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Шановні добродії!

Вітаю вас від імені «Клубу Сімейного 
Дозвілля» — найбільшого книж-
кового клубу України. Клуб —  
це насамперед люди, невід’ємною  
частиною особистості яких стала любов  
до читання й книги. Сподіваюся, цей 
буклет допоможе вам краще зрозумі-
ти, що являє собою наша компанія.

Книжковий Клуб — це інтегрована 
система поширення книжок і мульти-
медійної продукції різних виробни-
ків шляхом поштових і електронних 
продажів, через власну роздрібну  
мережу й відділ гуртової торгівлі. 

Книжковий Клуб — це ще й найбільше  
в Україні видавництво з командою  
висококваліфікованих фахівців.

Посівши чільне місце в українсько-
му книжковому просторі, сьогодні 
Книжковий Клуб набирає оберти й на  
території Росії — компанія постійно 
збільшує кількість клієнтів,  розроб-
ляє цікаві акції, впроваджує іннова-
ційні технології, виступає ексклюзив-
ним дистриб`ютором видавництва 
«БММ» (Бертельсманн Медіа Москов),  
що випускає ілюстровані книжки  
високої поліграфічної якості. 

Ми прагнемо дарувати книголюбам 
обох країн радість і насолоду від спіл-
кування з Гарною Книжкою. Книжкою, 
що вийшла під брендом «Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля». 

Якщо ви поділяєте нашу точку зору —  
запрошую до співробітництва!

Генеральний директор  
Олег Шпільман

Dear Friends!

I would like to greet you on behalf  
of “Family Leisure Club” — the largest 
Book Club in Ukraine. Our Club is, first and 
foremost, the people, who love books,  
and love reading. I hope this booklet will 
help you learn more about our Company.

Book Club is an integrated distribution 
system of books and multimedia prod-
ucts by post and Internet, in addition, 
we have our own retail chain and trade  
department.

Book Club is also the largest publishing 
house in Ukraine, with a highly qualified 
team. 

Having taken its proper place in the 
book world of Ukraine, today Book Club 
is expanding in the territory of Rus-
sia too – the Company is constantly  
increasing its number of clients, devel-
oping interesting events, implementing 
innovation techniques, and acting as an  
exclusive distributor of “BMM” (Bertels-
mann Media Moscow), a publishing house 
that publishes illustrated books of a per-
fect printing quality.

We do our best to provide book  
lovers of both countries with the oppor-
tunity to enjoy a Good Book, published 
under the brand of Book Club “Family  
Leisure Club”.

If you share our ideas let’s work together!

Book Club CEO 
Oleg Shpilman



Книги там, де життя...6

Дмитро Делюкін,  
виконавчий директор

Dmytro Delyukin,
the Executive Director

Наш Клуб зсередини — це команда фахівців, 
серед яких немає байдужих людей. 

Ми завжди відкриті для своїх клієнтів і парт- 
нерів, бо щиро віримо в наявність потреби у 
якісній літературі в Україні, а отже, в успіх на-
шого проекту. 

В умовах швидкозмінного сучасного життя ми 
готові приймати інноваційні рішення, прислу-
хатися до критики і змінюватися на краще. 

Саме тому наші клієнти отримують найкращі 
книжки, сервіс найвищого рівня, а бізнес-парт- 
нери — впевненість у плідному й тривалому 
співробітництві. 

У надійності й стабільності Книжкового 
Клубу вже переконалися 750 українських  
та іноземних партнерів нашої компанії, а також  
4 мільйони 650 тисяч українців, які за роки 
існування Клубу були і є його клієнтами! 

Дмитро Делюкін, 
виконавчий директор

Клуб — команда професіоналів

Our Club comprises a team of professionals among 
whom there are no accidental or indifferent 
people. 

We are always open to our clients and partners 
because we sincerely believe that interest  
in high quality literature in Ukraine is crucial for 
the success of our project. 

Under the conditions of rapidly changing modern 
life, we are ready to take innovative decisions, 
listen to criticism and to change for the better.

Because of that our clients get the best books 
available, service of the highest level and our 
business partners have confidence in fruitful and 
long-term cooperation.

750 Ukrainian and foreign partners of our Company 
as well as 4 million 650 thousand Ukrainians who 
have been Club members during the years of its 
existence and who are still members have already 
confirmed the Book Club’s reliability and stability.

Dmytro Delyukin, 
the Executive Director
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Сергій Яланський, заступник генерального 
директора з фінансових питань

Sergey Yalanskiy,
CEO Deputy on financial questions

Club — the Team of Professionals

Єлизавета Миронова,  
фінансовий директор

Elizaveta Mironova, 
Financial Director

Фінансовий відділ 

тел. (057) 783-88-81
e-mail: sergey.yalanskiy@bookclub.ua
e-mail: elizaveta.mironova@bookclub.ua

Місія відділу: забезпечити ефективний фінан-
совий менеджмент.

Цілі на 2008 рік:

• збільшення вартості бізнесу;
• мінімізація податкових і фінансових ризиків;
• висвітлення процесу реалізації стратегічних  

завдань компанії.

Financial Department

tel. (057) 783-88-81
e-mail: sergey.yalanskiy@bookclub.ua
e-mail: elizaveta.mironova@bookclub.ua

Department mission: to ensure efficient financial 
management.

Goals for the year 2008:

• to increase business value;
• to minimize tax and financial risks;
• to guarantee the process of the company’s 

strategic tasks realization.
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Відділ маркетингу

тел. (057) 783-88-95
e-mail: natalia.vynogradska@bookclub.ua

Місія відділу: мислити стратегічно, бути  
лідером і новатором на книжковому ринку.

Цілі на 2008 рік:

• позиціонувати Клуб як «Книжковий Клуб — 
культурний інститут»;

• розробити нові пропозиції для клієнтів  
та вийти на нові ринки;

• впровадити нову систему привабливих при-
вілеїв для 2 млн членів Клубу.

Marketing Department

tel. (057) 783-88-95
e-mail: natalia.vynogradska@bookclub.ua

Department mission: strategic way of thinking, 
leadership and innovation in the Ukrainian book 
market.

Goals for the year 2008:

• position the Club as a “cultural institution”;
• work out new products and enter new  

markets;
• implement a new system of attractive privileges  

for 2 million of the Club’s members.

Відділ продажу

тел. (057) 783-88-85
e-mail: inna.tshadaiya@bookclub.ua

Місія відділу: ми працюємо для наших читачів  
і створюємо бестселери.

Цілі на 2008 рік:

• забезпечити стовідсоткову гарантію якості 
щодо пропозиції, змісту й друку видань;

• запропонувати кращі новинки світового 
книжкового ринку за найкращою ціною;

• забезпечити розвиток сучасної української  
літератури та підтримати вітчизняних авторів.

Sales Department

tel. (057) 783-88-85
e-mail: inna.tshadaiya@bookclub.ua

Department mission: we work for our readers  
and create bestsellers.

Goals for the year 2008:

• to guarantee perfect quality of the offer prod-
uct and the content;

• to offer the best novelties of the global book 
market at the best prices;

• to ensure modern Ukrainian literature deve-
lopment and support of Ukrainian writers.

Клуб — команда професіоналів

Наталя Виноградська, 
директор з маркетингу

Nataliya Vinogradskaya, 
Marketing Director

Інна Цхадаія,  
директор відділу продажу  

Inna Tshadaiya,  
Sales Department Director 



Books are there, where life is… 9

Club — the Team of Professionals

Вікторія Зюзіна, директор  
роздрібної  мережі магазинів Клубу

Viktoriya Zyuzina,
Shop Chain Director

Роздрібна мережа магазинів Клубу

тел. (057) 703-44-36
e-mail: viktoriya.zyuzina@bookclub.uaviktoriya.zyuzina@bookclub.ua

Місія відділу: створення інтегрованої 
роздрібної мережі фірмових магазинів Клубу.

Цілі на 2008 рік: 

• продовжувати розширення мережі фірмових 
книгарень і довести кількість магазинів до 60;;

• збільшувати обсяги продажу книжок через  
мережу книгарень;

• забезпечити обслуговування покупців, які 
не є членами Клубу.

Shop Chain Department

tel. (057) 703-44-36
e-mail: viktoriya.zyuzina@bookclub.uaviktoriya.zyuzina@bookclub.ua

Department mission: to create an integrated  
retail network of Book Club shops.

Goals for the year 2008:

• continue broadening of the bookshop network 
and increase its number to 60;

• increase the share of sales via own shop 
chain;

• to service customers who are not members 
of the Club.

Відділ обслуговування клієнтів

тел. (057) 703-44-32
e-mail: elena.babakina@bookclub.ua

Місія відділу: оперативне і якісне обслугову-
вання клієнтів та партнерів Клубу.

Цілі на 2008 рік:

• організувати обслуговування нових проек-обслуговування нових проек-
тів Клубу;

• забезпечити можливість оформлювати замов-
лення 24 години на добу 7 днів на тиждень;

• побудувати найкращий дистрибутивний 
центр медіа-товарів в Україні.

Members’ Service Department, Logistics, Infor-
mation Technologies, Distribution Center

tel. (057) 703-44-32
e-mail: elena.babakina@bookclub.ua

Department mission: provide efficient, profes-
sional and high-quality service for Club custom-
ers and partners.

Goals for the year 2008:

• to service new Club projects;
• to create the possibility of making orders  

on a 24/7 basis;
• to build the best media distribution centre  

in Ukraine.

Олена Бабакіна, директор  
відділу обслуговування клієнтів

Elena Babakina,  
Operational Department Director
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Наша місія – надати можливість  користу-
ватися справжнім європейським сервісом  
в Україні! Ми пропонуємо клієнтам великий 
асортимент якісної книжкової й медіа-продук-
ції, яку можна придбати будь-якої хвилини,  
у будь-який зручний спосіб: за телефоном, 
за допомогою SMS, в Інтернет-магазині,  
у мережі клубних магазинів, поштою та з гур-
тового складу. У наших каталогах ви знайдете 
як якісні книжки для широкого кола читачів, 
так і ексклюзивні видання.

Наші цінності:

• 100 % орієнтація на клієнта;
• видання унікальних літературних проектів;
• впровадження інновацій;
• повага й довіра до партнерів.

Наші бізнес-цілі:

• першими знайомити читача з міжнародними 
бестселерами;

• сприяти розвитку сучасної української літе-
ратури;

• збільшувати кількість ексклюзивних видань 
українською мовою;

• продовжувати розширення мережі фірмо-
вих книгарень;

• стати найбільшим продавцем книг і медіа-
продукції у віртуальному павутинні України;

• зайняти лідируючі позиції на російському ринку 
видавництва та книгорозповсюдження.

…ми познайомили Україну з новим 
європейським поняттям — 

 «книжковий клуб»...

Місія, цілі, цінності

Our mission is to give our customers the oppor-
tunity to use a real European quality service in 
Ukraine! We offer a wide selection of high quality 
books and multimedia products, which can be 
bought anytime and in any way: by telephone, 
by SMS, in our Internet-shop, in the Club’s Shop 
Chain, by post or from our trade department.  
In our catalogues you can find quality products 
to suit any taste.

Our values:

• 100% customer orientation;
• unique publishing projects;
• implementation of innovation;
• trust and respect towards partners.

Our business goals:

• to be the first to introduce international best-
sellers to Ukrainian readers;

• to enhance modern Ukrainian literature devel-
opment;

• to increase the number of exclusive editions  
in Ukrainian;

• to continue increasing our chain of book-
stores;

• to become the largest book and media seller  
in Ukrainian cyber space;

• to become one of the leaders in the Russian  
publishing and bookselling market.

…we have introduced a new European  
concept to Ukraine:

“Book Club”…

Mission, Goals and Values

Олена Чала,
менеджер з роботи з клієнтами 

Elana Chalaya,
Members’ Service Manager

Прес-конференція з нагоди 
благодійної акції Клубу

The Press conference on the occasion 
of the Club’s Charity Activity
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У серпні 2004 року Клуб увійшов до складу 
підрозділу Direct Group Bertelsmann міжнарод-Bertelsmann міжнарод- міжнарод-
ного медіа-концерну Bertelsmann AG (Німеч-
чина). Цей інтернаціональний гігант об є̀днує  
теле- і радіоканали, редакції газет і журналів, 
студії звукозапису, друкарні, видавництва, 
книжкові й музичні клуби у 63 країнах світу.

Використовуючи міжнародний досвід колег, 
Клуб надає сервіс принципово нового, євро-
пейського рівня. 

У перші роки роботи компанії вдалося нала-
годити унікальну систему дистрибуції в усі 
куточки нашої країни й стати найбільшим 
партнером «Укрпошти». Сьогодні дві з трьох 
посилок в Україні надсилаються Книжковим 
Клубом.

У січні 2004 року відкрито книжковий  
Інтернет-магазин «Клубу Сімейного Дозвілля»  
www.bookclub.ua.

У травні 2005 року започатковано роздрібну 
мережу магазинів Клубу, що нині нараховує 
26 фірмових книгарень. Щомісяця ми відкри-
ваємо нові магазини і плануємо довести їх за-
гальну кількість до 60. 

У липні 2005 року відкрито відділ гуртових 
продажів.

У листопаді 2005 засновано «Клуб сімейного 
дозвілля» в Росії.

2007 року серію 
«Світові бестселери  
українською» відзна-
чено премією «Книж-
ка Року», а дитяче 
ілюстроване видання 
«Країни світу» здо-
було відзнаку журі  
XIV Форуму видавців  
у Львові.

Компанія «Книжковий Клуб «Клуб Сімей- 
ного Дозвілля» заснована в березні  
2000 року як організація, що реалізує 
продукцію через каталоги, з можливістю 
придбання товарів у роздріб, поштою та  
в Інтернет-магазині

Історія та досягнення

In August 2004 the Club became a part of Direct-
Group Bertelsmann, a division of the media hold-
ing Bertelsmann AG (Germany). This global giant 
unites TV and radio channels, the editorial offices 
of newspapers and magazines, audio recording 
studios, printing houses, publishing houses, and 
book and music clubs in 63 countries of the world.

Using the international experience of its colleagues 
the Club has been providing a fundamentally new 
European level of service.  

During the first years of its operation, the company 
managed to establish a unique distribution system 
to all corners of the country, and became a very 
important partner of “Ukrpochta”. Now two out  
of every three parcels in Ukraine are sent by the 
Book Club.

January �004 — the Internet shop of “Family  
Leisure Club” was opened, and can be found  
at www.bookclub.ua.

May �005 — the network of Club shops was 
launched, and now, at the beginning of 2008,  
it totals 26 branded bookshops. We open new 
shops every month and we plan to increase the 
total number to 60.

July �005 — the trade department was launched.

In November �005 “Family Leisure Club” was  
established in Russia.

In 2007 the Club was 
awarded the prize 
“Book of the Year” 
for the series “ World  
Bestsellers in Ukrai-
nian”. The illustrated  
edition for children 
“Countries of the World” 
won the recognition of 
the Jury of the XIV Forum  
of publishers in Lviv.

History and Achievements

The company Book Club “Family Leisure 
Club” was established in March 2000. Our 
customers have the opportunity to buy books 
via catalogues, in the retail chain shops, by 
post, or in the Club’s Internet shop
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У вересні 2007 було започатковано нову фор-
му масового заходу — літературно-музич-
ний концерт «Зіркова Proza.UA» за участю  
українських музикантів, письменників та шоу-
менів. Мета заходу, що відбувся на головній 
площі Львова під час Міжнародного фору-
му видавців, — популяризація української 
книги та підтримка серії Книжкового Клубу  
«Зірки української прози». 2008 року Клуб 
планує провести такі концерти в інших містах  
України.

Показники Клубу за 2007 рік:
• видано 320 нових книжок;
• продано 18 млн примірників;
• надіслано 9 млн посилок і 16 млн 

листів;
• прийнято понад 1,4 млн дзвінків  

від клієнтів. 

Клуб сьогодні The Club Today

The Club’s Achievements in 2007:
• 320 new books published;
• 18 million copies sold;
• 9 million parcels and 16 million letters 

sent;
• more than 1.4 million calls from custom-

ers received.

• Співпрацюємо з 40 видавництвами України 
й Росії.

• Надсилаємо 40 000 посилок и 65 000 листів 
щодня в усі регіони України.

• Приймаємо 5500 дзвінків і 6300 SMS на день.
• Обслуговуємо 2 млн покупців щокварталу.

Якщо 18 млн книжок, проданих Клубом 
2007 року, покласти одну на одну, вийде 
вежа в 40 разів вища за Еверест. 

Світлана Скляр,
головний редактор 

Svetlana Sklar,
Editor-in-Chief-in-Chief

Літературно-музичний концерт  
«Зіркова Proza.UA» у Львові 

The literary and musical concert 
“Star Рrose.ua” in Lvov

In September 2007 a new event was established –  
a literary and musical concert “Star prose.ua” 
with the participation of Ukrainian musicians, 
writers and showmen. The goal of this event, 
which took place in the main square of Lviv 
during the International Forum of Publishers,  
was the popularization of Ukrainian Books 
and the support of Book Club’s series “Stars  
of Ukrainian prose”. In 2008 the Club plans to 
hold similar concerts in other cities of Ukraine.

• We cooperate with 40 Ukrainian and Russian 
publishing houses.

• We send 40 000 parcels and 65 000 letters 
daily to all regions of Ukraine.

• We receive 5500 calls and 6�00 text messages 
daily.

• We serve 2 million customers every quarter.

If the 18 million books sold by the Club in 2007 
were piled on top of one another we would have 
a tower 40 times higher than Mount Everest. 
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Зустрічі з популярними письменниками, он-лайн 
чати й форуми з авторами міжнародних бест-
селерів, що регулярно організовує Книжковий 
Клуб, не тільки дарують читачам радість зустрічі 
з кумирами, але й надають можливість поспілку-
ватися з однодумцями.

Розвиток україномовної літератури, підтримка 
й видання творів сучасних українських  
авторів, створення унікальних літературних  
проектів для дітей і дорослих — наша основ-
на робота. Клуб бере активну участь у благо-
дійних і суспільних акціях: 

• «Книгоманія» — всеукраїнська акція,«Книгоманія» — всеукраїнська акція, 
спрямована на популяризацію читання 
серед дітей;

• вручення новорічних подарунків дітям-вручення новорічних подарунків дітям-
сиротам;

• всебічна підтримка конкурсу «Книжка Року»всебічна підтримка конкурсу «Книжка Року»  
і багато іншого.

Книжковий Клуб — це не лише книжки...

Клуб — культурний інститут

Клуб — видавництво

Нині видано понад 800 книжок вітчизняних 
та іноземних авторів, які реалізовано загаль-
ним накладом понад 33 млн примірників. 

Серед наших авторів — Паоло Коельо, Ден 
Браун, Стівен Кінг, Даніела Стіл, Любко  
Дереш, Сімона Вілар, Ірена Карпа, Юрій  
Винничук та інші популярні письменники.

Ми пропонуємо широкий асортимент  
прикладної й дитячої літератури, у тому числі 
ексклюзивні серійні видання. 

Meetings with popular writers, on-line chats and 
forums with international bestselling authors, or-
ganized by our Book Club on a regular basis, not 
only give our readers the joy of communication 
with their idols, but also provide them with the 
opportunity to get acquainted with like-minded 
people.

Our main tasks are: the development of Ukrain-
ian language literature, support and publishing 
of works by modern Ukrainian authors and the 
creation of unique literature projects for chil-
dren and adults. The Club  takes active part  
in charity events and other public activities:

• “Book-mania” – Ukrainian project designed  
to involve children in active reading;

• New Year presents to orphaned children;
• Overall support of “The Book of the Year” con-

test etc.

Book Club means more than just books…

The Club as a Cultural Institution

The Club as a Publishing House

We have published more than 800 books  
by Ukrainian and foreign authors so far, and have 
sold 33 million copies in total.

Among our authors are Paulo Coelho, Dan 
Brown, Stephen King, Danielle Steel, Lubko 
Deresh, Simona Vilar, Irena Karpa, Yuri Vinnichuk  
and other popular writers.

We offer a wide selection of non-fiction and 
children’s literature, including the exclusive Club 
series.

Клуб бере участь  
у Франкфуртському книжковому ярмарку

The Club takes part  
in Frankfurt  bookfair

Ірина Гримайло,
PR & Branding менеджер 

Irina Grimailo,
PR & Branding Manager
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Гуртова торгівля: відділ гуртових продажів 
поставляє наші книжки в понад 300 магазинів  
України та Росії. 

Ми також є ексклюзивним дистриб’ютором 
«БММ» (Бертельсманн Медіа Москов) на тери-
торії України — видавництва, що випускає ілюс-
тровані видання у відмінному поліграфічному 
виконанні.

Своїм партнерам ми пропонуємо великий 
асортимент ексклюзивних видань та значні 
знижки. Ми гарантуємо індивідуальний підхід  
до кожного клієнта! 

Книжковий Клуб постійно відкритий для  
співпраці. 

Місце, де насолоджуватися улюбленою 
книжкою, вибирати вам, ми лише 
підказуємо, де ії найкраще придбати

Клуб — дистриб’ютор

Відділ гуртових 
продажів, м. Харків

Trade Department, 
Kharkov

Wholesale trade: the wholesale department  
delivers our books to more than �00 bookshops 
all over Ukraine and Russia. 

We are also an exclusive distributor in Ukraine  
of BMM (Bertelsmann Media Moscow), a pub-
lishing house, that publishes illustrated books  
of excellent polygraphic quality.

Our partners can get an exclusive selection  
of products at reasonable prices. We guarantee 
every customer and business partner individual 
approach!

Our Book Club is always open for cooperation.

It’s up to you to choose the place to enjoy 
your favorite book, we only give you advice 
about the best place to buy it

The Club is a Big Distributor

Мережа фірмових 
магазинів

Club Shop Chain

Роздрібний продаж: Книжковий Клуб постій-
но розширює роздрібну мережу, що охоплює 
найбільші міста нашої країни від Луганська  
до Львова.  У магазині клієнтові пропонуєть-
ся широкий асортимент книжок, він може  
отримати докладну консультацію з нагальних 
для себе питань, узяти участь у спеціальних  
акціях і розіграшах для клієнтів Клубу, що про-
водяться тільки в нашій роздрібній мережі.

Retail: Our Book Club is constantly developing 
its retail chain, which covers the biggest cit-
ies of Ukraine from Lugansk to Lviv. There is  
a wide range of books offered to customers  
in our shops; they can receive detailed consul-
tation on any question and take part in special 
events and lotteries for club customers, which 
are carried out only in our retail network.
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Інтернет-магазин: www.bookclub.ua — щодня  
оновлюваний Інтернет-магазин, де клієнт  може: 
швидко оформити замовлення й дізнатися про 
останні новини Клубу; дістати більш доклад-
ну інформацію про авторів, книги й інші това-
ри; ознайомитися з роботою Клубу; поставити  
запитання керівництву Клубу, використовуючи 
форму зворотного зв’язку; підписатися на роз-
силку новин; поспілкуватися на форумі.

Продаж поштою: наші клієнти щокварталу  
отримують безкоштовний ілюстрований ката-
лог з пропозицією книжок та іншої продукції, 
за яким можуть вибрати й оформити замов-
лення, щоб гарантовано одержувати чергові 
цікаві пропозиції Клубу. Клієнт може оформи-
ти замовлення з каталогу в будь-який зручний 
для нього спосіб: поштою, е-mail, телефоном,  
за допомогою SMS. 

Online bookshop: www.bookclub.ua, it is  
updated daily, and it is a bookshop where  
customers can: make a quick order; get more 
detailed information about authors, books and 
other products; find more information about 
activities of the Club, ask the Club manage-
ment questions and receive feedback; subscribe 
to news mailing; and visit the online forum.

Postal sales: every quarter our customers  
receive a free illustrated catalogue with books 
and other products. The catalogue can help 
them make their choice and order books;  
it is guaranteed that customers receive inter-
esting offers from the Club on a regular basis.  
Customers can make orders in a number of ways: 
by post, e-mail, telephone or SMS.

Наш сайт
www.bookclub.ua

Our website
www.bookclub.ua

Пошта

Mail

Мережа фірмових 
магазинів

Club Shop Chain

Мережа фірмових 
магазинів

Club Shop Chain
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Мережа магазинів Клубу

м. Дніпропетровськ
вул. К. Лібкнехта, 11-А ............................... 8 (056) 770-20-60
просп. Карла Маркса, 105 
(ТЦ «Сільпо», 2 поверх) ............................. 8 (056) 770-00-55
м. Донецьк
вул. Університетська, 76 8 (062) 381-33-38
м. Житомир
вул. Київська, 87 (ТЦ «Вопак», 2 поверх) .. 8 (0412) 41-24-85
м. Запоріжжя
просп. Леніна, 58 ....................................8 (061) 787-63-86
м. Київ
вул. Велика Васильківська, 72 
(ТЦ «Олімпійський») .................................. 8 (044) 590-25-76
вул. Радужна, 15 
(ТЦ «Фуршет», 2 поверх) ........................... 8 (044) 540-23-65
просп. Героїв Сталінграда, 46 
(ТЦ «Сільпо», 2 поверх) ............................. 8 (044) 489-90-57
м. Кіровоград
пров. Центральний, 3/1 
(ТЦ «Плаза», 2 поверх)...........................8 (0522) 35-20-55
м. Кривий Ріг
вул. Димитрова, 30-А 
(ТЦ «Сільпо», 2 поверх) ..........................8 (0564) 92-27-63
м. Луганськ
вул. Радянська, 52 ..................................8 (0642) 50-01-34
м. Луцьк
вул. Рівненська, 48, (ТЦ «Фокстрот») ...............................
м. Львів
вул. Князя Романа, 26 .............................8 (032) 297-13-81

м. Миколаїв
вул. Потьомкінська, 63/2 .........................8 (0512) 47-58-43
м. Одеса
вул. Велика Арнаутська, 61 .....................8 (048) 786-05-88
просп. Маршала Жукова, 4 
(ТЦ «FoxMart») .......................................8 (048) 729-57-08
м. Полтава
вул. Жовтнева, 50 ...................................8 (0532) 60-60-40
м. Севастополь
вул. Руднєва, 2-А 
(ТЦ «Фуршет», 2 поверх) ........................8 (0692) 55-62-88
м. Сімферополь
вул. Кечкеметська, 1 
(ТЦ «Крим-МКС», 1 поверх) ....................8 (0652) 54-90-34
м. Суми
вул. Соборна, 48 .....................................8 (0542) 67-00-80
м. Харків
просп. Маршала Жукова, 3-А ..................8 (057) 392-03-43
просп. Гагаріна, 20-А 
(ТЦ «на Гагаріна», МКС, 1 поверх) ..........8 (057) 703-44-58
м. Херсон
вул. Суворова, 17 ...................................8 (0552) 46-00-66
м. Хмельницький
вул. Свободи, 73 
(ТЦ «Фуршет»,3 поверх) .........................8 (0382) 72-66-51
м. Черкаси
вул. Дашкевича, 26, 
(ТЦ «Сільпо», 3 поверх) ..........................8 (0472) 54-04-47
м. Чернігів
вул. Щорса, 6 .........................................8 (0462) 65-32-31
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Dnipropetrovs’k
11-A, K. Libknehta str., .............................8 (056) 770-20-60
105, Karla Marksa ave.,
(Shopping Centre “Silpo”, 2 floor)  .................... 8 (056) 770-00-55
Donets’k
76, Universitets’ka str.,   ............................8 (062) 381-33-38
Zhitomir
87, Kievskaya str.,
(Shopping Centre “Vopak”)  ......................8 (0412) 41-24-85
Zaporizhzhya
58, Lenina ave. ........................................8 (061) 787-63-86
Kyiv
72, V. Vasylkivs’ka str.,
(Shopping Centre “Olympiyskiy”) ...............8 (044) 590-25-76
15, Raduzhna str.,
(Shopping  Centre “Furshet”, 2 floor).........8 (044) 540-23-65
46, Geroiv Stalingrada ave.,
(Shopping Centre “Silpo”, 2 floor) ..............8 (044) 489-90-57
Kirovograd
2, Volkova str.,
(Shopping Centre “Furshet”)  ....................8 (0522) 35-20-55
Kryviy Rig
30-A, Dimytrova str.,
(Shopping Centre “Silpo”, 2 floor) ..................... 8 (0564) 92-27-63
Lugans’k
52, Radyans’ka str., ..................................8 (0642) 50-01-34
Lutsk
48, Rivnens’ka str., 
(Shopping Centre “Foxtrot”) ..................................................
Lviv
26, Knyazya Romana str. ...........................8 (032) 297-13-81

Club Shops

Mykolayiv
63/2, Potyomkinska str. .............................8 (0512) 47-58-43
Odesa
61, V. Arnauts’ka str. .................................8 (048) 786-05-88
4, Marshala Zhukova ave.,
(Shopping Centre “FoxMart”) ....................8 (048) 729-57-08
Poltava
50, Zhovtneva str. ....................................8 (0532) 60-60-40
Sevastopol
2A, Rudneva str.,
(Shopping Centre “Furshet”, 2 floor) ..........8 (0692) 55-62-88
Simpheropol
1, Kechkemetskaya str.,
(Shopping  Centre “Krim”, 1 floor) .............8 (0652) 54-90-34
Sumy
48, Soborna str.........................................8 (0542) 67-00-80
Kharkiv
3-A, Marshala Zhukova ave. ......................8 (057) 392-03-43
20A, Gagarina ave., 
(Shopping Centre “na Gagarina”, MKS .......8 (057) 703-44-58
Kherson
17, Suvorova str. ......................................8 (0552) 46-00-66
Khmelnitskiy
73, Svobody str., 
(Shopping Centre “Furshet”, 3 floor)..........8 (0382) 72-66-51
Cherkassy
26, Dashkevitcha str.,
(Shopping Centre “Silpo”, 3 floor) ..............8 (0472) 54-04-47
Tchernigiv
6, Shtchorsa str. .......................................8 (0462) 65-32-31

Віддруковано: ТОВ «Фактор-Друк». Замовник: ДП з іноземними інвестиціями «Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля». Наклад 1000 прим. Замовлення № 438.



Про нас пишуть... They write about us...

«На сегодня «Книжный Клуб» — самая крупная 
книжная дистрибьюторская компания в Украи-
не. Она насчитывает 2 миллиона постоянных 
покупателей — членов Клуба. Каждый из них 
покупает как минимум одну книгу в квартал —  
таковы правила членства».

Всеукраинская газета «Дело»

«Одним из самых успешных мероприятий 
Книжного Клуба является концерт «Звездная 
PROZA.UA» на Форуме издателей во Львове, 
объединивший выступления Любка Дереша, 
Ирэны Карпы, Юрия Винничука, популярных 
украинских групп и Сomedy Club UA. Акция  
собрала толпу, едва уместившуюся на цент-
ральной площади Львова». 

Журнал «Корреспондент»

«Янголів і демонів» харків’яни видали  
українською мовою. Хороший переклад  
зробила львів’янка Анжела Кам’янець. Книжка  
читається на одному диханні...»

Газета «День»

«Безупречно выписанные сцены и образы,  
далеко не шаблонный сюжет, непревзойден-
но самобытный стиль письма, щедро разбав-
ленный суржиком, жаргонизмами и местным  
диалектом, попали в яблочко — от книжки 
«Село не люди» Люко Дашвар невозможно 
оторваться».

«Зеркало недели» 

«В «Історію Лізі» занурюєшся повільно, а далі —  
лише встигай вигрібати... Варто відзначити  
роботу українського перекладача. Віктор Шов-
кун добре попрацював з дуже складним лекси-
коном Стівена Кінга, пересипаним американсь-
ким дитячим сленгом, маловідомими синонімами 
й рідкісними словосполученнями».

Електронне видання Sumno.com

“Today the Book Club is the largest book 
distribution company in Ukraine. It consists  
of 2 million customers who are the Club’s members. 
Each of them buys at least one book per quarter –  
these are the rules of  membership. 

Newspaper Delo

“One of the most successful events of the Book 
Club is the concert Star prose.ua at the Forum  
of Publishers in Lviv, which combined performances 
by Lyubko Deresh, Irena Karpa, Yuriy Vinnitchuk, 
popular Ukrainian groups and Comedy Club UA. 
The event drew a crowd of people that could hardly 
fit in the central square of Lviv”. 

The journal Correspondent

Angels and demons was published in the Ukrainian 
language by Kharkovers. A good translation was 
made by a citizen of Lviv, Anzhela Kamyanets.  
The book can be read in one breath…”

Newspaper Day

“Perfectly painted scenes and images, plot that 
is far from being a pattern,  an unsurpassed and 
original style containing a lot of jargon and local 
dialect hits the spot – one can’t tear oneself away 
from reading the book by Lyuko Dashvar Villages 
are not people.

Mirror of the week

“One sinks into Lizy’s story very slowly, then you 
can’t put it down… The work of the Ukrainian 
translator is worth mentioning. Victor Shovkun 
has done well with the difficult vocabulary  
of Stephen King that is full of American children’s 
slang, rarely used synonyms and phrases.”

The electronic edition Sumno.com

18 Книги там, де життя...
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Наш колектив

Our Team

Книжковий Клуб (Україна)
Юридична адреса:
61140 Україна, м. Харків,
просп. Гагаріна, 20-А
Адреса для листування:
а/с 84, «Книжковий Клуб»
Харків-1, 61001
Питання гуртових продажів:
тел:     8 (057) 703-44-57
факс:   8 (057) 784-00-91
e-mail: trade@bookclub.ua 
Довідково-інформаційна служба:
тел.:    8 (057) 783-88-88
e-mail: support@bookclub.ua
Прес-служба:
тел.:    8 (057) 783-88-95
Адреса в Інтернеті:
www.bookclub.ua

Книжковий Клуб (Росія)
Довідково-інформаційна служба:
тел.:   8 (107-4722) 36-25-25
факс:  8 (107-4722) 36-17-35
Юридична адреса:
308025 Росія, м. Бєлгород, 
вул. Сумська, 168

Контактна інформація Contacts

Book Club (Ukraine)
Business address:
6��40, Kharkov
20-A Gagarina Ave
Correspondence address:
POB 84, “Book Club”,
Kharkov-�, 6�00�
Wholesale:
tel.:    8-057-703-44-57
fax:    8-057-784-00-91
e-mail: trade@bookclub.ua 
Information service:
tel.:   (057) 783-88-88
e-mail: support@bookclub.ua
Press service:
tel.:   8 (057) 783-88-95
Internet address:
www.bookclub.ua

Book Club (Russia)
Information Service:
tel.:    8-107-4722-36-25-25
fax:    8-107-4722-36-17-35
Juridical address:
168, Sumskaya Street, Belgorod
30825 Russia
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