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Київський картонно-паперовий комбінат — беззаперечний лідер з обсягів 
продажу серед виробників картонно-паперової продукції в Україні. Підприємство 
є частиною австрійської компанії Pulp Mill Holding — це забезпечує замкнений 
цикл випуску продукції в рамках холдингу.

На підприємстві встановлено сучасне обладнання провідних європейських 
компаній та застосовуються передові технології виробництва. Більш ніж 700 
вітчизняних і закордонних компаній щорічно купують продукцію Київського 
картонно-паперового комбінату.

Багаторічний досвід роботи, великі виробничі потужності та прагнення 
випускати продукцію тільки високої якості дозволяють нам завжди вчасно та в 
повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. Київський КПК 
зарекомендував себе як стабільне, надійне підприємство, що веде відкритий 
діалог зі своїми партнерами, будуючи партнерські відносини на чесності, 
відкритості та довірі.

На комбінаті впроваджена інтегрована система менеджменту якістю, 
навколишнім середовищем та безпекою продукції відповідно до вимог 
міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000.

Також запроваджено стандарт FSC-STD-40-004 (Стандарт сертифікації ланцюжка 
поставок), тобто визначено порядок виробництва і відвантаження споживачам 
FSC-сертифікованої продукції, виготовленої з FSC-сертифікованої сировини.

Про компанію
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Pulp Mill 
Holding Gmbh

Київський КПК

Pulp Mill Holding Gmbh — австрійсько-німецька 
група компаній. Підприємства холдингу входять 
в число галузевих лідерів за виробничими 
показниками і фінансовими результатами, є 
одними з найсучасніших в Європі.

Найважливішу роль в досягненні 
цих результатів відіграє 
горизонтальна інтеграція між 
підприємствами.
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Місія Стратегія Цінності

● Забезпечення споживачів 
високоякісною картонно-
паперовою продукцією.

● Збереження 
навколишнього 
середовища завдяки 
використанню вторинної 
сировини, застосуванню 
ресурсозберігаючих 
технологій, випуску 
екологічно чистої продукції.

● Збереження провідних 
позицій на вітчизняному та 
європейському ринках на основі 
максимального задоволення 
вимог та передбачення очікувань 
споживачів.

● Зміцнення авторитету 
надійного партнера у стосунках 
зі своїми підрядниками та 
замовниками.

● Постійне вдосконалення 
всього виробничого циклу та 
управління наявними процесами 
з урахуванням впливу суттєвих 
екологічних аспектів.

● Концентрація ресурсів на 
прибуткових і перспективних 
продуктах та напрямках бізнесу.

● Підвищення добробуту своїх 
співробітників, що беруть участь 
у створенні та просуванні 
конкурентоспроможної продукції 
та економії ресурсів.

● Ми відповідальні перед 
своїми клієнтами, партнерами й 
співробітниками.

● Ми команда, в якій цінують 
і поважають внесок кожного в 
загальну справу.

● Наша наполеглива праця – 
запорука добробуту нашого 
підприємства, акціонерів, нас 
самих і наших близьких.

● У нас заохочують ініціативних 
співробітників і винагороджують за 
досягнення високих результатів.

● Ми усвідомлюємо, що 
працюємо в одній з кращих 
компаній, і прагнемо до 
зміцнення престижу і підвищення 
іміджу свого підприємства.
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Некрейдований
картон

DivoPack® UD-1 
DivoEco® UD-3

Найбільше в Україні виробництво картону. Наша продукція широко 
використовується для виготовлення найрізноманітніших виробів: 
від пакування продуктів, медичних препаратів, комплектуючих до 
поліграфічної продукції та гофроупаковки. 

Київський КПК пропонує макулатурний коробковий крейдований і 
некрейдований картон, тарний картон, папір для гофрування.

ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
240 тис. т. картону на рік

СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ
провідних європейських 
виробників

Технічний 
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ 
СУПРОВІД замовлення
клієнта

Постійний ЛАБОРАТОРНИЙ 
КОНТРОЛЬ на кожному 
етапі виробництва готової 
продукції 

ЗАМКНЕНИЙ ЦИКЛ випуску 
картону від збирання 
макулатури до кінцевого 
продукту

МОЖЛИВІСТЬ ВІДПРАВКИ
ПРОБНОЇ ПАРТІЇ
для тестових випробувань

СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНО-
ПАКУВАЛЬНІ ЛІНІЇ для 
пакування картону 

Картонне виробництво 

Крейдований картон

DivoPremium® GT1 
DivoLux® GD-2 
DivoPrint® GD-3 
DivoLiner® LIN 
xDivoLiner® xLIN

Спеціальні марки

КБ
ММВ-80
Папір обгортковий

Тарний картон

КТ-50
КТ-55 
КТУ 
КТУ-ВП
Папір для гофрування
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Завод гофротари

Завод гофротари Київського КПК є одним із провідних виробників 
пакування в Україні. Ми пропонуємо широкий спектр можливостей для 
збереження, захисту під час доставки та реклами вашої продукції. З 
урахуванням побажань замовника наша досвідчена команда створить 
оптимальне та надійне рішення. 

●  гофроящики
●  вироби складної висічки
●  великогабаритна гофротара
●  комплектуючі вироби
●  гофрокартон
●  будь-який виріб за каталогом FEFCO

До 335 млн. м²/рік виробничі 
потужності, оперативне 
виготовлення замовлення

БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ 
відповідно до вимог 
міжнародних стандартів 
BRC, FSSC 22000

Використання ПРОВІДНИХ 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ для 
конструювання та розрахунку 
технологічного процесу 
пакування (ArtiosCAD, Cape 
Pack, Truckfill та ін.)

ЗАМКНЕНИЙ ЦИКЛ випуску 
гофротари від збирання 
макулатури до кінцевого 
продукту

Технічний та 
конструкторський СУПРОВІД 
ЗАМОВЛЕННЯ клієнта

СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ 
провідних європейських 
виробників

СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНО-
ПАКУВАЛЬНІ ЛІНІЇ для 
пакування гофротари

Гофротара для різних
сегментів споживання:

молочна продукція

цукерки

птиця

кераміка / плитка

алкоголь / напої

фармацевтика

овочі / фрукти
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Паперове виробництво

Торгові марки

Продукція 

●  туалетний папір
●   паперові рушники
●   серветки
●   папір-основа санітарно-гігієнічного призначення

Київський КПК – найбільший виробник туалетного паперу в Україні, 
забезпечений власною сировиною. Комбінат виготовляє продукцію папір-
основу для виробів санітарно-гігієнічного призначення, а також готові 
вироби. 

Окрім власних брендів, ми виготовляємо цілий ряд виробів під торговими 
марками замовника для провідних торгових мереж України, Білорусії, 
Молдови та інших країн.

Багаторічний досвід виробництва паперових виробів у поєднанні із 
постійною модернізацією обладнання та команда провідних фахівців у 
галузі забезпечують високу якість нашої продукції.

СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ
провідних європейських 
виробників

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ 
– до 600 млн. рул./рік

ЗАМКНЕНИЙ ЦИКЛ випуску 
готових паперових виробів в 
рамках холдингу

БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ 
відповідно до вимог 
міжнародних стандартів 
BRC, FSSC 22000

ПОСТІЙНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ КОНТРОЛЬ 
на кожному етапі виробництва 
готової продукції
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Київський КПК забезпечує споживачів високоякісною картонно-
паперовою продукцією, зберігаючи навколишнє середовище. Ми 
використовуємо вторинну сировину, застосовуємо ресурсозберігаючі 
технології, випускаємо екологічно чисті продукти.

Київський КПК усвідомлює вплив своєї виробничої діяльності на 
навколишнє середовище і приділяє першочергову увагу заходам 
з її мінімізації. Київський КПК проводить модернізацію виробничих 
процесів, домагається теплоенергозбереження, зниження питомого 
водоспоживання, утилізації та використання відходів.

Для забезпечення екологічної безпеки виробництва на комбінаті 
реалізується цільова програма природозберігаючих заходів за 
напрямками:
● водоохоронні заходи
● заходи з охорони атмосферного повітря
● розумне поводження з відходами

На комбінаті впроваджена система управління якістю, навколишнім 
середовищем  та безпекою продукції відповідно до вимог міжнародних 
стандартів ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000.

Київський КПК підтримує політику компаній з випуску продукції, виробленої 
з легально заготовленої деревини на основі принципів відповідального 
лісокористування, тому  впроваджена система відстеження ланцюжка 
постачання деревної продукції від виробника до споживача у відповідності 
до вимог стандарту FSC-STD-40-004.

Екологія
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Значні кошти виділяються комбінатом на соціальний захист своїх працівників. 
Колективний договір, який діє на комбінаті, встановлює ряд додаткових пільг і 
гарантій працівникам підприємства. Такими заохоченнями є виплати до ювілеїв, 
у зв’язку з вступом у шлюб, народженням дитини, виходом на пенсію.

На підприємстві діє програма медичного страхування, а також існує амбулаторія 
для надання невідкладної медичної допомоги та кваліфікованої спеціалізованої 
медичної допомоги, а також є власна машина швидкої допомоги.

Працівників комбінату, які проживають у населених пунктах Обухівського та 
сусідніх районів, перевозить на роботу і з роботи службовий транспорт – 
автобуси та мікроавтобуси.

Будучи містоутворюючим, соціальноорієнтованим підприємством, Київський 
картонно-паперовий комбінат завжди з відповідальністю вирішував соціальні 
питання як працівників комбінату, так і жителів міста Обухова та Обухівського 
району. У вирішення соціальних питань вагомий внесок робить і профспілкова 
організація комбінату, що має на своєму балансі спорткомплекс. У 
спорткомплексі мають можливість займатися фізкультурою не тільки працівники 
комбінату, а і їхні діти, а також жителі міста і району. Для цього в спорткомплексі 
працює п’ять спортивних секцій – бокс, кікбоксинг, вільна боротьба, спортивна 
акробатика та шахи.

Комбінат завжди з готовністю бере участь у багатьох проектах і заходах міста 
Обухова та Київській області.

Соціальна
відповідальність
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Наші клієнти


