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ТОВ «КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ» - потужний і сучасний 
виробничий комплекс, розташований у центрі України, у місті Ватутіне 
Черкаської області, за 200 км від Києва.

КБВ - великий вітчизняний виробник борошняних кондитерських 
виробів, з дистрибуцією продукції в усіх каналах продажу. Продукція 
виробляється під власними торговими марками «Чарівниця» і «БКК». 
Продукція реалізується в усіх регіонах України через авторизованих 
дистрибуторів і мережевих ритейлерів, а також експортується до 
США, Канади, Австралії, Прибалтики, Польщі, Румунії, Молдови, 
Грузії, Азербайджану, Німеччини та інших країн Європейського Cоюзу.

Виробничі цехи оснащені сучасним обладнанням провідних торгових 
марок: міксери Spar SP-601E, TEKNO, STARmix (Італія), лінія для 
виробництва тортів Unifiller (Канада), машина для нарізання тортів 
TKSMR L620KRS KRUMBEIN (Італія), машина для обандеролювання 
US 2000 AD Arch ATS GROUP (Італія), лінія для виробництва 
листкових виробів «Фріч» (Німеччина), машина для розкочування 
тіста Smart (Італія).

Технологи підприємства постійно працюють над створенням 
оригінальних рецептур. Завдяки безперервному пошуку нових 
ефективних технологічних рішень і впровадженню їх у виробництво, 
сьогодні продукція ТОВ «КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ» 
користується неабиякою популярністю у споживачів.

На ТОВ «КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ» впроваджено сучасні 
технології виробництва, переробки та пакування продукції. Системи 
менеджменту якості та безпечності харчової продукції розроблено 
та впроваджено на основі аналізу ризиків і критичних точок контролю 
(Система НАССР), сертифіковано на відповідність вимогам 
міжнародних стандартів якості ISO 9001 і безпечності харчових 
продуктів ISO 22000. Дієздатність впроваджених систем менеджменту 
щорічно підтверджується сертифікаційним органом.

LLC «ROUND CRACKNEL PRODUCTS COMBINE» is a powerful 
and modern production facility located in the centre of Ukraine, in 
Vatutine city of Cherkasy region, 200 km away from Kyiv.

KBV is a large national manufacturer of flour confectionery products 
with product distribution through all the sales channels. The products 
are manufactured under own trademarks «Charivnytsia» and «BKK».

The products are sold in all the regions of Ukraine through authorized 
distributors and retail chains as well as are exported to USA, 
Canada, Australia, Baltic States, Poland, Romania, Moldova, 
Georgia, Azerbaijan, Germany and other countries of the European 
Union.

Production shops are provided with modern equipment from leading 
brands. Mixers: Spar SP-601E, TEKNO, STARmix (Italy); Unifiller 
cake production line (Canada), TKSMR L620KRS KRUMBEIN cake 
cutting machine (Italy), US 2000 AD Arch ATS GROUP banding 
machine (Italy), Fritsch line for production of puff pastry (Germany), 
Smarf dough spreading machine (Italy).

Company's technologists continuously work towards new, innovative 
formulations. Thanks to continuous search for new, effective 
technological solutions and their application in the production 
process, KBV products are very popular with consumers today.

LLC «ROUND CRACKNEL PRODUCTS COMBINE» producing 
confectionery products may boast of modern production, processing 
and packing technologies. Food quality and safety management 
systems developed and implemented on the basis of hazard analysis 
and critical control points (HACCP) are certified for compliance with 
international quality and food safety standards ISO 9001 and ISO 
22000. The capacity of the implemented management systems is 
authority confirmed by the certification annually.
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СУШКИ МАЛЮТКА 
«ФЛОРА»

Маленькі хрусткі сушки круглої форми 

Вага: 
фасовані - 300 г, 24 пакета 
у гофроящику 
вагові - 8,5 кг / 6 кг у гофроящику
Термін зберігання - 6 місяців

SMALL CRISPY BREAD-RINGS 
«FLORA»

Small Crispy bread rings 

Weight: 
Packed - 300 g, 24 bundles 
in corrugated packaging
Weighting - 8,5 kg / 6 kg in corrugated packaging
Expiry date - 6 months

СУШКИ ВАНІЛЬНІ 
«ФЛОРА»

Солодкі  хрусткі сушки круглої форми 
з ароматом ванілі

Вага:
фасовані - 300 г, 24 пакета 
у гофроящику
вагові - 7,5 кг / 5,5 кг у гофроящику
Термін зберігання - 6 місяців

VANILLA CRISPY BREAD-RINGS
«FLORA»

Sweet Crispy bread rings with vanilla flavor

Weight: 
Packed - 300 g, 24 bundles 
in corrugated packaging
Weighting - 7,5 kg / 5,5 kg in corrugated 
packaging
Expiry date - 6 months
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СУШКИ ЧОВНИЧОК 
«ФЛОРА»

Хрусткі сушки овальної форми

Вага:
фасовані - 300 г, 
20 пакетів у гофротарі
вагові - 6,5 кг / 5 кг у гофротарі
Термін зберігання - 6 місяців

BOAT-SHAPED CRISPY 
BREAD-RINGS «FLORA»

Oval-shaped Crispy bread rings 

Weight: 
Packed - 300 g, 
24 bundles in corrugated packaging
Weighting - 6,5 kg / 5 kg in corrugated packaging
Expiry date - 6 months

СУШКИ З МАКОМ 
«ФЛОРА»

Хрусткі сушки  круглої форми з маком

Вага:
фасовані - 300 г, 
24 пакета у гофроящику
вагові - 7,5 кг / 5,5 кг у гофроящику
Термін зберігання - 3 місяця

CRISPI BREAD-RINGS WITH 
POPPY SEEDS «FLORA»

Crispy bread rings with poppy seed

Weight: 
Packed - 300 g, 
24 bundles in corrugated packaging
Weighting - 7,5 kg / 5,5 kg in corrugated packaging
Expiry date - 3 months
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СУШКИ ФІРМОВІ

Хрусткі сушки круглої форми
з додаванням гірчичної олії

Вага:
фасовані - 300 г, 
20 пакетів у гофроящику
вагові - 6 кг /5 кг у гофроящику
Термін зберігання - 6 місяців

SPECIAL CRISPY BREAD-RINGS

Crispy bread rings with mustard oil

Weight: 
Packed - 300 g, 
20 bundles in corrugated packaging
Weighting - 6 kg / 5 kg in corrugated packaging
Expiry date - 6 months

СОЛОМКА СОЛОДКА 
«ХРУМТИК»

Хрумка та ароматна соломка, 
виготовлена за класичним рецептом

Вага:
фасована - 100 г, 
41 пакет у гофроящику
вагова - 4 кг у гофроящику
Термін зберігання - 6 місяців

SWEET BREADSTICKS 
«HRUMTIC»

Crispy and fragrant Breadsticks 
made with classic recipe

Weight: 
Packed - 100 g, 
41 bundles in corrugated packaging
Weighting - 4 kg in corrugated packaging
Expiry date - 6 months
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ПРЯНИКИ
«ЛЮБИТЕЛЬСЬКІ»

Пряники з какао, вкриті цукровою глазур'ю

Вага:
фасовані -  380 г,
12 пакетів у гофроящику
вагові - 4,5 кг у гофроящику
Термін придатності - 4 місяцi

GINGERBREAD 
«LYUBITELSKIE»

Gingerbread with cocoa covered with sugar glaze

Weight: 
Packed - 380 g,
12 bundles in corrugated packaging
Weighting - 4,5 kg in corrugated packaging
Expiry date - 4 months

ПРЯНИКИ
«МОЛОЧНІ»

Пряники з молочним смаком, 
вкриті цукровою глазур’ю

Вага:
фасовані - 380 г,
12 пакетів у гофроящику
вагові - 4,5 кг у гофроящику
Термін придатності - 4 мiсяцi

GINGERBREAD
«MILKY»

Gingerbread with milky taste covered 
with sugar glaze

Weight: 
Packed - 380 g, 
12 bundles in corrugated packaging
Weighting - 4,5 kg in corrugated packaging
Expiry date - 4 months
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ПРЯНИКИ 
«ФРУКТОВІ»

Пряники з молочним смаком, 
вкриті цукровою глазур’ю

Вага:
фасовані - 380 г,
12 пакетів у гофроящику
вагові -  4,5 кг у гофроящику
Термін придатності - 4 мiсяцi

GINGERBREAD 
«FRUIT»

Gingerbread with fruit fragrance, 
covered with sugar glaze 

Weight: 
Packed - 380 g, 
12 bundles in corrugated packaging
Weighting - 4,5 kg in corrugated packaging
Expiry date - 4 months

ПРЯНИКИ 
«ПІВНІЧНІ»

Пряники з ванільно-вершковим 
ароматом, вкриті цукровою глазур'ю

Вага:
фасовані -  380 г, 
12 пакетів у гофроящику
вагові - 4,5 кг у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяцi

GINGERBREAD 
«PIVNICHNI»

Gingerbread with vanilla-creamy aroma, 
covered with sugar glaze

Weight: 
Packed - 380 g, 
12 bundles in corrugated packaging
Weighting - 4,5 kg in corrugated packaging
Expiry date - 4 months
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ПРЯНИКИ «СТОЛИЧНІ»

Пряники з медовим смаком, вкриті 
цукровою глазур'ю

Вага:
фасовані -  380 г,
12 пакетів у гофроящику
вагові - 4,5 кг у гофроящику
Термін придатності - 4 місяці

GINGERBREAD «STOLICHNYIE»

Fragrant gingerbread with taste of honey, 
covered with sugar glaze

Weight:
Packed - 380 g, 
12 bundles in corrugated packaging
Weighting - 4,5 kg in corrugated packaging
Expiry date - 4 months

ПРЯНИК ГЛАЗУРОВАНИЙ 
З НАЧИНКОЮ «ТУЛЬСЬКИЙ»

Справжній тульський пряник 
з яблучним повидлом, виготовлений по 
старовинному оригінальному рецепту

Вага:
штучний - 130 г,
65 штук у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяці

TULA 
GINGERBREAD  

Original Tula Gingerbread  with 
apple jam, made with an old 
classical recipe

Weight: 
By the piece - 130 g, 
65 pieces in corrugated packaging
Expiry date - 4 months
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ПЕЧИВО ВІВСЯНЕ «КЛАСИЧНЕ»

Класичне вівсяне печиво з додаванням 
подрібнених родзинок і тонким ароматом 
ванілі
 
Вага:
фасоване -  300 г,12 пакетів у гофроящику
вагове -  4 кг у гофроящику
Термін придатності - 6 місяців

CLASSIC OATMEAL COOKIES

Classic oat cookies with the addition of 
crushed raisins and a delicate aroma of vanilla

Weight: 
Packed - 300 g, 12 bundles in corrugated 
packaging
Weighting - 4 kg in corrugated packaging
Expiry date - 6 months

ПЕЧИВО ЗДОБНЕ 
«ГОРІШКИ ЗІ ЗГУЩЕНИМ 
ВАРЕНИМ МОЛОКОМ»

Здобне ароматне печиво у вигляді 
горішків з ніжною начинкою зі 
згущеного молока

Вага:
фасоване - 325 г / 525 г в коррексі
вагове - 2 кг у гофролотку
Термін зберігання - 2 місяці

BUTTER COOKIES «NUTS 
WITH CONDENSED MILK»
 
Fragrant butter cookies with a nut-look 
and condensed milk filling

Weight: 
Packed - 325 g / 525 g bundles 
in corrugated packaging
Weighting - 2 kg in corrugated 
packaging
Expiry date - 2 months

ПЕЧИВО ВІВСЯНЕ «КУПЕЦЬКЕ»

Ароматне вівсяне печиво з легкими 
нотками кориці, ванілі і пряженого молока 

Вага:
фасоване -  300 г,12 пакетів у гофроящику
вагове - 4 kg у гофроящику
Термін придатності - 6 місяців

OATMEAL COOKIES 
«KUPECHESKOE»

Fragrant oat cookies with light notes 
of cinnamon, vanilla and melted milk

Weight: 
Packed - 300 g, 12 bundles in corrugated 
packaging
Weighting - 4 kg in corrugated packaging
Expiry date - 6 months
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ПРЯНИКИ ГЛАЗУРОВАНІ 
З МАЛИНОВОЮ НАЧИНКОЮ

Вага:
фасовані - 190 г, 
24 пакета у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяці

GLAZED GINGERBREAD  
WITH RASPBERRY FILLING

Weight: 
Packed - 190 g, 
24 bundles in corrugated packaging
Expiry date - 4 months

Пряники круглої форми, вкриті цукровою глазур'ю з кисло-солодкою фруктовою начинкою і східними прянощами: 
корицею, гвоздикою, запашним перцем, імбиром

ПРЯНИКИ ГЛАЗУРОВАНІ 
З ВИШНЕВОЮ НАЧИНКОЮ

Вага:
фасовані - 190 г, 
24 пакета у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяці

GLAZED GINGERBREAD  
WITH CHERRY FILLING

Weight: 
Packed - 190 g, 
24 bundles in corrugated packaging
Expiry date - 4 months

ПРЯНИКИ ГЛАЗУРОВАНІ 
З АБРИКОСОВОЮ НАЧИНКОЮ

Вага:
фасовані - 190 г, 
24 пакета у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяці

GLAZED GINGERBREAD  
WITH APRICOT FILLING

Weight: 
Packed - 190 g, 
24 bundles in corrugated packaging
Expiry date - 4 months
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ПРЯНИКИ ГЛАЗУРОВАНІ 
З МАЛИНОВОЮ НАЧИНКОЮ

Вага:
фасовані - 190 г, 
24 пакета у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяці

GLAZED GINGERBREAD  
WITH RASPBERRY FILLING

Weight: 
Packed - 190 g, 
24 bundles in corrugated packaging
Expiry date - 4 months

Пряники круглої форми, вкриті цукровою глазур'ю з кисло-солодкою фруктовою начинкою і східними прянощами: 
корицею, гвоздикою, запашним перцем, імбиром

ПРЯНИКИ ГЛАЗУРОВАНІ 
З ВИШНЕВОЮ НАЧИНКОЮ

Вага:
фасовані - 190 г, 
24 пакета у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяці

GLAZED GINGERBREAD  
WITH CHERRY FILLING

Weight: 
Packed - 190 g, 
24 bundles in corrugated packaging
Expiry date - 4 months

ПРЯНИКИ ГЛАЗУРОВАНІ 
З АБРИКОСОВОЮ НАЧИНКОЮ

Вага:
фасовані - 190 г, 
24 пакета у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяці

GLAZED GINGERBREAD  
WITH APRICOT FILLING

Weight: 
Packed - 190 g, 
24 bundles in corrugated packaging
Expiry date - 4 months

ПРЯНИКИ ГЛАЗУРОВАНІ 
З ЯБЛУЧНОЮ НАЧИНКОЮ

Вага:
фасовані - 190 г,
24 пакета у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяці

GLAZED GINGERBREAD  
WITH APPLE FILLING

Weight: 
Packed - 190 g, 
24 bundles in corrugated packaging.
Expiry date - 4 months

Round gingerbread covered with sugar glaze with addition of sweet and sour fruit filling. The collection 
of oriental spices such as cinnamon, cloves, sweet pepper and ginger perfectly completes the taste

ПРЯНИКИ З НАЧИНКОЮ 
ЗІ ЗГУЩЕНОГО ВАРЕНОГО 
МОЛОКА

Вага:
фасовані - 240 г, 
24 пакета у гофроящику
вагові - 4 kg у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяці

GINGERBREAD  WITH 
CONDENSED MILK FILLING

Weight: 
Packed - 240 g, 
24 bundles in corrugated packaging.
Weighting - 4 kg in corrugated packaging
Expiry date - 4 months

ПРЯНИКИ ГЛАЗУРОВАНІ 
З ЧОРНОСМОРОДИНОВОЮ 
НАЧИНКОЮ 

Вага:
фасовані - 190 г, 
24 пакета у гофроящику
Термін зберігання - 4 місяці

GLAZED GINGERBREAD  
WITH BLACKCURRANT FILLING

Weight: 
Packed - 190 g, 
24 bundles in corrugated packaging.
Expiry date - 4 months
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ТОВ «КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ»

вул. Транспортна, 33, м.Ватутіне, Черкаська обл., 20250, Україна.

Приймальня:
+38 (04740) 6-23-19

office@kbv.org.ua

Відділ збуту:
+ 38 (044) 357-01-16, (067) 441-25-91

logistic@kbv.org.ua

+ 38 (067) 472-55-82, (050) 348-27-83
trade@kbv.org.ua

kbv.ua

LLC «ROUND CRACKNEL PRODUCTS COMBINE»
33 Transportna Street, Vatutine city, Cherkasy region, 20250, Ukraine

Reception phone:
 +38 (04740) 6-23-19

office@kbv.org.ua

Sales Department:
+ 38 (044) 357-01-16, (067) 441-25-91

logistic@kbv.org.ua

+ 38 (067) 472-55-82, (050) 348-27-83
trade@kbv.org.ua


