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БІЗНЕС-ЕКСПОЗИЦІЯ 

Виробники. Дистриб’ютори 
 

 
DevoHome 
Казимира Малевича вул., 15, Київ, Україна 
+380 95 667 95 77 
E-mail: devohomeshop@gmail.com 
Web: Devohome.com.ua 
TM DEVOHOME – український виробник домашнього текстилю та 
одягу з коноплі. В наших виробах ми використовуємо тільки 
натуральні екологічно чисті матеріали та конопляне волокно, що 
було вирощене в Україні. 
Ми власноруч шиємо натуральний текстиль для дому з конопляного 
волокна та одяг з конопель. Слідкуємо й ретельно підходимо до 
кожного етапу створення своїх продуктів: натуральних ковдр, 
наматрацників з натуральним наповнювачем, натуральних подушок 
та покривал – починаючи з дизайну й закінчуючи упаковкою готових 
виробів. Тому на 100% впевнені у їх якості та зручності. 
Навіщо Вам потрібні вироби з конопель? Це натуральні речі, що 
працюють на здоров'я вашої родини. Завдяки природним 
властивостям конопель ці вироби гіпоалергенні та сприяють 
правильній терморегуляції. Конопляна тканина дихає, захищає 
шкіру від зовнішніх подразників і навіть лікує. Натуральний текстиль 
і одяг з конопель особливо рекомендовані алергікам та дітям, у яких 
особливо чутлива ніжна шкіра. 
 
 
DOME-CRAFT (Dimensions-Україна) 
+380 50 075 86 87 
+380 68 571 04 55 
Web: http//www.dome.in.ua/ 
Компанія Dome-Craft - офіційний представник продукції Dimensions 
на території України. Також реалізуємо гуртом набори для вишивки 
від найкращих світових виробників, аксесуари для рукоділля. 
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Konstar ТМ 
Олени Теліги вул., буд. 4, Київ, 04112, Україна 
+380 50 312 99 57 
+380 50 402 55 05 
E-mail: kyiv@sumka.com.ua 
Web: https://konstar.com.ua/ 
Оптовий продаж матеріалів для швейного виробництва. Ми знаємо 
свою справу! 
 
 
 
GERA TRANS 
Ольги Кобилянської вул., 74, Дубно, Рівненська обл., Україна 
+380 93 079 60 31 
E-mail: oksana@gera.biz.ua 
Офіційний імпорт тканин та фурнітури від європейських виробників. 
Допомога в експорті. 
 
 
 
LUCA-S 
Базова вул., 17/10, состав 18, Одеса, Україна 
+380 50 212 10 38 
+380 63 391 91 33 
+380 96 257 58 30 
E-mail: opt@luca-s.com.ua 
Web: http://www.luca-s.com.ua/ 
Широкий вибір товарів для рукоділля: Заготовки платтів і 
вишиванок, набори для вишивання, для виготовлення листівок, 
закладок для книг, декоративних килимків, сумок, подушок. П'яльця 
для вишивання і ткацькі верстати "Luca-S. Муліне "Rosace-", 
"Anchor", канва "Zweigart", гобеленова розлінована канва, Аїда 14, 
16, 18 "SP Luca-S". Та багато іншого. 

 

 

 

mailto:kyiv@sumka.com.ua
https://konstar.com.ua/
mailto:oksana@gera.biz.ua
mailto:opt@luca-s.com.ua
http://www.luca-s.com.ua/
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Manufaktura 
Троїцька вул., 9, Одеса, Україна 
+380 68 193 03 93 
+380 66 193 03 93 
+380 73 193 03 93 
E-mail: sale.mfk2018@gmail.com 
Web: manufaktura.net.ua 
Instagram: @manufaktura_llc 
Manufaktura пропонує широкий асортимент високоякісної бобинної 
пряжі. 
 
 
SmartBox design studio  
(+380 95) 806 64 40 
E-mail: dimonmds@gmail.com 
Web: smart-box.ua, smartdesign.ua 
Smart Design Studio - дизайн-проектна студія меблевого 
виробництва з багаторічним досвідом роботи на ринках України та 
Європи, що відповідає найвищим європейським стандартам якості 
послуг і матеріалів. Наша мета - допомога в реалізації меблів для 
будь-яких інтер'єрів приватного і комерційного призначення. 
SmartBox - це шафа-трансформер, який перетворюється в ідеальне 
робоче місце для handmade-майстрів всіх творчих напрямків. 
SmartBox допоможе зібрати і зручно організувати всі Ваші craft-
матеріали в одному місці, і це місце тепер може бути в будь-якій 
кімнаті у вигляді елегантної шафи - райського куточка кожного 
хендмейдера. Завдяки SmartBox від Smart Design Studio Ви  
зможете більше часу займатися творчістю, адже час на розкладку 
та підготовку робочого місця тепер скоротиться всього до однієї 
хвилини з усім необхідним під рукою. Виведіть свою творчість на 
новий рівень і відчуйте нове натхнення разом зі SmartBox від Smart 
Design Studio. 
 
 
 
 
 

http://smart-box.ua/
http://smartdesign.ua/
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АБРИС АРТ - виробник наборів для вишивки бісером та хрестом 
Шевченко вул.,142А, Харків, Україна 
+380 98 373 82 80 
+380 99 100 52 36 
+380 63 921 94 80 
E-mail: art@abrisart.com 
Web: www.abrisart.com 
Facebook: Абрис Арт 
Бажаєте бути модними і сучасними - броши і браслети від Абрис 
Арт. Бажаєте створити унікальний інтер’єр в оселі - картини від 
Абрис Арт. Бажаєте зробити власноруч подарунок - листівки і 
магніти від Абрис Арт. Створимо шедевр разом з Абрис Арт! 
 
 
 

АКАДЕМІЯ крою Унімекс, авторська школа 
Магнітогорська вул., 1Б, Київ, Україна 
+380 67 779 80 48 
E-mail: mail.unimecs@gmail.com 
Web: http://www.uni-mecs.com/ 
Авторська школа «Академія крою Унімекс» навчає конструкторів і 
дизайнерів одягу вже протягом 20 років за унікальними 
швидкісними методиками крою. 
 
 
 

ВДВ. Найкращі традиції рукоділля 
Ломоносова вул., 21/14, Київ, 03127, Україна 
+380 44 258 05 53 
Web: http://www.vdvkiev.com.ua/ 
www.vdvcreative.com.ua/ - інтернет-магазин 
Ми пропонуємо великий асортимент товарів для вишивки високої 
якості. Пряме постачання дозволяє підтримувати постійну 
наявність товару на складі. 
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ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 
Івана Камишева вул., 9, Харків, Україна 
+380 99 297 26 39 
E-mail: info@volshebnaya-strana.com.ua 
Web: http://www.volshebnaya-strana.com.ua/ 
Компанія спеціалізується на виробництві наборів і схем для 
вишивання бісером з галерейною натяжкою на підрамник, магнітів 
та листівок для вишивання бісером, а також наборів для вишивки 
на дерев'яній і пластиковій основі. 
 
 
ГАЛКОМПЛАСТ, ТзОВ 
Хорватська вул., 9/17, Львів, 79016, Україна 
+380 32 233 42 80 
E-mail: galcomplast.lviv@gmail.com 
Постійно оновлюється асортимент фурнітури. Приймаємо 
замовлення на виготовлення ґудзиків і застібок-блискавок за 
кольором та розміром. 
 
 
Гулівер інтернешнл СУУ ТОВ 
(ТМ «Діамантові ручки») 
Вишгородська вул., 46, Київ, Україна 
+380 44 364 00 97 
+380 67 100 98 76 
E-mail: info@diamond-hands.com.ua 
Web: www.diamond-hands.com.ua 
Оптовий продаж товарів для творчості та рукоділля: набори для 
творчості зі стразами, вироби з пінопласту. Фетр на метраж та в 
аркушах: однотонний, з принтом, на клейовій основі. Полімерний 
матеріал ЕVA. Декоративні вироби з фетру, помпони, стрічки, 
мереживо, тасьма. 
 
 
Жива Глина Миргородська 
+380 63 841 58 91 
E-mail: zhyvahlyna@gmail.com 
Web: www.zhyvahlyna.com 
Сувенірна продукція із глини. 



 
 

8 
 

 
 
 
 
 
Лекала 
+380 50 357 29 86 
E-mail: lekala.ua@gmail.com 
Лекала в асортименті. 
 
ЛЕГПРОМСЕРВІС, ТОВ  Київ, Україна 
+380 50 330 87 26 Viber 
+380 67 330 87 26 Viber 
+380737008726 Viber 
+380 44 496 00 04 (5) 
E-mail: legpromservice@ukr.net, lps@nitki.com.ua 
Web: www.nitki.com.ua/ 
Експерт в швейних нитках з 1994  року 
Спеціалізується на поставках високоякісних швейних ниток різного 
призначення. 
Спеціалізація: 
1. Торгівля та виробництво-нитками для магазинів швейної та взуттєвої 

фурнітури. 
2. Торгівля та виробництво- "Промислово Швейні нитки" 
3. Торгівля сировина для виробництва ниток. 
4. Виробництво торгових дисплеїв для ниток. 
5. Послуги перемотки. 
Продукцію яких виробників Ви можете у нас придбати або замовити:  
LUTS виробництво України, «Красная нить» Росія, DURAK Туреччина, 
ARIANNA Італія, TAPETEN Туреччина, і ін. 
Що ми можемо запропонувати: 
Нитки для магазинів швейної та взуттєвої фурнітури: 
50м/100м/150м/200м/500м/1000м. 
Армовані «Красная нить» С-Петербург: 35лл 200м, 45лл200м, 
40лш200м, 70лл 200м. 
Нитки штапельні  LUTS Україна: OMEGA 120200m 480 кольорів, OMEGA 
36 (150m) 80 кольорів (джинс). 
Нитки текстуровані Stretch 160 200m 120 кольорів. 
Нитки для оздоблювальних і декоративних швів. LUTS Україна: ORTA 
60 (150м), ORTA 40 (150м), ORTA 30 (150м), ORTA 20 (50м), ORTA 10 
(50м). 
Нитки для фріволіте: VEGA 30 (450m) - ARIANNA Італія. 
Нитки для шиття бісером: LUTS Україна: ORTA 100 (100м), ORTA 80 
(200м). 

mailto:lekala.ua@gmail.com
mailto:legpromservice@ukr.net
mailto:lps@nitki.com.ua
http://www.nitki.com.ua/
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Звичайна SUPER-S 100м (НЕ розпускається кінчик нитки) міцніше 
звичайних.  
CORD-M 75м (НЕ розпускається край нитки) ще міцніше. 
Нитки для документів, підшивка документів: LUTS Україна 12/4, 12/5, 
Капрон 10, 93,5*1*3 100м, 150м, 500м, 1000м, 5000м, 15000м 
Нитки для господарських цілей, нитки для мереж: LUTS Україна: 93,5 * 
1 * 31500м, 3000м, кг 
Нитка резинка 50м. LUTS Україна 
Метаніть (люрекс) Золото, срібло. LUTS Україна 
Торговельне обладнання для ниток. LUTS Україна 
Торговельне обладнання для магазинів швейної фурнітури. LUTS 
Україна. 
Нитки для зашивання мішків. LUTS Україна 
Нитки капронові Nylon 6 
Нитки еластичні  LUTS Україна 
Основа для міні ткацьких верстатів, макраме та багато іншого. 
2. Промислова група ниток 
Нитки для шиття одягу; Нитки для шкіри і взуття; Нитки для домашнього 
текстилю; Нитки для м'яких меблів; Нитки для матраців і для 
стьобальних машин; Нитки вогнестійкі; із захистом від ультрафіолету; 
водостійкі; Нитки Кевлар, M-Aramid / P-Aramid; Нитки для вишивання; 
Нитки для зашивання мішків; Нитки для підшивки документів; Нитки для 
різних специфічних завдань. Нитки для господарських потреб. 
Послуги перемотки. Нитки для харчової промисловості; нитки Армовані; 
нитки штапельні; Нитки комплексні мультифіламентні; Нитки поліестер, 
Нитки капрон (Nylon), Нитки з 100% бавовни. 
3. Торгівля сировиною  для виробництва ниток: 
Армована пряжа, Ne 45/2, 36/2, 28/2, 28/3, 16/2, 16/3 про ін. 
Штапельна пряжа Ne 40/2, 40/3, 20 / 2Б 20/3, 12/1, 12 / 3,12 / 4,12 / 5, 8/1, 
8/3 та ін. 
Мультіфіламентні комплексні поліестрові нитки 70D2, 70D / 3, 100D / 3, 
150D / 3, 210d / 3, 420D / 3, 500D / 3,840D / 3; Полієфірне Волокно. та 
багато іншого. 
Під замовлення/склад. 
4)  Послуги перемотування: від 50м до 30000м 
5) Виробництво торгового обладнання - для магазинів швейної та 
взуттєвої фурнітури. 
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ЛЮДМИЛА ТМ 
Небесної Сотні вул., 16, Житомир, 10030, Україна 
+380 412 41 33 91 
E-mail: info@ludmila.ua  
Web: www.ludmila.ua 
ТКАНИНИ І ФУРНІТУРА - Великий досвід роботи на ринку тканин. 
Постійно оновлюваний асортимент. Натуральні тканини: шовк, 
бавовна, шерсть. Виготовлення ексклюзивних тканин на 
замовлення. Кристали Swarovski. 
ОДЯГ - Ми представляємо наш бренд з найкращих італійських 
тканин. Ця колекція створена відповідно до останніх трендів в світі 
моди. Новітні дизайни принтів, комфортний крій і дизайнерські ідеї. 
Вироби з колекції комбінуються і це дає можливість створити багато 
прекрасних образів. 
 
 

Пуговки, Творча Майстерня 
+380 50 067 12 87 
E-mail: pugovkitm@gmail.com 
Web: pugovkitm.com.ua 
Іграшки ручної роботи, матеріали для рукоділля, тканини для 
печворка, аксесуари для виготовлення. 
 
 

САМОДЕЛКИ, арт-студія 
Володимирська вул., 69, Київ, Україна 
Web: http://samodelki.com.ua/  
Арт-майстерня ідей та подарунків. Арт-коуч. 
 
 

Світ Льону 
Borgo de Pazzi 
Куліша вул., 31, Городоцька 63-Судова, Львів, Україна 
+380 67 493 51 77 
+380 50 806 54 97 
Найбільший асортимент якісного натурального мережива і 
натуральних тканин. 
 

http://www.ludmila.ua/
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Софронов О.Ю., ПП 
Краківська вул., 14/6, метро Дарниця, Київ, Україна 
+380 98 007 49 66 
+380 95 788 74 43 
+380 63 681 83 95 
E-mail: tvoistil@ukr.net 
Набори для вишивання фірми «Панна», «Алиса», «Чудесная Игла», 
«Luca-S». Фурнітура фірми «Гамма». Муліне фірми «Гамма», бісер 
і схеми для вишивання бісером фірми «Чарівна Мить». Канва фірми 
«Гамма», Zweigart, домоткане полотно виробництва Україна. 
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HANDMADE-ART 
 

 
 
@ArtKviGli 
(066) 312 96 38 
Redko_olunia@ukr.net 
Instagram: ArtKviGli 
Товари для творчості, великі квіти, 
віночки, обручі, матеріали для 
писанкарства. 
 
 
AguWorkshop 
(097) 707 96 55 
teddybear@aguworkshop.com 
Instagram: agu_workshop 
www.https://aguworkshop.com 
Творча студія, що створює плюшеві 
іграшки, кошики, декор в дитячу 
кімнату. 
 
 
AEMgroup 
(097) 084 43 44 
aemgroup@i.ua 
Instagram: aemcreative 
www.aemgroup.com.ua 
Креативні речі для дому, стилізовані 
підставки під чашки, мебель для 
тварин. 
 
 
alina_vvedensky 
(066) 990 71 01 
zakkolka@ukr.net 
Instagram: alina_vvedensky 
Ми виробники шкіряних футлярів 
для окулярів, сумок та аксесуарів. 
 

 
Amrita Art 
(095) 504 16 54 
amrita.space@hotmail.com 
Facebook: groups/amrita.art/ 
Комп'ютерна вишивка на 
замовлення та брендування одягу, 
аксесуарів, сумок. 

 
 
AnnaBazylevych 
(050) 243 94 82 
amymcfollow@gmail.com 
Instagram: 13annabaz 
Вироби ручної роботи, вишиті 
атласними стрічками. 

 
 
appleblossom_workshop 
(099) 057 59 10 
schvetcova@gmail.com 
Instagram: appleblossom_workshop 
Аксесуари ручної роботи, прикраси, 
авторські картини. 

 
 
Art.veselka 
(050) 700 00 45 
vesel_ka@ukr.net 
Instagram: art.veselka 
Декоративні тарілки - сучасний 
декор для наших осель. Подарунки з 
розписом. 
 
 
 
 

mailto:Redko_olunia@ukr.net
mailto:teddybear@aguworkshop.com
mailto:amrita.space@hotmail.com
http://www.facebook.com/groups/amrita.art/
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Art-L Design - petit point jewelry 
(Україна, Харків) 
(066) 694 11 50 
artldesign.ua@gmail.com 
www.petitpoint.pp.ua 
Авторські прикраси та аксесуари з 
мікровишивкою в техніці petit point. 
 
 
azhur_knitt 
(093) 599 64 30 
nata.otsupok@ukr.net 
Instagram: azhur_knitt 
В'язаний одяг в наявності та під 
замовлення. Стильно, зручно, 
красиво! 
 
 
Boho For Life 
(066) 372 09 20 
jdanowa.inna@gmail.com 
Instagram: boho__for__life 
Одяг із натуральних тканин 
призначений для активних жінок, які 
полюбляють стиль. 
 
 
Bronze Art Casting 
(066) 693 11 52 
aresfmg777@gmail.com 
Instagram: bronze_art_casting 
Facebook: sumybronze 
https://sumybronze.crafta.ua/ 
Художні вироби з металу за давніми 
технологіями литва в землю. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bulat Art 
(066) 225 01 69 
olga23bulat@gmail.com 
Instagram: bulat.olga 
Facebook: bulat.art 
Crafta.ua: member/bulat.olga 
Авторські прикраси ручної роботи із 
полімерної глини. 
 
 
Caramellu.com.ua 
(097) 533 52 86 
caramellu.ua@gmail.com 
Facebook: Caramellu 
Ручна робота. Матеріали для 
творчості та хобі. 
 
 
Ceramicsfloristic 
(066) 971 89 37 
marinagarnaga@gmail.com 
Instagram: ceramicsfloristic 
Керамічна флористика, реалістичні 
квіти ручної роботи. 
 
 
CHARIVNI 
(093) 348 58 31 
tess145@i.ua 
www.https://charivni.com/ 
CHARIVNI - український бренд одягу 
з авторськими 3Д принтами для всієї 
родини. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:artldesign.ua@gmail.com
http://www.petitpoint.pp.ua/
mailto:aresfmg777@gmail.com
https://sumybronze.crafta.ua/


 
 

14 
 

 
 
 
 
Colletto irish lace 
(067) 993 63 82 
qwdrty1612@gmail.com 
Facebook: colletto.ua 
Авторські жіночі прикраси з 
чоловічих краваток, чарівний одяг з 
мережива ручної роботи. 
 
 
CoolBox - Інтернет-магазин 
наборів для творчості та хобі 
(098) 855 05 50 
info@coolbox.com.ua 
Facebook: coolbox.ua 
“CoolBox” - інтернет-магазин товарів 
для творчості, креативу та хобі. 
 
 
COZYUP.ST 
(096) 667 82 26 
svetilnik007@yahoo.com 
Instagram: cozyup.st 
Широкий асортимент ручного 
в‘язання. 
 
 
delcorso_luxury 
(093) 29 89 415 
Instagram: delcorso_luxury 
Пальто преміум класу, а також 
вироби з натуральної вовни від 
Українських Дизайнерів. 
 
 
DORA 
(096) 221 24 72 
garlitzkaya@gmail.com 
Сумки бавовна, шкіра. 
 
 
 

 
 
 
 
Favorov 
(073) 122 48 01 
ivandvvolk@gmail.com 
Instagram: favorov_leather_studio 
Майстерня з виготовлення виробів з 
натуральної шкіри. 
 
 
Floral Dream 
(066) 451 51 90 
zhmykhovanataliia@gmail.com 
Instagram: floraldream_jewelry 
Прикраси зі справжніх рослин, 
ексклюзивні аксесуари. 
 
 
Furnitkani 
(068) 680 28 05 
opai@ukr.net 
Facebook: Furnitkani 
Тканини, нитки та інша фурнітура 
для шиття. 
 
 
Helena 
Lenoosya96@gmail.com 
Авторські прикраси. 
 
 
Helena design style 
(093) 142 58 44 
markova.elena357@gmail.com 
Instagram: helena.design.style 
Гарні прикраси бісеру та кришталю, 
дивовижне мило ручної роботи. 
 
 
 
 
 
 

mailto:qwdrty1612@gmail.com
mailto:Lenoosya96@gmail.com
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INNA RYBACHUK handmade bags 
(096) 587 44 63 
inna.rybachuk@outlook.com 
Instagram: inna.rybachuk.bags 
Сумки та косметички ручної роботи. 
 
 
IQ PUZZLE 
(096) 036 11 26 
iqpuzzleua@gmail.com 
www.iq-puzzle.com 
Головоломки, розвиваючі іграшки 
для дітей та дорослих. 
 
 
Iveri Handmade Jewelry 
(093) 759 27 87 
biolo@ukr.net 
Instagram: iveri_handmade 
Автентичні прикраси ручної роботи у 
штучній кількості в унікальних 
мозаїках. 
 
KarMi 
(099) 702 82 05 
Ricci21@ukr.net 
Instagram: karmi_jewellery 
Біжутерія. 
 
 
KUPIKOTA 
(068) 830 09 17 
Sulgavika89@gmail.com 
www.kupikota-cs3301010.prom.ua/ 
Якщо ви обожнюєте котиків, тоді 
вам до нас! Ми створюємо котиків та 
інших звірят! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lanamiwool 
(096) 415 53 10 
0791.svetlana@gmail.com 
Instagram: lanamiwool 
Facebook: lanamiwool 
www.lanamiwool.com 
Ручні вироби та аксесуари з вовни. 
 
 
Last Vita e Bella Handmade 
(063) 561 51 18 
vitallilife@ukr.net 
Instagram: 
la_vita_e_bella_hand_made 
Ексклюзивні екосумки, сумки-
рюкзак, мішечок для дрібниць! 
Розпис ручної роботи! 
 
 
LILLY LOVES 
(050) 473 78 79 
medvedieva.victoria@gmail.com 
Instagram: lilly.lovees 
Вишукані аксесуари із намистинок 
для тих, хто слідкує за сучасними 
тенденціями! 
 
 
LineWood 
(097) 272 99 68 
linewoodua@gmail.com 
www.lineWood.com.ua 
LineWood - це сімейна столярна 
майстерня, всі наші вироби - ручна 
робота. 
 
 
 
 
 

mailto:IQPUZZLEUA@GMAIL.COM
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Liudmyla Zoriana 
(050) 252 91 90 
polonynaverbena@gmail.com 
Facebook: Liudmyla Zoriana 
Конопляний одяг рідненьке до тіла і 
душі. Все в одному екземплярі. 
 
 
Lovibabochek 
(098) 561 82 38 
lovibabochek@gmail.com 
Instagram: lovibabochek 
Унікальні авторські окуляри з 
лінзами високої якості. 
 
 
Lyudmila Rymar 
(066) 686 66 01 
tatuaj.ua@gmail.com 
Instagram: ludmila_rymar 
Авторська біжутерія. 

 
 
LUNETA 
(067) 224 14 91 
lybov.mardoian.ru.@gmail.com 
Instagram: liubovmardoian 
Трикотаж. 

 
 
MARVOR CANDLE 
(063) 079 07 77 
natali.marinina2410@gmail.com 
Instagram: marvor.candle 
Натуральні соєві свічки. Створені 
спеціально для твого настрою. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Milana 
(095) 714 20 20 
kolodiy.lv@ukr.net 
Instagram: milanarakysh 
Одяг. Аксесуари. Взуття ручної 
роботи з натуральної шерсті. 
 
 

MiLanaArt 
(050) 446 60 00 
milanaburka@ukr.net 
Facebook: milanaburka 
Ексклюзивні вироби від студії 
MiLanaArt- взуття, одяг та шкіряні 
аксесуари. 
 
 

NAJVAsoap 
(067) 327 16 37 
najvasoap@gmail.com 
www.najvasoap.com.ua 
Натуральне мило, олійні парфуми, 
масляна продукція для тіла, 
аромасвічки. 
 
 

Nati Art Ceramics 
(050) 974 93 19 
natiartceramics@gmail.com 
Instagram: nati_art_ceramics 
Керамічні вироби з душею. 
 
 

OlKo Glass Studio 
kholja66@gmail.com 
Instagram: olkoglassstudio 
Біжутерія ручної роботи зі 
скла/фьюзінг, аксесуари ручної 
роботи. 
 
 
 

mailto:polonynaverbena@gmail.com
mailto:lovibabochek@gmail.com
https://www.instagram.com/lovibabochek/
mailto:tatuaj.ua@gmail.com
mailto:natali.marinina2410@gmail.com
mailto:milanaburka@ukr.net
mailto:natiartceramics@gmail.com
http://www.instagram.com/nati_art_ceramics
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Pulltonic 
(098) 544 26 04 
mariya.ulko@gmail.com 
Светри. Жакети. 
 
 

RENKO 
(097) 859 67 58 
anna.bugarenko@ukr.net 
Instagram: renko_ua 
RENKO - український бренд, який 
виготовляє головні убори та 
аксесуари. 
 
 

Shikimiki& Maccaroni 
(050) 311 78 22 
shikimikilove@gmail.com 
Instagram: Shikimiki_studio, 
Maccaroni_ua 
Facebook: Shikimiki-Studio 
www.shikimiki.com.ua 
Оптовий і роздрібний продаж 
трикотажних шнурів Maccaroni і 
трикотажної пряжі Bobilon. 
Фурнітура для сумок. 
 
 
SHTAPEL' 
(096) 724 82 21 
info@shtapel.com 
Instagram: shtapelkyiv 
Українське бохо вбрання. 
 
 

Sky Swallow 
(050) 169 5 792, (063) 658 82 66 
skyswallow.kiev@gmail.com 
Facebook: SkySwallowKiev 
www.skyswallow.ua 
Фанерні заготовки для творчості. 
 

 
 
 
 
Sokolova 
(096) 318 07 51 
lana113@ukr.net 
Instagram: sokolovabag 
Facebook: sokolovabag 
www.sokolova.net.ua 
Український дизайнер аксесуарів. 
Стиль - міське етно. Практичність та 
якість. 

 
 
Spabukett.com.ua 
(066) 019 05 98 
spa_bukett@ukr.net 
https://spabukett.com.ua 
Квіти з мила - дивуй красиво! 

 
 
Style of Ukraine від Т. Павловської 
(067) 274 58 15 
Style.of.ukraine@gmail.com 
Facebook: TanyaUkrayinka 
Від кращого дизайнера року 2020 за 
версією міжнародного інстивалю 
Fashion Space. 

 
 
Super-milo. Квіти з мила 
(097) 904 65 14 
oks.rad@ukr.net 
Instagram: super_podarok_ua 
"Super-milo". Квіти з мила, 
композиції, подарункові бокси. 

Виготовлено з любов'ю ❤ 
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takKaynar вироби з шкіри  
(067) 873 19 90 
tanyakaynar@gmail.com 
Facebook: takKaynar 
Вироби з шкіри; картини, сумки, 
рюкзаки, гаманці, броши, сережки, 
браслети. 
 
 
Two Bulls And A Carriage 
(067) 322 82 22 
bullsandcarriage@gmail.com 
Facebook: twobullsandacarriage 
Вироби з натуральної шкіри ручної 
роботи. Виробництво. 
 
 
ValiCo. Художній розпис одягу 
(093) 314 19 68 
Verzhuk.v@gmail.com 
Instagram: valico_workshop 
ValiCo. Яскравий одяг з ручним 
розписом! 
 
 
VIRA style 
(067) 704 27 79 
iriskavasiliska75@gmail.com 
Instagram: _vira_style_ 
Ексклюзивні сумочки, рюкзачки, 
гаманці, косметички з високоякісної 
екошкіри. 
 
 
Vovkbag 
(050) 609 81 01 
natalka.vovk71@gmail.com 
Instagram: vovkbag 
Еко-сумки. 
 

 
 
 
 
 
YAGODA 
(063) 348 05 76 
nastya25.0320@gmail.com 
Instagram: 
yagoda.masterskaya.buketov 
Дивуй, разом з YAGODA. 
 
 
Zefirka Ukraine 
(067) 766 00 43 
getman.iuliia1976@gmail.com 
Instagram: zefirka_ukraine 
Вироби з трикотажної пряжі та рафії: 
сумки, капелюшки, аксесуари. 
 
 
Аксесуари зі шкіри 
(067) 539 61 71 
malikovakaterina215@gmail.com 
Instagram: malikova_master 
Аксесуари зі шкіри, баски, портупеї, 
ремені, чокери, браслети. 
 
 
Аксесуари ручної роботи 
(097) 859 63 83 
tanya05111976anna@gmail.com 
Instagram: hair_ornament 
Виготовлення аксесуарів для 
волосся, сережок, браслетів з 
натурального каміння. 
 
 
Арт – Магія 
(066) 714 08 21 
n_strokan@ukr.net 
http://www.artmagic-handmade.com 
Серветки для декупажу, заготовки, 
трафарети, силіконові молди, 
фарби, лаки. 
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Батик & Фелтинг 
(095) 304 05 21 
woolfantasy@gmail.com 
Facebook: svetlana.tymofyeyeva 
Фарби, резерви, тканини, готові 
вироби (шовкові хустки, шарфи 
розписані вручну). 

 
 

Благо Дар 
(098) 876 61 17 
yaroslavnhl@gmail.com 
https://rozetka.com.ua/ua/seller/blago-
dar/ 
Схеми для вишивання бісером, 
нитками. 
 
 

В гостях у Натки-рукоділки, 
магазин 
(050) 819 75 19 
nata.shamenko@ukr.net 
www.ynatki.com.ua 
В нашому магазині Ви знайдете 
велике різноманіття Товарів для 
вишивання, аксесуари для 
вишивання та колекційні наперстки 
 
 

Вдала краса 
(098) 519 92 36 
valuha-nika@ukr.net 
Прикраси з вощеної нитки, браслети 
зі шкіри, літні шляпи з бавовняної 
нитки зв’язані гачком. 
 
 

Вироби з каміня 
(067) 503 20 03 
Kravcenkoanatolij399@gmail.com 
Вироби з каміння на будь який смак. 
 

 
 
 
 
Вишивки стрічками 
(067) 397 29 48 
katara-1@ukr.net 
Facebook:  
Вишивка стрічками Куценко Ганни. 
 
 
ГАрННА Вишиванка 
(067) 905 27 43 
gkisuk496@gmail.com 
Instagram: garna_vishivankaa 
Вишиванки на замовлення. 
 
 
Гончаренко Тамара 
(099) 202 77 80 
(067) 101 21 64 
goncharenko9696@gmail.com 
http://dekupazhik.com.ua/ 
Магазин «Витребеньки», Майдан 
Незалежності. Готові роботи в 
техніці декупаж. 
 
 
Гончарова Ольга 
(096) 379 14 44 
gem-i-am@ukr.net 
Instagram: goncharova_artspace 
Ручний розпис одягу акриловими 
фарбами. 
 
 
Дарунок Ангела 
(096) 387 71 22 
ksenikona@ukr.net 
Instagram: darunok_angela 
Живопис, вітражні, керамічні, 
текстильні сувеніри і натуральне 
мило. 
 
 

mailto:yaroslavnhl@gmail.com
https://rozetka.com.ua/ua/seller/blago-dar/
https://rozetka.com.ua/ua/seller/blago-dar/
mailto:nata.shamenko@ukr.net
http://www.ynatki.com.ua/
mailto:valuha-nika@ukr.net
mailto:Kravcenkoanatolij399@gmail.com
mailto:katara-1@ukr.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006532667034
mailto:gkisuk496@gmail.com
mailto:gem-i-am@ukr.net
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Декор з епоксидної смоли 
(063) 838 26 95 
karlsandrey@gmail.com 
Instagram: black_wud 
Вироби з натурального масива 
дерева та епоксидної смоли-тренд 
2021 року. 

 
 
ДекупажиК, творча студія, 
магазин 
(098) 680 40 19 
dekupagik@gmail.com 
www.dekupagik.com.ua 
Великий вибір товарів для декупажу, 
флористики та творчості. Власне 
виробництво. 

 
 
Декупажинка, магазин-студія 
(067) 327 23 32 
alenasandubra@gmail.com 
www.dekupaginka.com.ua 
Заготовки, карти, серветки, фарби, 
трафарети, матеріали - все для 
декупажу! 

 
 
Джорно 
(095) 415 07 62 
irenkavg@gmail.com 
Instagram: bestbags_official 
Фабрика з виготовлення шкіряних 
сумок та аксесуарів із натуральної 
шкіри. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Дизайнерський в'язаний одяг 
ручної роботи 
(097) 600 05 10 
helen.krivonos@gmail.com 
Instagram: helen_krivonos 
Магазин стильних в’язаних речей. 
Дизайнерський в'язаний одяг ручної 
роботи. 
 
 

Жіноча спокуса 
(098) 25 25 543 
i.sidoruk777@gmail.com 
https://skrynya.ua/ru/sidoruk 
Ексклюзивні ручні розписи одягу та 
палантинів, прикраси ручної роботи. 
 
 

Зайкіна коморка 
(097) 517 71 15 
zajkina.kamorka@gmail.com 
www.zajkinakamorka.com.ua 
Товари для вишивки та рукоділля. 
Дерев'яні заготовки для вишивки. 
 
 

Звенигородська карамель 
(068) 983 60 71 
www.zven-ka.top 
Натуральні солодощі, виготовлені 
без використання барвників та 
консервантів. 
 
 

Ікони писані та живопис 
(098) 325 65 04 
natalipost77@gmail.com 
Facebook: Painting&icons with NKG 
Ікона писана / живопис / розпис 
одягу/ батик. 
 
 

mailto:karlsandrey@gmail.com
https://instagram.com/black_wud?igshid=7s3v1j06hli4
mailto:helen.krivonos@gmail.com
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Iнопланетна Майстерня 
(063) 585 92 95 
imasterskaya2014@gmail.com 
https://happy-drum.com/ 
Instagram: i.masterskaya 
Інопланетна Майстерня-музичні 
інструменти для кожного. Музика 
яка об'єднує. 
 
 
КАЛИНОВИЙ ЦВІТ, ПГО 
(096) 420 58 22 
kalina-bc@ukr.net 
Вироби з дерева: магніти, сувеніри, 
розвиваючі іграшки та інше. 
 
 
Квітуче хобі, рукодільна книга 
(066) 300 08 44 
t.koncha@ukr.net 
Instagram: zelenayapugovica, 
mr.stitch_mrs.needle 
Перша сучасна українська книга з 
вишивки хрестиком. 
 
 
Корисні речі 
(099) 127 68 82 
dnavieva@gmail.com 
Instagram: handmade_zatochka 
Манікюрні та педікюрні інструменти. 
 
 
Крамниця Оксани Грушецької 
(050) 201 71 89 
Oks-supper@i.ua 
www.Kog.net.ua 
Крамниця Оксани Грушецької - 
найбільший вибір ґерданів та 
виробів з бісеру. 
 

 
 
 
 
Лавка Счастья 
(066) 308 33 19 
lavka.schastya.ua@gmail.com 
Instagram: _lavka_schastya_ 
Ляльки, ведмедики Тедді. 
 
 
ЛЕЯ майстерня натуральної краси  
(097) 015 35 99 
yamiloleya@gmail.com 
Facebook: yamiloleya 
Наша творчість здатна змінити 
погляд на навколишній світ! 
Створено з любов'ю. 
 
 
Львівська Феєрія 
(098) 453 29 17 
Lvivfeeria@gmail.com 
www.Lvivfeeria.com.ua 
Шоколадні подарунки, шоколадні 
фігури, оригінальні шоколадні 
подарунки. 
 
 
Магия кожи 
(098) 747 59 22 
(063) 871 78 38  
Вироби з натуральної шкіри, 
картини, декор для дому, біжутерія. 
 
 
Майстерня Росланда 
(067) 290 38 40 
ros-ros@ukr.net 
Facebook: Sword, saber, knife 
Вироби ковальства, такі як сокири, 
ножі в тому числі з дамаської сталі. 
 
 
 

mailto:imasterskaya2014@gmail.com
https://www.instagram.com/i.masterskaya/
mailto:kalina-bc@ukr.net
mailto:t.koncha@ukr.net
mailto:Lvivfeeria@gmail.com
http://lvivfeeria.com.ua/
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Мариаш Наталия 
(066) 105 55 55 
natmariash@gmail.com 
Instagram: mariashclass 
Авторські вироби з бісеру. 

 
 
Матвійчук ПП 
(098) 599 08 93 
matviychukt74@gmail.com 
Facebook: tayanashop.ua 
Рідна мода. 

 
 
МініАсоціація митців 
мініатюристів 
(044) 332 21 66 
t3322166@gmail.com 
Facebook: MiniAssociationUA 
Лялькова мініатюра як хобі та 
мистецтво! 

 
 
Мильна опера 
(073) 829 99 39 
omatush8@gmail.com 
Мило ручної роботи з натуральних 
олій. 

 
 
Мильна скарбниця 
(096) 235 48 77 
Daryastepanenko2301@gmail.com 
Facebook: Мильна-скарбниця 
Мило, зроблене власноруч – 
відмінний подарунок на будь-яке 
свято! 
 
 

 
 
 
 
ОМ, дизайнерська студія 
(098) 594 21 28 
(063) 522 93 24 
oksana_mishko@ukr.net 
Instagram: oksanamishko 
Facebook: OMdesignBags 
Авторські сумочки та одяг з ручним 
розписом для жінок та чоловіків. 
 
 

Павлова Оксана (прикраси з 
полімерної глини) 
(096) 547 13 87 
maxim96@gmail.com 
Facebook: ksanaboho 
Всі прикраси зроблені вручну з 
високоякісної професійної 
полімерної глини. 
 
 

Пані Мрія 
(099) 496 74 59 
tanya.barab@gmail.com 
Facebook: tanya.barab 
Авторські вироби з вовни і шовку. 
Чудове поєднання повісті і ткацтва. 
 
 

Прикраси від Людмили 
(066) 469 94 69 
lumira46ib@gmail.com 
Facebook:  
Прикраси з бісеру. 
 
 

Пряничні мрії 
(063) 889 60 42 
viki.1802@ukr.net 
Facebook: Майстерня-Пряничні-мрії 
Сувенірні пряники. 
 
 

https://m.facebook.com/profile.php?id=100030683118875
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Птушка 
(068) 780 93 64 
daria.river.side@gmail.com 
Instagram: ptushka.shop 
Прикраси та сувеніри з полімерної 
глини, авторські листівки. 
 
 
Рукодільні витребеньки 
(097) 538 80 89 
ksona18@gmail.com 
Facebook: vytrebenki 
Тканина ручного фарбування для 
вишивки хрестиком, чохли на 
п'яльця, органайзери. 
 
 
Світ Самоцвітів 
(066) 160 49 44 
liudmyla.s@i.ua 
Вироби з натурального каміння. 

 
 
Світильники ручної роботи 
(067) 236 22 04 
lenhor@ua.fm 
Instagram: elenakhorzeeva1507 
Світильники виготовляються з 
кольорового скла в техніці Тіффані. 
По індивідуальному ескізу, який я 
малюю сама. Кожен світильник - це 
неповторний виріб. 
 
 
Сезон 
(098) 245 58 75 
supergnat@i.ua 
www.season.net.ua 
Фабрика Сезон - Український 
виробник найгарніших пальто. 
 

 
 
 
 
Січкар Світлана 
(050) 453 63 51 
sichkar.stitch@gmail.com 
https://sa-stitch.com/ 
Авторські набори та схеми для 
вишивки хрестиком. 
 
 
Срібна Оксана 
(097) 45 00 122 
(093) 845 55 59 
sribnaoksana@ukr.net 
www.sribna-taystra.com.ua/ 
Сумки ручної роботи. 
 
 
Стугна Світлана 
(068) 797 19 22 
svitlana197@ukr.net 
Instagram: Stugna_S 
Картини для сучасного інтер’єру, на 
полотні, олією або акрилом. 
 
 
Сувенір-Іграшка ЯкТак! 
(097) 491 97 50 
jaktakua@ukr.net 
Facebook: jaktak.ua 
Як Так? Запитаєте Ви. Іграшка 
«JakTak®», яка Вас здивує !!! 
 
 
Творча майстерня Світлани 
Лебедєвої 
(067) 393 03 14 
bantik1967@gmail.com 
Facebook: bantik1967 
Дитяче взуття з натуральної шкіри, 
сумки жіночі та чоловічі. 
Індивідуальні замовлення. 
 

mailto:svitlana197@ukr.net
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Трикотаж RoMaNa 
(067) 695 13 55 
kostenko-l76@ukr.net 
Facebook: mirvyazannuhizdeliy 
Ательє «Трикотаж RoMaNa» 
виготовляє якісні трикотажні вироби 
та аксесуари. 

 
 
ТроянДА ТМ 
(095) 887 96 28 
mironyaksvetlana@ukr.net 
Facebook: Сумки ТМ ТроянДА 
Авторські сумочки, гаманці, рюкзаки 
та інше під вишивку бісером та з 
вишивкою. 

 
 

Учик Алла 
(068) 285 41 41 
allau1972@gmail.com 
Instagram: 
alla_uchik_tvorchamaystern_ua 
Facebook: 
AllaUchikTvorchamaysternya 
Прикраси виконані в українському 
стилі з бісеру! 

 
 
ФрузелОк 
(066) 740 37 77 
fruzelok.office@gmail.com 
https://fruzelok.com.ua 
Набори для вишивки. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Чарівництво з металу 
(098) 443 74 02 
ksuhapavlovna@gmail.com 
Instagram: volshebstvo_iz_metalla 
https://tvoj-dizajn.in.ua/ 
Ковані вироби, авторська ручна 
робота. 
 
 
Чарівниця, магазин 
(050) 386 20 03 
(097) 494 44 83 
Sveta_sorokina@bigmir.net 
Все для рукоділля. Тканини, нитки, 
схеми та набори для вишивки. 
 
 
Чудесина, інтернет-магазин 
(050) 493 72 87 
tm.chudesina@gmail.com 
https://magazin-chudesina.com.ua 
Виробництво та продаж товарів для 
творчості. 
 
 
Шарфи 
(098) 658 20 10 
simpasmile@ukr.net 
Продаж шарфів, хусток. 
 
 
Шкіряні вироби ручної роботи 
(096) 155 51 55 
s93workshop@gmail.com 
Instagram: s93_workshop 
S•93™- український бренд шкіряних 
виробів ручної роботи. 

 
 
 

mailto:kostenko-l76@ukr.net
https://www.facebook.com/mirvyazannuhizdeliy
mailto:ksuhapavlovna@gmail.com
https://instagram.com/volshebstvo_iz_metalla?igshid=14m4a94nu4elh
https://tvoj-dizajn.in.ua/
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Шкіряний ЇЖАК 
(063) 789 91 72 
Gogoleva_m@ukr.net 
Instagram: шкіряний їжак 
Авторські вироби з натуральної 
шкіри. 
 
 
Шкіряний Кіт и Ко 
(096) 207 35 17 
Excellent_way@ukr.net 
Авторські шкіряні вироби, рюкзаки, 
сумки, гаманці, браслети. 

 
 
 
 
Шовкові мрії 
(097) 916 45 40 
t.chernyachok@gmail.com 
Хустки з принтом. 
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 ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ 
 

Central Asia Fashion, міжнародна виставка моди 
Шолом Алейхема ул., дом 5, офис 1, 050040, Алматы, КАЗАХСТАН 
+7(727) 339 06 90 
+7(727) 352 70 75 
+7(705) 905 00 23 
E-mail: info@catexpo.kz 
fashion@catexpo.kz 
Web: http://www.fashionexpo.kz/ 
Міжнародна виставка моди Central Asia Fashion – одна з найбільш 
привабливих, впливових та успішних виставок моди в Центрально-
Азіатському регіоні. Загальна площа експозиції більше 4 000 кв.м. 
Кожен сезон у виставці беруть участь від 130 до 200 брендів із 13-16 країн 
світу. Експонентам пропонуються повністю обладнані стенди 
стандартної та індивідуальної забудови. На стендах ведеться 
предзамовлення та закуп колекцій, на подіумі проходять байєрскі та 
дизайнерські покази моди, у бізнес-зоні проходять: пленарні сесії, 
тематичні семінари, презентації, круглі столи, ведуться бізнес-
переговори. 
ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ  
2 рази на рік – березень та вересень для колекції Весна-Літо та колекції 
Осінь-Зима. 
Central Asia Fashion проводиться строго у В2В форматі. Відвідування 
відкрито тільки для спеціалістів галузі. 
 
SEWING BUSINESS AND FASHION/ Швацька Справа та Мода 
А/с 8304 м Харків 
+38 068 18 19 113 
E-mail: mail@sbf-media.group 
Web: Sbf-media.group 
Видавничий дім Sewing Business & Fashion існує з 2002 року і є 
інформаційним каналом і платформою для текстильної промисловості 
України. За цей час ми налагодили стосунки з великими гравцями на 
ринках України та СНД, а також з середнім і малим бізнесом. Останні 
кілька років ми займаємося організацією і супроводом виробників на 
міжнародні галузеві виставки в різних країнах. 
Всім, хто зацікавлений в створенні бізнесу з українськими виробниками 
або торговельними організаціями, ми пропонуємо різні PR і 
посередницькі послуги. 
Ми з нетерпінням чекаємо вашої відповіді. mail@sbf-media.group 
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SKRYNYA.UA, ярмарка Handmade Україна 
+380 99 222 73 83 
E-mail: skrynya.ua@gmail.com 
Web: http://skrynya.ua/ 
Ярмарка SKRYNYA.UA - найбільший портал в Україні для покупки і 
продажу подарунків ручної роботи, зразків народного мистецтва, 
рукоділля і handmade. 
 
 
UKRAINE TEXTILE (УКРАЇНА ТЕКСТИЛЬНА) 
А/С 7088, Харків, 61033, Україна 
+380 68 899 0405 
E-mail: uatextile.mag@gmail.com 
Web: www.ukrainetextile.com 
UKRAINE TEXTILE – інформаційний ресурс про текстильну, швейну і 
фешн індустрію України.  
Наша місія – поєднувати людей навколо професійних інтересів – 
виробників одягу, взуття і аксесуарів із постачальниками тканин, 
обладнання, фурнітури і послуг. 
UKRAINE TEXTILE виходить у вигляді друкованого журналу, високий 
рівень якого відзначили багато професіоналів, а також в електронній 
версії на сайті www.ukrainetextile.com. 
 
 
WWW.CUDESA.NET - цілий світ чарівних речей 
E-mail: cudesa.life@gmail.com 
Web: http://cudesa.net/ 
CUDESA.net (Кудеса) - перше українська онлайн-спільнота поціновувачів 
сучасної прикладної творчості, а також авторської одягу, нестандартних 
дизайнерських рішень, строкатого, етнічного. 
 
 
Інформбізнес, видавничий центр 
Київ 
+380 44 489 32 46 
+380 50 441 68 01 
+380 67 506 63 43 
Web: http://www.ib.kiev.ua 
Спеціалізовані видавничі та Інтернет-проекти для фешн ринку України. 
Журнал с каталогом постачальників «Все для легкой промышленности» 
(друкована та Online версія): фахова інформація для підприємств легкої  

http://www.ib.kiev.ua/
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промисловості та дані щодо постачальників обладнання , матеріалів та 
фурнітури для виробників одягу, взуття, галантереї. Розповсюджується 
безкоштовно для фахівців. 
Онлайн маркетплейс http://bizera.com.ua/: 
http://leg.bizera.com.ua: обладнання, матеріали, фурнітура для легкої 
промисловості; 
http://fashion.bizera.com.ua: виробники та імпортери одягу, взуття, модни 
аксесуарів. 
Сайт постачальників легкої промисловості: http://legprom.ib.kiev.ua 
Тематичні сторінки для фахівців фешн індустрії у соцмережах: 
https://www.facebook.com/fashionindustry.ua і 
https://www.instagram.com/industriamodaua/   
 
 
КОМПАСС Україна 
а/c 3122, Харків, 61072, Україна 
+380 67 571 62 31 
E-mail: office@kompass.ua 
Web: www.kompass.ua 
База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна» (450 000 
компаній). Безкоштовна демоверсія – www.demo.kompass.ua 
Бази даних 45 млн. компаній з 75 країн світу на www.kompass.com  
Пошук покупців та імпортерів за кордоном. 
Бази даних для Email-розсилання в Україні й за кордон. 
Онлайн-просування компаній в Україні та за кордоном - 
http://booster.kompass.ua 
Лінк-білдинг, розміщення SEO-статей. 
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua  
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua  
 
 
Мамине сонечко, видавництво 
Закревського вул., 93 А, Київ, 02232, Україна 
+380 67 915 23 91 
+380 66 410 57 62 
E-mail: mam-son@ukr.net 
Web: http://feya.net.ua/ 
Креативні дитячі журнали для розвитку в грі!  
Спеціально розроблені ігри для вивчення цифр та літер. 
Завдання на розвиток мислення, уваги, дрібної моторики рук. 
Найсучасніші розвивальні іграшки та ігри, на які перетворюються 
картонні вкладки. 

http://bizera.com.ua/
http://leg.bizera.com.ua/
http://fashion.bizera.com.ua/
http://legprom.ib.kiev.ua/
https://www.facebook.com/fashionindustry.ua
https://www.instagram.com/industriamodaua/
http://booster.kompass.ua/
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Пальчикові персонажі та реквізит для гри в казку. 
Дитячі журнали: 
Мамине сонечко від 1 до 3 років 
Мамине сонечко від 2 до 5 років 
Маленька фея та сім гномів 
Маленький розумник 
ВДГ /вигадуй думай грай/ 
 
 
Українська Родина, журнал 
Ревуцького вул., 44, Київ, 02140, Україна 
+380 44 501 48 22 
E-mail: mail@dds.com.ua 
Web: rodyna.com.ua/ 
Мова - Історія - Культура – три чинники, що творять українську націю. 
Дякуємо нашим дорогим читачам, авторам, митцям, спонсорам і 
меценатам, всім, хто допомагає творити цей журнал. Ваша підтримка і 
ваш інтерес до нашого видання дають йому енергію життя... 
 
 
Центр Української Культури та Мистецтва 
Хорива вул., 19-В, Київ, 04071, Україна 
+380 44 425 12 64 
+380 44 425 12 66 
+380 44 425 11 59 
E-mail: Olga.muzi4enko@dolesko.com 
Web: www.dolesko.com 
Майстер-класи, екскурсії, творчі вечори, концерти, презентації, 
кінопокази, прес-конференції, семінари, соціальні акції, конкурси, 
фестивалі. 

 


