114, оф. 5
Київ, 01032, Україна
тел./факс: (044) 288 0833
тел.: (067) 209 4767
(099) 229 1769
e-mail: alico.melokumova@gmail.com
www.metlife.ua
В 2014 році компанія «MetLife» отримала нагороду «Вибір 
року №1 по страхуванню життя та пенсійному забезпе-
ченню в Україні». До переліку послуг входять програми 
страхування для дорослих та дітей, які об’єднують у собі 
страховий захист, можливість накопичення коштів, а також 
інвестування заощаджень із отриманням прибутку.

МІнІМеД ДМц «ПеДІАТр І я»
вул. Андрія Бубнова, 9
Київ, 03040, Україна
тел.: (044) 257 8757, (044) 257 6011
(068) 627 5741, (066) 194 5075
e-mail: info@pediatria.kiev.ua
www.pediatria.kiev.ua
Дитячий медичний центр «Педіатр і Я» спеціалізується на 
спостереженні та лікуванні дітей від народження до 18 
років. У Центрі проводяться лабораторні та діагностичні 
дослідження, а прийом ведуть висококваліфіковані 
педіатри і фахівці вузького профілю.

МОДниЙ КАрАПУЗ, ТМ 
вул. Проф. Підвисоцького, 20
Київ, Україна
тел./факс: (044) 286 7036
e-mail: retail@mkarapuz.com.ua
www.mkarapuz.com.ua
Компанія є провідним українським виробником якісного 
одягу та аксесуарів для дітей. Одяг від ТМ «Модний 
карапуз» — завжди якісно, сучасно і зручно. Завдяки 
широкому асортименту, сучасному обладнанню та досві-
ду наших співробітників вартість наших виробів є конку-
рентною і дуже привабливою.

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
Провідний український щомісячний спеціалізований жур-
нал для молодих батьків.

ньЮТОн, Інтернет-магазин розвиваючих іграшок
тел.: (044) 331 1143
e-mail: info@imig.com.ua
www.newtonshop.com.ua
Інтернет-магазин розвиваючих іграшок. Наша продукція 
призначена для дітей молодшого шкільного та стар-
шого віку. Вся продукція високої якості. Наші іграшки 
розвивають інтелект, уяву, логіку та моторику дитини. 
Рекомендовані дитячими психологами.

ОрАнжеВиЙ сЛОн
м. Палац Спорту, м. Пл. Льва Толстого, ТРЦ «Гуллівер», пов.1
м. Дарниця, ТЦ «Дитячий світ», пов. 3 
м. Позняки, ТРЦ «Аладдін», пов. 1     
м. Позняки, ТЦ «Піраміда», пов. 2
тел.: (097) 534 4093
www.orange-elephant.com.ua
Товари для дитячої творчості: маса для ліплення та кулько-
вий пластилін, вітражні фарби та вітражі, фарби декоратив-
ні, чудові подарункові набори. Проведення майстер-класів.
ТАЛАНОВИТА КОЖНА ДИТИНА!

ПрОФесОр КреЙД, Дитячий пізнавально-
розважальний журнал / КОМПАньОн ГрУП, ТОВ 
вул. Будіндустрії, 6, оф. 201-205
Київ, 01013, Україна 
тел./ факс: (044) 595 5310
e-mail: professor@companion.ua
www.kraid.com.ua
«Професор Крейд» — єдине українське видання з навчаль-
ним контентом для дітей віком від 6 до 10 років. Журнал 
сприяє всебічному розвитку дитини, привчає до читання, 
знайомить з англійською мовою, а також дає ключові знан-
ня, які необхідні учням молодших класів.

рА-ГАрМОнІя, ТОВ
вул. В. Житомирська, 6/11, оф. 7
Київ, 01001, Україна
тел./факс: (044) 279 4072
e-mail: gpr@gpr.com
www.gpr.com.ua
Видавництво та реклама.

рОсА ТреЙД
вул. Островського, 64, Нововолинськ
Волинська обл., 45400, Україна
тел./факс: (03344) 22 750
e-mail: olga_hobby@rosa.ua
www.facebook.com/rosakits
Український виробник художніх матеріалів. Головна 
місія  — залучення до творчості. Саме тому компанія 
розробляє та виготовляє набори для творчості. Креативні 
ідеї, високоякісні матеріали та навчальні майстер-класи 
допоможуть розпочати власний творчий шлях. Набори 
ROSA — це творчість та розвага в одній коробці!

снАЙТ, ТОВ
пр-т Московський, 6, Київ, 04073, Україна
тел.: (067) 353 7557
e-mail: marketolog@snite.com.ua
www.snite.com.ua

Кращий український виробник розвиваючих дитячих 
та молодіжних меблів. Меблі СНАЙТ сприяють розвитку 
щасливої та відкритої до світу творчої особистості за допо-
могою створення комфортної атмосфери у дитячій кімнаті. 
Меблі створюються з урахуванням усіх стандартів якості 
та безпеки облаштування дитячої кімнати. 

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
Експерт з питань здоров’я та догляду за малюками від на-
родження до 3 років! Унікальний український журнал для 
сучасних батьків.

ТреКІ, Інтернет-магазин / ПЛЮЩ н. с., ФОП
вул. Нагірна, 22, оф. 510
Київ, 04107, Україна
тел.: (095) 303 8686
e-mail: skotdor@gmail.com
www.treki.com.ua
«Трік-Трек» — це автомобільна та залізна дороги, а також 
їх екологічна версія з будинками і знаками. Клеїться на 
будь-яку поверхню і легко знімається. Вироблено в Україні 
з використанням виключно європейської сировини.

УКрАЇнсьКА ФеДерАцІя ХОрТинГУ       
вул. Арсенальна, 20-44
Київ-11, 01011, Україна
Для листів: а/с 76, Київ-210
04210, Україна
e-mail: hortingpost@gmail.com
www.horting.org.ua
Неприбуткова громадська організація спортивного та оз-
доровчого напрямку.

ХОрОЛьсьКиЙ МОЛОКОКОнсерВниЙ 
КОМБІнАТ ДиТяЧиХ ПрОДУКТІВ, ПАТ
вул. Молодіжна, 17, Хорол
Полтавська обл., 37800, Україна 
тел./факс: (05362) 311 72
e-mail: malysh@malysh.ua
www.malysh.ua
Єдиний вітчизняний виробник дитячих сумішей. Наші ТМ: 
«Малиш», «Малютка», «Малишка», «Малютка premium», 
вода «Малиш». Виробництво розміщено в екологічно 
чистому районі Полтавської області. Продукція відповідає 
міжнародним стандартам ДСТУ ISO 9001 та НАССР. 

ШеВЧенКІВець, центр творчості дітей та юнацтва 
вул. Артема, 43
Київ, 04053, Україна 
тел.: (044) 486 3138
тел./факс: (044) 486 9398
e-mail: iv4863138@ukr.net
www.4869398.wix.com/0001
Багатопрофільний позашкільний експериментальний на-
вчальний заклад всеукраїнського рівня, що об’єднує 5143 
вихованців віком від 3 до 21 року. Заклад має 10 філій, роз-
ташованих у Шевченківському районі столиці та 12 твор-
чих лабораторій. У 2015 році Центр творчості визнано 
атестованим з відзнакою.

ЮнІОрБАнК, ПАТ
вул. Набережна Перемоги, 50, Дніпропетровськ
49094, Україна
тел.: 3700
www.juniorbank.com.ua
Банківські послуги.


