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ПРО КОМПАНІЮ
Компанія «Київхліб» — найбільший столичний виробник
хлібобулочної продукції, який, вже понад 85 років, береже традиції
та гарантує високий стандарт якості виробів.
Історія підприємства починається з 1930 року, протягом усієї діяльності
«Київхліб» відповідав вимогам часу та вподобанням споживача.
Сьогодні наша компанія, як один з лідерів хлібопекарського ринку
України:
• щодня виготовляє більш ніж 400 тонн продукції, піклуючись,
щоб ароматний свіжий хліб був на столі кожної української родини;
• запускає нові виробничі лінії та застосовує інноваційні рецептури;
• постійно розширює асортиментні позиції для наших споживачів.

«Вірність традиціям» — слоган і правило компанії Київхліб!
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МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ
Наша місія
Забезпечити кожну родину свіжими, якісними
і смачними хлібобулочними та кондитерськими
виробами!
Наші цінності
Унікальний професійний досвід, висока якість нашої
продукції, майстерність та збереження кращих
традицій хлібопечення завдяки нашим співробітникам.
Головна цінність для нас — це наші споживачі.
Дбаючи про них, ми вдосконалюємось щодня,
рухаючись у ногу з часом.
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ТЕХНОЛОГІЇ

Наша компанія безперервно зростає,
задаючи темп індустрії хлібопечення в Україні:
• Впровадження новітніх технологій виробництва
• Забезпечення найвищої якості продукції,
що відповідає запитам споживача
• Зміцнення позицій на зарубіжних ринках

На кожному майданчику підприємства діє атестована
технологічна лабораторія, що контролює всі етапи
виробничого процесу, починаючи від надходження
сировини і закінчуючи зберіганням готової продукції.
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ВИРОБНИЦТВО ТА ЯКІСТЬ
Компанія «Київхліб» є визнаним лідером хлібопекарського ринку України
та відомим виробником пекарської продукції за кордоном.
До складу компанії входить 9 виробничих майданчиків у Києві та Київській
області, потужність яких дозволяє щоденно виготовляти більш ніж 400 тонн
хлібобулочних виробів та 10 тонн хлібних смаколиків.
Асортимент продукції нараховує близько 250 найменувань, що включають
різноманітні сорти хліба, сушки, пряники, печиво, булочки, рогалики,
тістечка, торти та короваї, виготовлені під торговою маркою «Київхліб».
Понад усе наша компанія цінує довіру споживачів, забезпечуючи традиційно
найвищу якість наших виробів:
• Продукція «Київхліб» виготовляється виключно з натуральної сировини,
без використання консервантів та ГМО.
• Безкомпромісне дотримання найвищих стандартів виробництва
реалізується за рахунок впровадження системи безпеки харчової
продукції та застосування ефективної системи управління якістю.
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ЛОГІСТИКА ТА ДИСТРИБУЦІЯ

Компанія «Київхліб» має власний автопарк
та широку дистриб’юторську мережу,
що дозволяє забезпечити своєчасну доставку
свіжого хліба та ароматної випічки
на прилавки магазинів в Україні.
Сьогодні автомобілі Mercedes-Benz Sprinter
забезпечують логістику продукції «Київхліб»
в столичному регіоні України.
Це стало запорукою своєчасної доставки свіжого
хліба і хлібобулочних виробів в магазини
мешканцям Києва та Київської області.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
В колективі компанії працює близько 4 000 осіб, і ще залишається
багато відкритих вакансій з інженерно-технічних та за робітничими
професіями, такими як: пекарі, тістоміси, комірники, вантажники,
водії, комірники, фасувальники продукції та інші.
Компанія гарантує офіційне працевлаштування згідно
з чинного законодавства України, ринкову офіційну
заробітну плату, зручний графік роботи, надання
спецодягу для співробітників.
Навчання, підвищення кваліфікації, стажування
проводиться за рахунок роботодавця.
Іногороднім надається безкоштовне житло
у гуртожитку. Доставка від гуртожитка на виробничий
цех здійснюється за рахунок роботодавця.

Kyivhlib.ua

АСОРТИМЕНТ
НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ
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ХЛІБОБУЛОЧНІ ТА ЗДОБНІ ВИРОБИ

В широкому асортименті класичні,
порційні та національні хліби;
батони та преміальні хліби;
зернові хліби та тости;
кекси та кондитерські вироби;
здобні вироби: рулети, круасани
та булочки з вишуканими начинками.
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ХЛІБНІ СМАКОЛИКИ

В широкому асортименті:
рум’яні, хрумкі сушки та сухарі;
цукрове печиво та крендельки;
печиво з начинками;
солодка та фруктова соломка.
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Довершена якість!

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ISO 9001
Компанія «Київхліб» приділяє першочергове
значення якості продукції та дотримання технології
її виготовлення, починаючи від закупки сировини
до виробництва готової продукції.
На кожному майданчику підприємства діє атестована
технологічна лабораторія та функціонує система
управління якістю відповідно
до міжнародних стандартів ISO 9001:2009 та ISO 9001.
Завдяки системі управління якістю продукція
виготовляється з високоякісної сировини
та без використання консервантів.
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ВЛАСНИЙ ЕКСПОРТ

Компанія «Київхліб» сьогодні
є експортером продукції
в країни Європи, Азії
та Північної Америки.
Якість нашого асортименту сушок,
сухарів, соломки, пряників i печива
є конкурентоспроможною та гідно
оцінена іноземним кінцевим
споживачем.
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ПРОДУКЦІЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ
«Київхліб» славиться своїми короваями, їх розмаїттям,
оригінальністю та чудовою якістю.
До кожного замовлення пекарі підходять з особливою турботою
аби виготовити коровай у атмосфері найкращих традицій.
Кожну деталь орнаменту наші майстри виготовляють вручну,
ця тонка робота захоплює своєю красою.
Такий коровай буде окрасою свята, з ним з гордістю можна
зустрічати важливих гостей.
Свого часу, наш коровай потрапив до книги рекордів України.
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НАШІ ПРОЕКТИ
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ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ
«КРАЩИЙ ХЛІБОПЕКАРСЬКИЙ ВИРІБ» 2018 р.
Компанія «Київхліб» стала лідером за кількістю нагород за підсумками
Міжнародного форуму IFFIP 2018.
Компанія «Київхліб» вкотре довела, що заслужено є лідером хлібопекарського
ринку України. На Міжнародному форумі харчової промисловості і упаковки
IFFIP 2018, компанія «Київхліб» зібрала максимальну кількість нагород,
які присудило авторитетне журі.
Компанію нагороджено 20-ма дипломами за «Кращий хлібопекарський виріб
2018» і 13 — за «Кращий дизайн упаковки 2018».
Номінація «Хліб із суміші житнього
та пшеничного борошна заварний»:
•
•
•
•
•
•

Хліб домашній житній
Хліб «Петриківський»
Хліб «Фінський»
Хліб прибалтійський темний
з насінням соняшника
Хліб «Оксамитовий»
Хліб «Нарічанський»

Номінація «Кращий дизайн упаковки
для хлібобулочних виробів»:
• Хліб «Оксамитовий житній»
• Хліб «Петриківський»
Диплом І ступеню за кращий дизайн
упаковки для борошняних виробів
отримала наша соломка та печиво.
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НАЙВИЩИЙ КОРОВАЙ 2017 РОКУ

Наші майстрині, випекли найвищий коровай в Україні
та презентували його на XXIX Агропромисловій виставці
«Агро-2017».
Висота рекордсмена — 1,8 метри.
окружність — 8 метрів, а вага півтонни.
На створення цього дива пішло 6 днів.

Найвищий коровай Київхліба зафіксовано у книзі
«Національний реєстр рекордів України-2018» у розділі
«Кулінарія».
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ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ТА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
«БЕЗПЕЧНО, СМАЧНО ТА КОРИСНО»
Березень 2017 р. Урочисте нагородження переможців
конкурсу «Безпечно, смачно та корисно» відбулося під час
проведення Круглого столу «Безпечність та якість харчових
продуктів», що пройшов у рамках міжнародної виставки
«Хлібопекарська та кондитерська індустрія».
В конкурсі прийняли участь 9 підприємств.
На розгляд комісії було представлено 28 зразків
хлібобулочних та 20 зразків борошняних кондитерських
виробів для здорового харчування.
Оцінювання конкурсних виробів проводилось закритим
способом згідно з оціночними листами.

Дипломами І ступеня
нагороджені хлібобулочні
вироби «Київхліб»:
Хліб «Зерновий» (Цех №1)
Хліб «Гречаний» (Цех №4)
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КОНКУРС ДИТЯЧИХ РОБІТ У «КИЇВХЛІБ»
В перший день літа ми традиційно відзначаємо
міжнародний День захисту дітей — свято радості та надії,
і в той же час — це нагадування суспільству про
необхідність захищати права малечі, прагнути до того,
щоб усі діти росли щасливими.
Конкурс проводиться для дітей від 7 до 17 років наших
працівників на дитячі роботи з декоративно-прикладного
мистецтва на тему «Мир і хліб дітям України»
• на кращий малюнок
• на виріб із бісеру, вишивання
• на виріб із допоміжних матеріалів

Кращі роботи юних талантів відзначаються грамотами та квитками в Океанаріум.
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ЕКСКУРСІЇ ДЛЯ ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ
На виробничих майданчиках «Київхліб» проводяться
пізнавальні екскурсії для учнів навчальних закладів.
Наші працівники для дітей відкривають весь процес
приготування хліба від А до Я: замішування тіста,
формування, випікання та фасування свіжого хліба
та солодкої здоби.
Учасники екскурсії бачать роботу фахівців,
які вкладають тепло душі та серця в продукцію.
Дітям розповідають, що якість продукту — найважливіший
критерій для будь-якого виробництва, бо культура
споживання повинна формуватися з юного віку.

Нікого не залишає байдужим
аромат, який панує на виробництві.
Аромат щойно випеченого хліба,
здоби — він особливий і завжди
огортає теплом.
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НАШІ КОНТАКТИ
Головний офіс «Київхліб»
м. Київ, вул. Межигірська, 83
+38 (044) 277 70 31
office@khleb.com.ua
kyivkhlib.ua
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