
 
 

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ» за 2020 рік 

 

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства 

Товариство  з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ» (далі 

по тексту скорочена назва ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ», «Товариство»)  було створено Учасниками 

Товариства з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, 

відповідно до законодавства України 09.03.2017, номер реєстраційного запису: 

10711020000037730. 

Адреса реєстрації Товариства: 04080, Україна, м. Київ, вулиця Костянтинівська, буд. 64. 

Діяльність ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ» регулюється чинним законодавством України. 

Товариство з обмеженою відповідальності «ТОРГОВИЙ ДІМ»КИЇВХЛІБ» з 01.01.2021 року 

зареєстроване в реєстрі великих платників податків. 

ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ» здійснює свою діяльність за наступними видами діяльності 

за КВЕД: 

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами (основний); 

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; 

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, 

ракоподібними та молюсками; 

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами; 

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами; 

47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими 

кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; 

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; 

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 

 



49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними 

діяльність; 

73.11 Рекламні агентства; 

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через 

мережу Інтернет; 

53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність 

У відповідності із Статутом Предметом діяльності Товариства є: 

- виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитерських 

виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; 

- виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських 

виробів; 

- виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів; 

- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами тварин; 

- оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; 

- роздрібна торгівля хлібобулочними виробами в спеціалізованих магазинах; 

- роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими 

кондитерськими виробами  в спеціалізованих магазинах; 

- виробнича інвестиційна діяльність; 

- торговельно- посередницька діяльність; 

- інші види діяльності; 

Перераховані тільки деякі види діяльності, але цей список не є виключним. 

Товариство може здійснювати й інші види діяльності, що відповідають цілям створення 

Товариства і не заборонені чинним законодавством України, включаючи 

зовнішньоекономічну діяльність. 

Діяльність, яка відповідно до чинного законодавства України потребує отримання 

спеціального дозволу (ліцензії), може проводитись Товариством тільки після отримання 

дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством України порядку. 

Основна діяльність Товариства пов'язана з оптовою торгівлею хлібобулочними 

виробами (код виду економічної діяльності – 46.36). 

Товариство динамічно розвивається і самостійно реалізовує всі етапи бізнесу з 

постачання на ринок України хлібобулочних виробів. 

Так, будучи власником ряду торговельних марок, перелік яких наведено у Додатку до 

цього Звіту, Товариство протягом року здійснювало замовлення та постачало на ринок 

України широкий асортимент хлібобулочних виробів, що налічує на кінець року близько 290 

товарних позицій, на упакуванні яких нанесено торговельну марку «Київхліб» та які 

марковані зареєстрованими глобальними номерами товарних позицій (штрих-кодами) 

Товариства.. 

Продукція торгової марки «КИЇВХЛІБ» реалізується у всіх національних торговельних 

мережах України, а саме: в «Ашан», «Metro», «Novus», «АТБ», «Сільпо» та інших. Товариство 

також співпрацює з дистриб'юторами, оптовими і роздрібними покупцями по всій Україні. 

Для своєчасної та безпечної доставки продукції Товариством укладені відповідні 

договори з компаніями-перевізниками, найбільшим з яких є ТОВ «Київтранслогістик». 

Крім того, продукція експортується на ринки Європейських країн, таких як Німеччина, 

Румунія, Естонія,  Словацька республіка, ринок Канади та інших країн. 



Одним із стратегічних напрямів діяльності ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ» є соціальна 

відповідальність, яка полягає не тільки у виробництві здорових продуктів, але і в 

забезпеченні здорового способу життя та турботі про здоров'я наших споживачів. 

Головна цінність для нас – це наші споживачі. Дбаючи про них, ми вдосконалюємось 

щодня, рухаючись у ногу із часом. Впровадження новітніх технологій виробництва, 

забезпечення найвищої якості продукції, що відповідає запитам споживача, та зміцнення 

позицій на зарубіжних ринках дозволяють нам безперервно зростати, задаючи темп індустрії 

хлібопечення в Україні. 

На підприємстві діє інтегрована система управління безпечністю харчових продуктів, 

яка сертифікована на відповідність вимог міжнародного стандарту ISO 22000:2018. 

Товариством отримано сертифікат, який засвідчує той факт, що підприємство впровадило та 

використовує систему управління безпечністю харчових продуктів.  

 

 
 

 

Місія Товариства - 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. 

Якість - понад усе ми цінуємо довіру споживачів, забезпечуючи традиційно найвищу 

якість наших виробів. Продукція «Київхліб» виготовляється виключно з натуральної 

сировини, без використання консервантів та ГМО. 

Основна мета якості: 

•Гарантована висока якість продукції, що відповідає вимогам чинного законодавства 

України, міждержавним та державним стандартам. 

•Гарантування суспільству безпеки продукції. 

Для забезпечення виконання політики якості Товариство має необхідні ресурси, а вище 

керівництво в своїй діяльності спирається на принципи, направлені на підвищення і підтримку 

якості продукції, підвищення відповідальності і кваліфікації кожного працівника.  

Керівництво удосконалює організаційний, виробничий і технологічний рівень діяльності при 

збереженні високих традицій підприємства «КИЇВХЛІБ»; 

Реалізовує принцип: “Якість – це відповідальність кожного ”. 

Якість продукції  підтверджується  неодноразовим отриманням нагород. Так, у 2020 році 

Товариством були отримані наступні нагороди : «Лучший партнер года» в національній премії 

Made in Ukraine (вибір рітейлів), та «ЛІДЕР ГАЛУЗІ» за 2020рік  в національному бізнес-

рейтингу.  
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ТОВ «Торговий дім «Київхліб» -підприємство, яке станом на кінець 2020 року має 55 

зареєстрованих торговельних марок. За 2020 рік зареєстровано 15 нових торгових марок. 

Перелік усіх зареєстрованих торгових марок надано у Додатку 1 до Управлінського звіту. 

 

2. Результати діяльності 

За результатом господарської діяльності  (Таблиця №1) у  2020 році Товариство 

отримало прибуток  від операційної діяльності в розмірі 13 881 тис. грн., чистий фінансовий 

результат за результатами 2020 року склав 6 494 тис. грн. 

Таблиця №1, тис.грн. 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 

  2020 2019  

    
Дохід від реалізації 3 547 554 2 619 582 

 

 
    
Собівартість реалізації (2 674 849) (1 972 730) 

 

 
    
Валовий прибуток (збиток) 872 705 646 852  
    
Інші операційні доходи  14 684 29 752  
Витрати на реалізацію та збут  (804 897) (628 726)  
Адміністративні витрати (33 866) (26 246)  
Інші операційні витрати (34 740) (18 320)  
    
    
Операційний прибуток (збиток) 13 886 3 312 

 

 
    
Інші витрати (2) (5)  
Інші доходи                                   

0 

20  
Фінансові витрати (5 992) (884)  
Фінансові доходи 48 254   
    
Прибуток до оподаткування  7 941 2 697 

 

 
    
Витрати по податку на прибуток  (1441) (544)  
    
Прибуток за рік 6 499 2 153 

 

 

Інший сукупний дохід    
    
Всього сукупний дохід за рік 6 499  2 153 

 

 
    



З представленої інформації видно, що чистий дохід від реалізації продукції збільшився  

у 2020 р. в порівняні з 2019 р.  на 909 973 тис. грн., що вказує на поліпшення фінансового стану 

підприємства. 

3. Ліквідність та зобов’язання 

В умовах сучасного поширення конкуренції для підтримки стійкої платоспроможності  

підприємства Товариство здійснює постійний аналіз показників ліквідності. Ліквідність 

визначають як спроможність окремих видів майнових цінностей швидко перетворюватися в 

грошові кошти без втрати своєї поточної вартості в умовах сучасної кон’юнктури ринку. Ризик 

ліквідності виникає тоді, коли термін погашення активів та зобов’язань не збігається. 

Розбіжність даних позицій потенційно підвищує прибутковість, але може також збільшити 

ризик виникнення збитків. З метою мінімізації втрат Товариство проводить такі процедури як 

підтримка достатньої кількості грошових коштів та інших високоліквідних активів 

Керівництво ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ»  здійснює моніторинг щомісячних плаваючих прогнозів 

грошових потоків Підприємства. 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років торгова кредиторська заборгованість була 

представлена наступним чином:  

 2020 2019 

Торгова кредиторська заборгованість 607 905 492 164 

Всього 607 905 492 164 

Середній кредитний період, встановлений Товариством  її торговими постачальниками 

протягом років, що закінчився 31 грудня 2020 і 2019 років, становив 39 і 40 днів відповідно. 

Відсотки на торговельну кредиторську заборгованість не нараховуються.  

Структура інших довгострокових зобов’язань представлена наступним чином: 

 

 2020 2019 

Інші довгострокові зобов’язання  44 700 0 

Всього 44 700 0 

До інших довгострокових заборгованості віднесені довгострокові зобов’язання за 

договорами займу. До довгострокових відносяться зобов’язання, які підлягають погашенню 

протягом терміну, що перевищує 12 місяців зі звітної дати. 

Слід зауважити, що Товариство зберігає платоспроможність щодо покриття 

короткострокових зобов’язань. Для забезпечення ефективності діяльності в цілому 

Товариство застосовує планування грошових  потоків, здійснює координацію планових та 

фактичних  показників фінансово-господарської діяльності, щоб забезпечити  зменшення 

фінансових ризиків. 

В свою чергу, це дає можливість бути підприємству достатньо платоспроможним, про 

що свідчить  наступний коефіцієнт - коефіцієнт фінансування (характеризує залежність 

підприємства від залучених засобів). Верхня межа коефіцієнта дорівнює 1. Коефіцієнт 

фінансування станом на 31 грудня 2020 року має значення менше 0,17, що підтверджує 

достатній рівень незалежності підприємства від залучених засобів. 

 

4. Соціальні аспекти та кадрова політика 

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ» на  сьогодні - це близько 1000 професіоналів, які 

щиро люблять свою справу і пишаються своєю роботою. 

Заохочення (мотивація) працівників. 

3 метою врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та 

узгодження інтересів працівників товариства ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ»  забезпечує:  



- створення умов для безпечної праці і належного утримання всіх санітарно-побутових 

приміщень відповідно до вимог санітарних та гігієнічних правил і вимог з охорони праці; 

- всі структурні підрозділи забезпечені аптечками з  постійним їх укомплектуванням 

необхідними  медикаментами; 

- організацію медичних оглядів працівників, коли це передбачено законодавством 

України, та сприяння їх проведенню за оплатою Товариства; 

- виходячи з фінансових можливостей, при зверненні працівника або колишнього 

працівника товариства, розгляд питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги в 

разі довготривалої хвороби, стихійного лиха, важкого матеріального становища;  

- у разі смерті працівника товариства надання одному з членів сім'ї померлого 

одноразову матеріальну допомогу для здійснення ритуальних послуг;  

 

Охорона та безпека праці. 

Товариство здійснює: 

- забезпечення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці 

відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог 

законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 

- забезпечення відповідних служб і призначення посадових осіб, для забезпечення 

вирішення конкретних питань охорони праці, затвердження інструкції про їх обов'язки, права 

та відповідальність за виконання покладених на них функцій, a також контроль їх додержання. 

- забезпечення належного утримування будівель і споруд, виробничого обладнання та 

устаткування, контроль за їх технічним станом. 

- контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з 

машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використання 

засобів колективного та індивідуального захисту, виконання робіт відповідно до вимог з 

охорони праці. 

 

5. Ризики 

Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється у відношенні фінансових 

ризиків, операційних ризиків та соціально-політичних ризиків. Фінансові ризики включають 

ринковий ризик (в тому числі валютний ризик, процентний ризик та інші цінові ризики), 

кредитний ризик та ризик ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками є 

визначення лімітів ризику та забезпечення рівня ризику у визначених межах. Метою 

управління операційними та юридичними ризиками є забезпечення належного дотримання 

внутрішніх регламентів і процедур з метою мінімізації таких ризиків.  

Управління ризиками постійно здійснюється керівництвом Товариства в тісному 

взаємозв’язку з функціональними підрозділами, відділами та у відповідності до політики, 

затвердженої власником. Фінансово-обліковий та юридичний  підрозділи Товариства 

визначають, оцінюють і пропонують методи мінімізації ризиків. 

 

Ринковий ризик 

Товариство схильне до впливу ринкового ризику. Ринковий ризик пов’язаний із 

невеликим терміном зберігання продукції підприємства, чутливості до загальних і 

специфічних змін на ринку. Керівництво оперативно відслідковує протерміновану дебіторську 

заборгованість та своєчасно приймає рішення для недопущення її збільшення.  

Неочікувана глобальна пандемія коронавірусу COVID-19 спричинила швидкі зміни у 

світовому економічному та соціальному середовищі. 



З  грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво 

вплинуло на економічне становище світової економіки і також економіки України. Цей фактор 

також має вплив і на кожне підприємство. 

Значна кількість компаній в країні вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність 

на невизначений час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи 

обмеження руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів 

інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність підприємств, у тому числі і 

Товариства.  

Однак, слід зауважити, що управлінський персонал ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ» за 2020 рік 

зробив все, щоб фінансовий стан та результати діяльності Товариства не тільки не 

погіршились, а не дивлячись на перелічені заходи по стримуванню розповсюдження пандемії, 

покращило свої фінансові  показники. Так за 2020рік у Товариства спостерігається зростання 

доходу від реалізації продукції на 26%, і як наслідок, збільшення прибутку на 33% в порівнянні 

з 2019 роком.   
 

Соціально-політичні ризики 

Підприємство взаємодіє з органами виконавчої влади та має вагомий авторитет у 

суспільстві. Завдяки стабільній та професійній діяльності Товариства забезпечую понад 1 000 

робочих місць. Має високі соціальні гарантії. За результатами 2020 року ТОВ «ТД 

«КИЇВХЛІБ» отримала відзнаку «Лідер галузі» та «Лучший партнер года 2020». Ризик 

мінімальний. 
 

Ризик зміни цін на товари та попиту населення  

Керівництво ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ» вважає, що даний ризик щодо зміни цін на товари є 

несуттєвим в силу відсутності у неї довгострокових договорів продажу з фіксованими цінами 

і очікуванням того, що майбутні ринкові ціни на її продукцію будуть рости швидше, ніж 

ринкові ціни на основні компоненти, які реалізуються.  

Окрім того, Товариство здійснює постійну роботу над вивченням кон’юнктури ринку та 

пошуку нових партнерів, робить все можливе для досягнення ефективного використання 

ресурсів підприємства,  отримання нових джерел доходу для забезпечення майбутніх 

поточних та довгострокових зобов’язань та мінімізації впливу існуючих ризиків. 

Проводиться дослідження та вивчення попиту населення, зміна смакових настроїв 

споживачів, наслідком цих досліджень є освоєння нових видів  продукції. 

У 2020 році на Товаристві були освоєні нові види продукції :  

•Хліб ТОСТ томатний 

•Хліб ТОСТ кукурудзяний 

•Хліб Бородинський з насінням 

•Батон Смачний  

•Здоба пиріжок в асортименті (вишня, мак, смородина) 

•Штруделі (вишня, яблуко) 

• Булочки висівкові. 

Також, було відпрацьовано проект експорту нового виду продукції – замороженого 

хліба.  

Товариство постійно покращує якість продукції. 
 

6. Перспективи розвитку 

Основною стратегією ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ» на поточний рiк є покращення фiнансового 

стану та збiльшення обсягів замовлень на реалізацію  продукції. В перспективі підприємство 





 

Додаток №1 

Перелік ТМ, власником яких є ТОВ «ТД «Київхліб» 

Зображення ТМ 
Номер та 

дата свідоцтва 

Посилання на свідоцтво у 

СІС 

 

№264246 

від 27.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750879/  

 

№264240 

від 27.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750889/  

 

№264239 

від 27.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750890/  

 

№263309 

від 12.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/752699/  

 

№260737 

від  25.06.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/756344/  

 
№260044 

від 10.06.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/756345/  

 

№260043 

від  10.06.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/756346/  

 

№265604 

від  10.10.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750878/  

 

№265719 

від  10.10.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/748852/  

 

№262845 

від  12.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/760061/  

 

№261370 

від  10.07.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/757697/  

 
№265718 

від  10.10.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/748853/  

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750879/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750879/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750889/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750889/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750890/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750890/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/752699/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/752699/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/756344/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/756344/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/756345/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/756345/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/756346/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/756346/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750878/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750878/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/748852/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/748852/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/760061/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/760061/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/757697/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/757697/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/748853/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/748853/


 

№264244 

від  27.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750882/  

 

№264243 

від 27.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750883/  

 

№264242 

від 27.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750884/  

 

№264241 

від  27.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750885/  

 

№268891 

від 26.12.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750887/  

 

№264238 

від  27.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750891/  

 

№264237 

від  27.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/750892/  

 

№272975 

від 25.03.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/740539/  

 

№269853 

від 10.01.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/740536/  

 

№263903 

від  27.08.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/755779/  

 

№261408 

від  10.07.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/757254/  

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750882/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750882/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750883/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750883/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750884/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750884/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750885/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750885/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750887/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750887/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750891/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750891/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750892/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/750892/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/740539/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/740539/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/740536/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/740536/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/755779/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/755779/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/757254/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/757254/


 

№261407 

від  10.07.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/757257/  

 

№261409 

від  10.07.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/757253/   

 

№168001 

від  11.03.2013  

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/997284/  

 

№168000 

від  11.03.2013 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/997285/  

 

№200537 

від  25.06.2015 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/949497/  

 

№161696 

від  25.09.2012 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1008654/  

 

№84002 

від  25.10.2007 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1130370/  

 

№257856 

від 25.04.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1351674/  

 

№257855 

від 25.04.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1351675/  

 

№70358 

від  15.12.2006 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1179597/  

 

№279354 

від  27.07.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1347465/  

 

№286394 

від  25.11.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/719678/  

 

№276504 

від  10.06.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/729818/  

 

№276503 

від  10.06.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/729819/  

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/757257/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/757257/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/997284/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/997284/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/997285/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/997285/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/949497/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/949497/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1008654/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1008654/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1130370/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1130370/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1351674/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1351674/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1351675/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1351675/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1179597/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1179597/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1347465/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1347465/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/719678/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/719678/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/729818/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/729818/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/729819/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/729819/


 

№276484 

від  10.06.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1337318/  

 

№277744 

від  25.06.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/720386/  

 

№75533 

від  25.04.2007 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1174207/  

 

№36491 

від  15.12.2003 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1227568/  

 

№102435 

від  26.01.2009 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1117237/  

 

№58789 

від  15.02.2006 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1203053/  

 

№252068 

від  26.12.2018  

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/729816/  

 

№57783 

від  16.01.2006 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1204259/  

 

№253376 

від  25.01.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1012690/  

 

№274842 

від  27.04.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/727153/  

 

№274841 

від  27.04.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/727157/  

 

№281902 

від 10.09.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/724443/  

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1337318/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1337318/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/720386/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/720386/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1174207/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1174207/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1227568/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1227568/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1117237/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1117237/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1203053/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1203053/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/729816/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/729816/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1204259/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1204259/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1012690/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1012690/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/727153/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/727153/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/727157/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/727157/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/724443/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/724443/


 

№281901 

від  10.09.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/724444/  

 

№281900 

від  10.09.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/724403/  

 

№204673 

від  12.10.2015 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/938125/  

 

№278400 

від 10.07.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1334988/  

 

№278398 

від  10.07.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1334991/  

 

№278399 

від  10.07.2020 

https://sis.ukrpatent.org/uk/sea

rch/detail/1334989/  

  

 

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/724444/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/724444/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/724403/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/724403/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/938125/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/938125/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1334988/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1334988/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1334991/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1334991/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1334989/
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1334989/

