
1

“Dominik” is a modern Ukrainian confec-
tionery manufacturer with long history and 
extensive experience. Our company was cre-
ated in 1919.

The investments of American company  
“SigmaBleyzer” were important stage of fac-
tory development, and it allowed us to build 
a new factory which meets international stan-
dards. As a result, “Dominik” more than ten 
years cooperates with a leading European 
company in production of confectioneries for 
the European market.  

We are constantly innovating and improv-
ing product quality, selecting the best ingredi-
ents from our leading suppliers. 

Quality management and food safety sys-
tems of PrJSC “Dominik” are certified accord-
ing to ISO 22000: 2005, BRS / IFS FOOD, ISO 
9001: 2015 international standards. The com-
pany also produces «HALAL» certified confec-
tioneries, which allowed us to increase sales to 
European and Asian countries. 

«Домінік» - сучасна українська компанія 
- виробник кондитерських виробів з 
багаторічною історією та досвідом вироб-
ництва. Наше підприємство було створено в 
1919 році.

 Важливим  етапом розвитку стали інвестиції 
американської компанії «SigmaBleyzer», які 
дали можливість побудувати нову фабрику, 
що відповідає міжнародним стандартам. Як 
результат - «Домінік» більше десяти років 
співпрацює з провідною європейською 
компанією з виробництва продукції для 
європейського ринку.

Ми постійно оновлюємо і покращуємо 
якість нашої продукції, відбираючи кращі 
інгредієнти від наших кращих/провідних 
постачальників.

Виробництво ПрАТ «Домінік» 
сертифіковано відповідно до вимог 
міжнародних стандартів якості та безпе-
ки продуктів харчування ISO 22000 : 2005, 
BRС / IFS FOOD, система управління якістю 
підприємства відповідає вимогам ISO 9001: 
2015. Також підприємство має сертифікат 
«HALAL» - підтвердження виробництва 
продукції ісламським канонічним нормам, що 
дозволило збільшити продажі в європейські 
та азіатські країни.
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«ПОЛТАВА»  
ЧОРНИЙ ШОКОЛАД  70% 

«POLTAVA»  
DARK CHOCOLATE 70% 

100/200 г/g

12 міс./mos.

34/23 шт./pcs.

«ЧАЙКА» МОЛОЧНИЙ ШОКОЛАД   36% 
«SEAGULL» MILK CHOCOLATE  36%

Класичний молочний 
шоколад

 з тертим кеш’ю.
Classic milk chocolate  

with grinded cashews.

ЧОРНИЙ ШОКОЛАД  56% 
«НАТУРАЛЬНА КАВА 

& ХРУСТКА КАРАМЕЛЬ»

DARK CHOCOLATE  56% 
«NATURAL COFFEE  

& CRUNCHY CARAMEL»

МОЛОЧНИЙ  ШОКОЛАД 32%
«ЧОРНА CМОРОДИНА 
& ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ»

MILK CHOCOLATE 32% 
«BLACK CURRANT & WALNUT»

«ПОЛТАВА»  
МОЛОЧНИЙ 

ШОКОЛАД 33%

«POLTAVA»  
MILK CHOCOLATE  33%  

90 г/g

12 міс./mos.

30 шт./pcs.

90 г/g

12 міс./mos.

34 шт./pcs.

100/200 г/g

12 міс./mos.

34/23 шт./pcs.

180 г/g

12 міс./mos.

28 шт./pcs.

«ДОМІНІК ПРЕМІУМ» 
ЕКСТРАЧОРНИЙ ШОКОЛАД 85%

«DOMINIK PREMIUM»  
EXTRA DARK CHOCOLATE  85% 

100/200 г/g

12 міс./mos.

34/27 шт./pcs.

««ОЛЕНКА» МОЛОЧНИЙ ШОКОЛАД   33%
«OLENKA» MILK CHOCOLATE  33% 

Класичний молочний 
шоколад.

Classic milk chocolate. 

90 г/g

12 міс./mos.

30 шт./pcs.
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«CHOCOBAR» » З НАЧИНКОЮ - СМАК BANANA

«CHOCOBAR» WITH FILLING – BANANA FLAVOR 

«ОЛЕНКА» З МОЛОЧНОЮ НАЧИНКОЮ

«OLENKA» WITH MILK FILLING. 

50 г/g

8 міс./mos.

50 шт./pcs.

«ОЛЕНКА» З  М’ЯТНОЮ НАЧИНКОЮ

«OLENKA» WITH MINT FILLING 

«ОЛЕНКА» З НАЧИНКОЮ - СМАК ЙОГУРТУ І ПОЛУНИЦІ

«OLENKA» WITH FILLING – YOGHURT AND STRAWBERRY FLAVOR

50 г/g

8 міс./mos.

50 шт./pcs.

50 г/g

8 міс./mos.

50 шт./pcs.

50 г/g

8 міс./mos.

50 шт./pcs.
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«ЧОРНОСЛИВ З МИГДАЛЕМ» У ШОКОЛАДІ

«PRUNE & ALMOND» IN  CHOCOLATE

Чорнослив з мигдалем, 
покритий  шоколадом.

Chocolate coated  
prune with almond. 

250 г/g

6 міс./mos.

5 шт./pcs.

«АССОРТІ-ДОМІНІК» 
«ASSORTED-DOMINIK» 

Набір шоколадних цукерок: праліне, праліне з подрібненим 
фундуком та карамеллю, кремова начинка з рисовими 

кульками.  
Set of chocolate candies: 

praline, praline with crushed 
hazelnut and crunchy 

caramel,  creamy filling with 
puffed rice.

200 г/g

7 міс./mos.

6 шт./pcs.

«ДОМІНІК» З ЛІЩИНОЮ
«DOMINIK» WITH HAZELNUT

«БЕТТІНО» 
«BETTINO» 

Набір шоколадних цукерок 
-  корзиночки, заповнені 

праліновим кремом з  
горіхом ( мигдаль, фундук, 

кеш’ю).
Set of chocolate candies – 

cups, filled with praline cream 
and nut (almond, hazelnut, 

cashew).

Набір шоколадних цукерок: «ГОГОЛІВСЬКІ»  
Set of chocolate candies: «HOHOLIVSKI»

205 г/g

7 міс./mos.

6 шт./pcs.

220 г/g

6 міс./mos.

6 шт./pcs.

285 г/g

7 міс./mos.

6 шт./pcs.

250 г/g

7 міс./mos.

6 шт./pcs.

«BEST WISHES !» 

Набір шоколадних цукерок: 
з молочно-желейною 

начинкою: зі згущеним 
молоком та  смаком ванілі; 

з кремовою марципановою 
начинкою,  помадною 

начинкою з какао і 
подрібненою заспиртованою 

вишнею. 

«ДЛЯ ВАС» 
«FOR YOU» 

315 г/g

7 міс./mos.

6 шт./pcs.

Шоколадні цукерки 
з трьома видами 

заспиртованих ягід 
(вишня / виноград / 

чорна смородина)
 в  пектиновому желе.

Chocolate candies filled with 
three types of  brandied ber-

ries (cherry, grape, black  
currant) in pectin jelly. 

Шоколадні цукерки з 
цілим фундуком в 

праліновій начинці.
Сhocolate сandies with 

whole hazelnut in praline 
filling.

Праліне з рисовими кульками і 
хрусткою карамеллю.
Praline  with puffed rice and crunchy 
caramel.

Праліне з волоським горіхом і 
хрусткою карамеллю.
Praline with walnut and crunchy 
caramel.

Цукерки з двошаровою молочно-
желейною начинкою зі згущеним 
молоком та  смаком ванілі. 
Candies with double-layered  
milk-jelly filling: condensed  
milk and vanilla flavor.

Set of chocolate candies: double-layered milk-
jelly filling: with condensed milk and vanilla 

flavor; with creamy marzipan filling;  
with fondant filling, with the addition of cocoa 

and crushed brandied cherry.
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150/250 г/g

12 міс./mos.

21/8 шт./pcs.

«БІЛОЧКА З ЗОЛОТИМ ГОРІШКОМ»
«SQUIRREL WITH GOLDEN NUT»  

Глазуровані цукерки 
з пралінової маси з 

подрібненим арахісом.
Enrobed candy made 

of praline mass with 
crushed peanuts.
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«ЗОЛОТА СТРІЛА»  
«GOLDEN ARROW»

Класичні шоколадні 
цукерки з молочно-

кремовою начинкою 
та  коньяком.

Classic chocolate can-
dies with milk-creamy 

filling and brandy.

220 г/g

6 міс./mos.

6 шт./pcs.

«PREMIUM DOMINIK» 

Чорний шоколад і затяжне 
печиво.

Dark chocolate  
and long dough biscuits. 

250 г/g

12 міс./mos.

12 шт./pcs.

«ШИКО» 
«SHICO» 

Шоколадні цукерки з 
двошаровою молочно-

желейною начинкою: 
зі згущеним молоком та зі 

смаком ванілі.
Сhocolate сandies with double-

layered milk-jelly filling: with 
condensed milk and vanilla flavor.

«ЗОЛОТА НІЧ» 
«GOLDEN NIGHT» 

Глазуровані какао-молочні цукерки з 
подрібненим печивом, посипані 

вафельною крихтою.

Enrobed cocoa-milk candies with  
crushed biscuits,  

sprinkled with wafer crumbs. 

330 г/g

12 міс./mos.

12 шт./pcs.

«ШАМПАН’ЄТТА»  
«SHAMPANYETTA»

Шоколадні цукерки з 
двошаровою начинкою: 

молочно-желейний шар і суфле 
з ароматом «шампанське».

Сhocolate сandies with double-
layered filling: milk-jelly layer and 

“champagne” flavored soufflé.

300 г/g

7 міс./mos.

12 шт./pcs.

«СHERRY BRANDY» 

Шоколадні цукерки з рідкою 
помадною начинкою та 

заспиртованою вишнею.
Сhocolate сandies with  

fondant filling  
and brandied cherries. 

224/300 г/g

7 міс./mos.

12/10 шт./pcs.

«ТРУФАЛЄТТО» 
«TRUFALETTO»

Глазуровані трюфельні 
цукерки з легким 

ментоловим смаком. 

Enrobed truffle candies with  
light menthol flavor. 

300 г/g

12 міс./mos.

12 шт./pcs.

«ПТАШКА ДОМІНІК» 

«DOMINIK BIRD» 

Глазуроване суфле зі згущеним 
молоком.

Enrobed soufflé with the addition 
of condensed milk.

240 г/g

7 міс./mos.

12 шт./pcs.

56%  какао
56%  cocoa

300 г/g

7 міс./mos.

12 шт./pcs.
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«ПОЛУНИЦЯ ЗАСПИРТОВАНА»
«STRAWBERRY BRANDY»

Цукерка з помадною начинкою  і 
заспиртованою полуницею.

Сandy with fondant filling  
and brandied strawberry.

«ГАНАШ АПЕЛЬСИНОВИЙ» 
«GANACHE ORANGE» 

Ганаш  
з апельсиновим 

маслом.

Ganache candy with 
orange oil.

7 міс./mos.

2,5 кг/kg

7 міс./mos.

2,5 кг/kg

«ВИШНЯ ЗАСПИРТОВАНА» 
«СHERRY BRANDY»

Цукерка з помадною начинкою і 
заспиртованою вишнею.

Сandy with fondant filling  
and brandied cherry.

«ГАНАШ МАЛИНОВИЙ» 
«GANACHE RASPBERRY»

Ганаш  
зі шматочками  

малини.

Ganache candy with  
pieces of raspberry. 

7 міс./mos.

2,5 кг/kg

7 міс./mos.

2,5 кг/kg

«АЛЬПІЙСЬКІ» CRISPY RICE

«ALPIYSKI»  CRISPY RICE

Праліне з рисовими 
кульками та хрусткою 

карамеллю.

Praline  with puffed rice  
and crunchy caramel.

7 міс./mos.

2,5 кг/kg

«АЛЬПІЙСЬКІ» CRISPY WALNUT

«ALPIYSKI»  CRISPY WALNUT

Праліне  з волоським горіхом 
та хрусткою карамеллю.

Praline with walnut  
and crunchy caramel.

7 міс./mos.

2,5 кг/kg
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«МАРЦИПАНОВИЙ КРЕМ»
«MARZIPAN CREAM»

Цукерка з кремовою 
марципановою 

начинкою.
Candy with creamy 

marzipan  filling.

«ШИКО» 
«SHICO» 

Цукерки з двохшаровою 
молочно-желейною начинкою: 

зі згущеним молоком та зі 
смаком ванілі.

Candies with double-layered 
milk-jelly filling:  

with condensed milk  
and vanilla flavor.

7 мІс./mos.

2,5 кг/kg

«БАРХАТНА ВИШНЯ» 
«VELVET CHERRY»

Цукерка з рідкою 
помадною начинкою 

з какао і подрібненою 
заспиртованою вишнею.
Сandy with fondant filling 

with cocoa and crushed 
brandied cherry.

«ШАМПАН’ЄТТА» 
«SHAMPANYETTA» 

Цукерка з двошаровою 
начинкою: молочно-

желейний шар і 
суфле з ароматом 

«шампанське».

Candy with double-
layered fillings:  

milk-jelly layer and 
«champagne» flavored 

soufflé.

7 мІс./mos.

2,5 кг/kg

7 мІс./mos.

2,5 кг/kg

7 мІс./mos.

2,5 кг/kg

«ДОМИНІК ТРЮФЕЛЬ» ПЛОМБІРНИЙ
«DOMINIK  TRUFFLES» PLOMBIERE  

Цукерка з пломбірною, трюфельною 
начинкою,  в какао-порошку.

Candy with  
plombiere truffle filling  

in cocoa powder.

7 мІс./mos.

2,5 кг/kg
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«ТРУФАЛЄТТО» 
«TRUFALETTO» 

Трюфельна цукерка з 
легким ментоловим 

смаком.
Truffle candy with light 

menthol flavor.

«ЗОЛОТА НІЧ»  
«GOLDEN NIGHT»

Какао-молочна цукерка 
з подрібненим печивом, 

посипана вафельною 
крихтою.

Cocoa-milk candy with 
crushed biscuits sprinkled 

with wafer crumbs.

«DOTTORE» 

Цукерка з  какао 
та смаком тірамісу.

Candy with cocoa  
and «Tiramisu» flavor.

«КОКОСОВА ЗАБАВКА» 
«COCONUT FUN» 

Цукерка з  кокосовою 
стружкою і кремовою 

начинкою зі смаком 
ванілі.

Candy with coconut 
flakes and creamy 
filling with vanilla 

flavor.

12 міс./mos.

2,7 кг/kg

12 міс./mos.

3 кг/kg

12 міс./mos.

3,2 кг/kg

12 міс./mos.

2 кг/kg
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«FUDGE» 

Молочно - тиражений 
корпус з ароматом 

тоффі.

Fudge with 
toffee flavor.

6 міс./mos.

2,7 кг/kg

«FUDGE&RICE» 

Молочно - тиражений 
корпус з рисовими 

кульками і з ароматом 
тоффі.

Fudge with  
puffed rice and  

toffee flavor.

6 міс./mos.

2,7 кг/kg

«ЗОЛОТА СТРІЛА» 
«GOLDEN ARROW» 

Класична шоколадна цукерка з 
молочно-кремовою начинкою та  

коньяком.
Classic chocolate candy  

with milk 
creamy filling and brandy.

6 міс./mos.

2,5 кг/kg
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«ZARYAD»  

Двошарова цукерка 
з арахісом, нугою і 
м’якою  молочною 

карамеллю.
Double-layered candy  
with peanuts, nougat 

and milk caramel.

«BONBAR» 

Двошарова цукерка 
з м’якою молочною 

карамеллю і нугою з 
какао.

Double-layered candy 
with soft milk caramel 

and nougat with cocoa.

9 міс./mos.

2,34 кг/kg

12 міс./mos.

2,34 кг/kg

ГЛ
А

ЗУРО
ВА

Н
І Ц

УКЕРКИ
 / EN

RO
BED

  CA
N

D
IES

«SESAME SWEETS» 

М’яка молочна  
карамель з 
кунжутом. 

 Soft milk caramel 
with sesame seeds.

«SUNFLOWER SWEETS» 

М’яка 
молочна  карамель 

з насінням соняшнику.

Soft milk caramel  
with sunflower seeds.

«WALNUT SWEETS» 

М’яка молочна  
карамель з волоським 

горіхом і рисовими 
кульками.

Soft milk caramel with 
walnuts and puffed rice.

6 міс./mos.

3,5 кг/kg

6 міс./mos.

3,5 кг/kg

6 міс./mos.

3,5 кг/kg

«COCODRIVE»  

«ДОМІНІК ГОРІХОВІ ЛАСОЩІ» 
«DOMINIK NUTTY SWEETS» 

Цукерка з кокосовою 
стружкою.

Сandy with coconut 
flakes.

М’яка молочна  карамель
з арахісом і кеш’ю.

Soft milk caramel with 
peanuts and cashews.

12 міс./mos.

3,5 кг/kg

12 міс./mos.

4 кг/kg

ХАЛВА СОНЯШНИКОВА ГЛАЗУРОВАНА
«ДОМІНІК»

«DOMINIK»  
ENROBED SUNFLOWER HALVA

85 г/g

6 міс./mos.

22 шт./pcs.
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«SAHELIA»  

Цукерки з  какао та 
рисовими кульками.

Candies with cocoa  
and puffed rice.

«BA-TON-CHIK» 

Неглазуровані 
цукерки з ароматом 
пряженого молока.

Unglazed candies with 
baked milk flavor.

«SUNNY SEEDS» 

Цукерки з насінням 
соняшника і халвою.

Candies with sunflower  
seeds and halva.

12 міс./mos.

2,5 кг/kg

6 міс./mos.

2,5 кг/kg
6 міс./mos.

2,5 кг/kg

«ФОНТІНО» 
«FONTINO» 

Цукерки з хрусткою 
вафельною крихтою та 
подрібненим арахісом.
Candies with crisp wafer  

crumbs and crushed 
peanuts.

12 міс./mos.

2,5 кг/kg

«БІЛОЧКА З ЗОЛОТИМ ГОРІШКОМ» 
«SQUIRREL WITH GOLDEN NUT» 

Пралінова маса з  
подрібненим арахісом.

Praline mass with  
crushed peanuts.

12 міс./mos.

2,5 кг/kg

«СМАК ЛІЩИНИ» 
«HAZELNUT FLAVOR» 

12 міс./mos.

2,5 кг/kg

Пралінова маса з 
какао та подрібненим 

арахісом.
Praline mass with cocoa 

and crushed peanuts.

«ТРИ МИСЛИВЦІ»
«THREE HUNTERS» 

Пралінова маса   
с кунжутом.  

Praline mass with 
sesame seeds.

12 міс./mos.

2,5 кг/kg

«РЕШКИ-ГОРІШКИ»  
«RESHKI-ORESHKI»  

Пралінові цукерки 
з подвійним 

глазуруванням і 
подрібненим арахісом.

Double-glazed  
praline candies 

with crushed peanuts.

12 міс./mos.

2,5 кг/kg
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«АРАХІСDANCE»
«PEANUTSDANCE» 

Арахіс у подвійній 
глазурі: какао-молочна 

і кольорова цукрова 
глазур.

Peanuts in double  
glaze: cocoa-milk and 

colored sugar glaze.

«РИСОВІ КУЛЬКИ ВІД ДОМІНІК» 

«PUFFED RICE FROM DOMINIK» 

Рисові кульки в какао-
молочній глазурі.

Puffed rice in  
cocoa-milk glaze.

«МИГДАЛЬ ВІД ДОМІНІК»  
«ALMONDS FROM DOMINIK»

Мигдаль у  какао-
молочній глазурі.

Almonds in  
cocoa-milk glaze.

«КУРАГА» 
«DRIED APRICOTS» 

Кубики кураги в какао-
молочній глазурі.

Dried apricot cubes in 
cocoa-milk glaze.

«ФУНДУК ВІД ДОМІНІК»  
«HAZELNUTS FROM DOMINIK»  

Фундук у какао-
молочній глазурі.

Hazelnuts in cocoa-
milk glaze.

«РОДЗИНКИ ВІД ДОМІНІК»  
«RAISINS FROM DOMINIK»  

Родзинки в какао-
молочній глазурі.

Raisins in cocoa-
milk glaze.

«ЧОРНОСЛИВ» 

«PRUNES» 

Кубики чорносливу в 
какао-молочній глазурі.

Prune cubes  
in cocoa-milk glaze.

12 міс./mos.

3 кг/kg

6 міс./mos.

4 кг/kg

12 міс./mos.

2,3 кг/kg

12 міс./mos.

3 кг/kg

6 міс./mos.

4 кг/kg

12 міс./mos.

3,5 кг/kg

200 г/g 16 шт./pcs.

12 міс./mos.

3,5 кг/kg

«АРАХІС ВІД ДОМІНІК»  
«PEANUTS FROM DOMINIK»  

Арахіс у какао-
молочній глазурі.

Peanuts in cocoa-milk 
glaze.

12 міс./mos.

3 кг/kg



12Д
РА

Ж
Е 

/ D
RA

G
EE

«КОКОСОВІ ДОМІНОРИКИ» 
«COCONUT DOMINORIKI» 

Печиво з  какао та 
кокосовою стружкою, в 

какао-молочній глазурі.
Biscuits with cocoa and 
coconut flakes, in cocoa 

milk glaze.

«ДОМІНОРИКИ» У КОЛЬОРОВІЙ ГЛАЗУРІ

«DOMINORIKI» IN COLORED GLAZE

Печиво в кольоровій 
глазурі зі смаком 

полуниці та лимону.
Biscuits in colored glaze 

with strawberry and lemon 
flavors.

«ДОМІНОРИКИ» З ВИШНЕВОЮ / АПЕЛЬСИНОВОЮ НАЧИНКОЮ
«DOMINORIKI» WITH CHERRY / ORANGE FILLING

Печиво в какао-молочній 
глазурі з вишневою / 

апельсиновою начинкою.
Biscuits with  

cherry/ orange  
filling in  

cocoa-milk glaze.

«ДОМІНОРИКИ» 
«DOMINORIKI» 

Печиво в какао-
молочній глазурі.

Biscuits in cocoa-
milk glaze.

«ТОФФІДЖОЙ» 

«TOFFEEJOY» 

Тоффі в какао-
молочній глазурі.

Toffee in cocoa-milk 
glaze.

«КОКОСОВІ ДРОБОТУШКИ» 
«COCONUT DROBOTUSHKI» 

Печиво з  какао та кокосовою 
стружкою, в білій глазурі.

Biscuits with cocoa and coconut  
flakes in white glaze.

12 міс./mos.

3 кг/kg

12 міс./mos.

2,7 кг/kg

12 міс./mos.

2,7 кг/kg

12 міс./mos.

3,5 кг/kg

12 міс./mos.

3 кг/kg

12 міс./mos.

2,7 кг/kg

«ДРОБОТУШКИ» 
«DROBOTUSHKI»  

Печиво в какао-молочній 
глазурі.

Biscuits in cocoa-milk glaze.

45 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 міс./mos.
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ФІГУРА З СЮРПРИЗОМ «ХТО ТАМ?» ПЛЮС
Яйце з какао-молочної маси з іграшкою - сюрпризом всередині капсули.

SURPRISE FIGURE  «WHO IS THERE?» PLUS
Cocoa-milk mass surprise egg with a toy inside the capsule. 

22/50/100  г/g

12 міс./mos.

25/36/16  шт./pcs.

ПЛИТКА КОНДИТЕРСЬКА «КЛАСИЧНА» 
COMPOUND MASS BAR «CLASSIC»  

Плитка з кондитерської 
глазурі з сухим молоком та

 смаком ванілі.

Compound mass bar  
with powdered milk   

and vanilla flavor.

100 г/g

8 міс./mos.

34 шт./pcs.

ФІГУРА ПУСТОТІЛА
(ДІД МОРОЗ, СНІГУРОНЬКА, ЗАЙЧИК, ЯЙЦЕ)

Фігурки з какао-молочної маси з ванільним смаком.

HOLLOW FIGURES  
(SANTA CLAUS, 

SNOW MAIDEN, 
RABBIT,  

EASTER EGG)
Сocoa-milk mass figures 

with vanilla flavor.  

50/45/30 г/g

12 міс./mos.

24/24/38 шт./pcs.
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«ДОН ЖУАН» 
«DON JUAN» 

Глазурована 
двошарова цукерка з 

суфле зі смаком ванілі 
і желе зі смаком 

персика.
Enrobed double-layered 

candy with vanilla  
flavored souffle and  
peach flavored jelly.

«BRIGHELLA» 

Глазурована двошарова 
цукерка з  суфле зі 

смаком полуниці та  желе 
зі смаком банану.

Enrobed double-layered 
candy with strawberry 

flavored soufflé and 
banana flavored jelly.

«ПТАШКА ДОМІНИК» 
«DOMINIK BIRD» 

Глазуроване суфле зі 
сгущеним молоком

Enrobed soufflé with 
condensed milk.

«А-ЛЯ СУФЛЕ!» ЗІ СМАКОМ ВИШНІ
«A-LA SOUFFLE!» CHERRY FLAVOR

Глазурована двошарова 
цукерка з суфле зі смаком 

ванілі і желе зі смаком вишні.
Enrobed double-layered  

candy with vanilla  
flavored soufflé  

and cherry flavored jelly.

«А-ЛЯ СУФЛЕ!» ЗІ СМАКОМ СМОРОДИНИ
«A-LA SOUFFLE!» CURRANT FLAVOR

Глазурована двошарова 
цукерка з суфле з какао і желе 

зі смаком смородини.
Enrobed double-layered  

candy with cocoa  
soufflé and currant  

flavored jelly.

«А-ЛЯ СУФЛЕ!»
«A-LA SOUFFLE!»

Глазурована двошарова 
цукерка з суфле зі 

смаком ванілі та желе зі 
смаком малини.

Enrobed double-layered 
candy with vanilla 

flavored soufflé  
and raspberry flavored 

jelly.

«BANANIA» + MANGO FLAVOR JELLY 
Глазурована двошарова цукерка з суфле з 

банановим смаком та желе зі смаком манго.
Enrobed double-layered candy with banana  

flavored soufflé and mango flavored jelly.

«BANANIA» 

Глазурована суфлейна цукерка з банановим смаком.
Enrobed soufflé candy with banana flavor.

7 міс./mos.

2 кг/kg

7 міс./mos.

2 кг/kg

7 міс./mos.

2,52 кг/kg

7 міс./mos.

2 кг/kg

7 міс./mos.

1,8 кг/kg

7 міс./mos.

2,5 кг/kg

7 міс./mos.

2,52 кг/kg

7 міс./mos.

2,8 кг/kg
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«ВЕРШКОВА СІМЕЙКА» В ГЛАЗУРі 
«CREAMY FAMILY» IN COATING

Глазуроване 
вершково-молочне 

желе.
Enrobed creamy-milk 

jelly.

«СУФЛЕЙНА СІМЕЙКА» 
«SOUFFLE FAMILY» 

Глазуроване  суфле  зі 
сгущеним молоком.

Enrobed soufflé with 
condensed milk.

«CHERRY-JЕLLY» 

Глазуроване желе 
зі смаком вишні.

Enrobed cherry 
flavored jelly.

«GUMMY ZOO!» 

Желейно-жувальні 
цукерки з фруктовими 

смаками (ананас, 
яблуко, чорниця).

Chewy jelly candies with 
fruit flavors (pineapple, 

apple, blueberry).

12 міс./mos.

2 кг/kg

7 міс./mos.

2,5 кг/kg

7 міс./mos.

1,8 кг/kg

80 г/g, 30 шт./pcs.

12 міс./mos.

2,2 кг/kg
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«КОРОВКІНА ЗАБАВКА ЗІ ЗГУЩЕНОЧКОЮ» 
«KOROVKINA ZABAVKA WITH CONDENSED MILK»

Глазурована молочна 
помада зі  згущеним 

молоком та какао.
Enrobed milk  
fondant with  

condensed  
milk and cocoa.

«ФІЗ-РА»

«PHYZ-RA» 
Неглазурована 

двошарова помадна 
цукерка: помада з 

апельсиновим смаком і 
какао-молочна помада.

Non-enrobed double-
layered candy: orange 

flavored and cocoa-milk 
fondants.

«ВЕСНЯНИЙ ЩЕБЕТ»
«SPRING TWITTER»

Глазурована молочна 
помада з  апельсиновим 

джемом.
Enrobed milk  
fondant with  

orange jam.

«ВЕСЕЛА ХМАРИНКА» 
«FUNNY  CLOUD» 

Глазурована фруктова 
помада зі згущеним 

молоком і какао.

Enrobed fruit fondant 
with condensed milk  

and cocoa.

«ПРЕМ’ЄРНІ НОТКИ»
«PREMIERE NOTES»

Глазурована молочна 
помада з какао та  

наливкою.

Enrobed milk fondant with 
cocoa and liqueur.

«КОРОЛЕВА-НІЧ» 
«NIGHT QUEEN»

Глазурована двошарова 
цукерка з  фруктовою 

помадкою та помадкою з 
какао.

Enrobed double- 
layered candy with  

fruit and cocoa  
fondants.

«ГАДАЛОЧКА»

«FORTUNE TELLER»

Глазурована фруктово-
помадна цукерка зі 
смаком пряженого 

молока.
Enrobed fruit  

fondant candy  
with baked  
milk flavor.

12 міс./mos.

3 кг/kg

12 міс./mos.

3 кг/kg

12 міс./mos.

3 кг/kg

6 міс./mos.

3 кг/kg

12 міс./mos.

3 кг/kg

12 міс./mos.

3 кг/kg

12 міс./mos.

3 кг/kg
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«ДОМІНІК» З АРОМАТОМ АПЕЛЬСИНА

«DOMINIK» WITH ORANGE FLAVOR

Карамель з фруктовою 
начинкою.

Hard candy with fruit 
filling.

«ДОМІНІК» ЗІ СМАКОМ ЕВКАЛІПТ-МЕНТОЛ

«DOMINIK» WITH EUCALYPT-MENTHOL FLAVOR

Карамель з помадною 
начинкою і освіжаючим 

смаком евкаліпту і ментолу.
Hard candy with fondant  

filling and refreshing taste  
of eucalyptus and menthol.

12 міс./mos.

4,5 кг/kg

12 міс./mos.

4,5 кг/kg

«ДОМІНІК» З АРОМАТОМ АБРИКОСА / ВИШНІ
«DOMINIK» WITH APRICOT / CHERRY FLAVOR

Карамель з сиропною 
начинкою.
Hard candy  

with syrup filling.

МОНПАНСЬЄ СМАК КОЛИ, ВИШНІ
MONTPENSIER COLA & CHERRY FLAVORS

Льодяники зі смаком коли, 
вишня.

Cola and cherry flavored  
hard-boiled candies.

МОНПАНСЬЄ СМАК ІМБИРНОГО ПРЯНИКА
MONTPENSIER GINGERBREAD FLAVOR

Льодяники зі смаком 
імбирного пряника.

Gingerbread flavored  
hard-boiled candies.

«ДОМІНІК БАРБАРИС / ДЮШЕС / М’ЯТА»
«DOMINIK BERBERIS / DUCHESS / MINT»

Льодяникова карамель 
з класичним смаком 

барбарису / груші / 
м’яти.

Hard-boiled candy with 
classic taste of berberis / 

pear / mint.

МОНПАНСЬЄ ЛЬОДЯНИКОВЕ У ЦУКРІ
MONTPENSIER IN SUGAR

Льодяники з фруктово-
ягідними смаками, 

обсипані цукром.
Hard-boiled candies

sprinkled with sugar and
fruit-berry flavored.

«МОНПАНСЬЄ МІКС» 

«MONTPENSIER MIX»

Мікс льодяників зі смаками 
коли, вишні, імбирного 

пряника, обсипані цукром.
Mix of sugar sprinkled  

hard-boiled candies: 
cola, cherry, 

gingerbread flavors.

12 міс./mos.

4,5 кг/kg

12 міс./mos.

3,5 кг/kg

12 міс./mos.

4,5 кг/kg

150 г/g

12 міс./mos.

16 шт./pcs.

150 г/g

12 міс./mos.

16 шт./pcs.

170 г/g, 16 шт./pcs.

12 міс./mos.

3,5 кг/kg
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«ЖУЙЧИКИ»  
ЗІ СМАКОМ КАВУНА / ТУТТІ-ФРУТТІ / 

ЙОГУРТ-ПЕРСИК / ЙОГУРТ-МАЛИНА
«ZHUICHIKY»  

WITH WATERMELON /  
TUTTI-FRUTTI /  

YOGHURT-PEACH /  
YOGHURT-RASPBERRY FLAVORS 

М’яка жувальна 
карамель з фруктово-

ягідними смаками.
Soft chewing candy with 

fruit and berry flavors.

«ЧАРІВНИЙ КЛЮЧИК»  
З АРОМАТОМ КАВИ

«MAGIC KEY»  
WITH COFFEE FLAVOR

Ірис з ароматом 
кави.

Toffee  
with coffee flavor.

«МОРСЬКИЙ РАЧОК»
«COCOA CANDY STICKS»

Карамельна трубочка з 
начинкою з арахісового 

праліне з натуральним какао.
Candy stick with cocoa  

and peanut praline filling.

«МОРОЖЕНІ ТРУБОЧКИ»
«FROZEN CANDY STICKS»

Карамельна трубочка з 
помадною начинкою і 

цитрусовим смаком.
Hard candy stick with  

fondant filling  
and citrus flavor. 

«ЧАРІВНИЙ КЛЮЧИК»  
З АРОМАТОМ ВЕРШКІВ

«MAGIC KEY»  
WITH CREAM FLAVOR

Молочний ірис.
Milk toffee.

«КАРАМЕЛЬНА ТРУБОЧКА»  

«CANDY STICKS»

Карамельна трубочка з 
помадною начинкою зі 

смаком зеленого яблука.
Candy stick with green 
apple flavored fondant 

filling.

12 міс./mos.

3,5 кг/kg

12 міс./mos.

3,5 кг/kg
12 міс./mos.

3,5 кг/kg

12 міс./mos.

4,5 кг/kg

12 міс./mos.

4,5 кг/kg

12 міс./mos.

4,5 кг/kg

«ПОПУЛЯРНА»

«POPULAR» 

Карамель в какао-
порошку з молочною 

начинкою.
Hard candy in cocoa 

powder with milk filling.

9 міс./mos.

3,5 кг/kg
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«СНЕКДЖОЙ»   
ЧОРНОСЛИВ І ВОЛОСЬКИЙ 

ГОРІХ
«SNACKJOY»  

PRUNES & WALNUTS

Частково глазуровані 
зернові батончики  з 

чорносливом, волоським 
горіхом та родзинками.

Partially enrobed cereal  
bars with prunes,  

walnuts and raisins.

«СНЕКДЖОЙ»   
АНАНАС ТА КОКОС

«SNACKJOY»   
PINEAPPLE & COCONUT

Частково глазуровані зернові 
батончики  з ананасом, 

кокосовою стружкою та 
родзинками.

Partially enrobed cereal bars 
with pineapple, coconut flakes  

and raisins.

«СНЕКДЖОЙ»
ЧОРНА СМОРОДИНА І КОНОПЛЯНИЙ 

ПРОТЕЇН
«SNACKJOY»  

BLACK CURRANT AND HEMP  PROTEIN

Частково глазуровані 
зернові батончики  з чорною 

смородиною, конопляним 
протеїном, волоським горіхом та 

родзинками.
Partially enrobed  cereal bars with 

black currant, hemp protein,  
walnuts and raisins.

«СНЕКДЖОЙ»   
ЧОРНИЦЯ І ВОЛОСЬКИЙ 

ГОРІХ

«SNACKJOY»    
BLUEBERRIES & WALNUTS

Частково глазуровані 
зернові батончики  з 

чорницею, волоським 
горіхом та родзинками.

Partially enrobed cereal bars 
with blueberries,  

walnuts and raisins.

«СНЕКДЖОЙ»   
КУРАГА І ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ

«SNACKJOY»   
DRIED APRICOTS & WALNUTS

Частково глазуровані зернові 
батончики  з  курагою, 
волоським горіхом та 

родзинками.
Partially enrobed cereal bars 

with dried apricots,  
walnuts and raisins.

30 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 міс./mos.

1,62 кг/kg

30 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 міс./mos.

1,62 кг/kg

30 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 міс./mos.

1,62 кг/kg

30 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 міс./mos.

1,62 кг/kg

30 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 міс./mos.

1,62 кг/kg
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«GOAL» ЗІ СМАКОМ ФУНДУКА
«GOAL» WITH HAZELNUT FLAVOR

Глазуровані цукерки, 
какао -кремова начинка зі 

смаком фундука.
Enrobed candies,  

cocoa-creamy filling with 
hazelnut flavor.

«COW’S FUN» CHOCOLATE FLAVOR

«YUMMYWAFER»  BAKED MILK FLAVOR

Глазуровані цукерки, кремова 
начинка з какао.
Enrobed candies,  

creamy filling with cocoa.

«COW’S FUN» MILK FLAVOR

«YUMMYWAFER»  RASPBERRY FLAVOR

Глазуровані цукерки, пралінова 
начинка з какао.

Enrobed candies with praline  
filling and cocoa. 

Глазуровані цукерки, кремова 
начинка з молоком.

Enrobed candies,  
creamy filling with milk.

«ГУЛЛІВЕР ВІД ДОМІНИК»
«GULLIVER FROM DOMINIK»

«КАЗКОВИЙ ГЕРКУЛЕС»
“FABLED HERCULES”

«КАЗКОВИЙ ГУЛЛІВЕР»
“FABLED GULLIVER”

Глазуровані цукерки, 
кремова начинка з 

какао.
Enrobed candies, 

creamy filling with 
cocoa.

8 міс./mos.

4 кг/kg

8 міс./mos.

4,6 кг/kg

8 міс./mos.

2 кг/kg

8 міс./mos.

2 кг/kg

8 міс./mos.

4 кг/kg

8 міс./mos.

4 кг/kg

8 міс./mos.

2 кг/kg

8 міс./mos.

2 кг/kg

Глазуровані цукерки,
какао-кремова начинка

з посипкою арахісом.
Enrobed candies

with cocoa-creamy filling
and sprinkled with peanuts.

Глазуровані цукерки,
 кремова начинка з какао  

та смаком малини.

Enrobed candies, 
creamy filling with 

cocoa and raspberry 
flavor.

Глазуровані цукерки,
 кремова начинка зі смаком 

пряженого молока.

Enrobed candies, 
creamy filling with 
baked milk flavor.
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«FIESTA STRAWBERRY» «FIESTA MILK»
«FIESTA COCONUT» «FIESTA CHOCOLATE»

Світлі вафлі, перешаровані начинкою 
чотирьох видів: 

полунична / молочна / 
шоколадна / кокосова.

Light wafers with 4 types of fillings: 
strawberry, milk, chocolate, coconut.

16 г/g, 48*6 шт./pcs.

12 міс./mos.

«МОРЯЧКА» «MORYACHKA»

Темні вафельні листи, 
кремова начинка зі 
смаком пряженого 

молока.
Dark wafers with 

baked milk flavored 
creamy filling.

«З КОКОСОВИМ СМАКОМ»
«WITH COCONUT FLAVOR»

Світлі вафлі, 
кремова начинка зі 

смаком кокоса.
Light wafers with 
coconut flavored 

creamy filling.

«ДОМІНІК» З ЛИМОННИМ СМАКОМ
«DOMINIK» WITH LEMON FLAVOR

Світлі вафлі, 
кремова начинка  зі 

смаком лимона.
Light wafers with  

lemon flavored  
creamy filling.

«АРТЕК» «ARTEK»

Класичні вафлі, 
кремова начинка з 

какао.
Classic wafers  

with creamy  
and cocoa filling.

«DOUBLE COCOA»

Темні вафлі,  кремова начинка з какао і 
кавово-мигдальним смаком. 

Dark wafers, cocoa and  
coffee-almond flavored creamy filling.

«DOUBLE VANILLA» 

Світлі вафлі  з кремовою начинкою зі 
смаком ванілі.

Light wafers with vanilla flavored  
creamy filling.

«DOUBLE MILK» 

Темні вафельні листи, молочно-
кремова начинка.

Dark wafers with milk creamy filling. 

«СНЕЖИНКА» 
«SNOWFLAKE»

Класичні світлі вафлі,  кремова начинка з ванільним смаком.
Classic light wafers with  

vanilla flavored 
creamy filling.

9 міс./mos.

4 кг/kg

9 міс./mos.

3,5 кг/kg

9 міс./mos.

3,5 кг/kg

9 міс./mos.

3,5 кг/kg

50 г/g, 24 шт./pcs.

12 міс./mos.

3,5 кг/kg 

75 г/g, 24*4 шт./pcs.

12 міс./mos.

75 г/g, 24*4 шт./pcs.

12 міс./mos.
75 г/g, 24*4 шт./pcs.

12 міс./mos.

Темні вафлі,  кремова начинка з какао і 
кавово-мигдальним смаком. 

Dark wafers, cocoa and  
coffee-almond flavored 

creamy filling.

«ПРАЖСЬКІ» 
«PRAGUE»

9 міс./mos.

4 кг/kg
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«КАЗКОВА КВІТОЧКА ЛЮКС»
«FABLED FLOWER LUX»

Глазуроване печиво, 
декороване зернами 

кунжуту.
Enrobed short dough 

biscuits decorated 
with sesame seeds.

«КАЗКОВА КВІТОЧКА СЮРПРИЗ»
«FABLED FLOWER SURPRISE»

Глазуроване печиво, 
декороване рисовими 

кульками.
Enrobed short dough 

biscuits decorated with 
puffed rice.

«SUGARY»  
В БІЛІЙ ГЛАЗУРІ 

З ПОСИПКОЮ 
З РИСОВИХ КУЛЬОК 

«SUGARY»  
IN WHITE GLAZE  

SPRINKLED WITH  
PUFFED RICE

«SUGARY»  
В БІЛІЙ ГЛАЗУРІ 

З ПОСИПКОЮ З ДРОПСІВ
«SUGARY»  

IN WHITE GLAZE  
SPRINKLED WITH DROPS

12 міс./mos.

2,9 кг/kg

12 міс./mos.

3 кг/kg

12 міс./mos.

3,4 кг/kg

12 міс./mos.

3,7 кг/kg

«ДВІЙНЯТА»
«TWINS»

Цукрове печиво та 
какао-молочна маса.

Short dough biscuits 
combined with cocoa-

milk mass. 

«PREMIUM DOMINIK»

Чорний шоколад і 
затяжне печиво.

Dark chocolate and 
long dough biscuits.

12 міс./mos.

1,6 кг/kg

«КОЛОМБІНА ЛЮКС»
«COLOMBINA LUX»

Глазуроване печиво, декороване 
зернами кунжуту.

Enrobed short dough biscuits  
decorated with sesame seeds.

55 г/g

12 міс./mos.

3,6 кг/kg

«КОЛОМБІНА СЮРПРИЗ» 

«COLOMBINA SURPRISE»

Глазуроване печиво, 
декороване рисовими 

кульками.
Enrobed short dough biscuits 

decorated with puffed rice.

60 г/g

12 міс./mos.

3,5 кг/kg

105 г/g, 40 шт./pcs.

12 міс./mos.

4,6 кг/kg

56%  какао
56%  cocoa
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«ДОМІНІК АПЕТИТНИЙ» 
«DOMINIK APPETIZING»

Глазуроване печиво з какао 
та подрібненим арахісом.

Enrobed short dough  
biscuits with cocoa and 

crushed peanuts.

53 г/g,  24*6 шт./pcs.

12 міс./mos.

3,1 кг/kg

«CHOCOSANDWICH» 

Сендвіч з цукрового печива 
та какао-молочної маси, 

кремова начинка зі смаком 
ванілі.

Sandwich from short dough 
biscuits and cocoa  
milk mass, vanilla  

flavored creamy filling.

12 міс./mos.

3,5 кг/kg

«ДОМІНІК СЕНДВІЧ» СМАК ШОКОЛАДУ

«DOMINIK SANDWICH» CHOCOLATE FLAVOR 

Глазурований сендвіч із печива з 
какао, кремова начинка з какао

Enrobed cocoa biscuit sandwich, 
creamy filling with cocoa.

«ДОМІНІК СЕНДВІЧ» З ГОРІХОМ

«DOMINIK SANDWICH» WITH NUTS 

Глазурований сендвіч із 
печива з какао, фундуком, 

арахісом та кремовою 
начинкою.

Enrobed cocoa biscuit  
sandwich with hazelnuts, 

peanuts, and creamy filling.

50/100 г/g 44/24 шт./pcs.

12 міс./mos.

3,1 кг/kg

«ДОМІНІК ДЕНДІ» В БІЛІЙ ГЛАЗУРІ
«DOMINIK DANDY» IN WHITE GLAZE

Глазурований білою глазур’ю 
сендвіч - із печива з какао і 

кремовою начинкою зі смаком 
ванілі.

Enrobed with white glaze cocoa 
biscuits sandwich with vanilla  

flavored creamy filling.

«ДОМІНІК ДЕНДІ»
«DOMINIK DANDY»

Сендвіч із печива з какао-
порошком і кремовою начинкою 

зі смаком ванілі.
Cocoa biscuits sandwich with 

vanilla flavored creamy filling.

60 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 міс./mos.

3,6 кг/kg

80 г/g, 24 шт./pcs.

12 міс./mos.

2,7 кг/kg

«Я І ТИ» ЗІ СМАКОМ ШОКОЛАДУ

«ME AND YOU» WITH CHOCOLATE FLAVOR

Сендвіч з двокольорового 
печива, кремова начинка зі 

смаком шоколаду.
Sandwich from two-colored 

biscuits with chocolate 
flavored creamy filling.

«Я І ТИ» ЗІ СМАКОМ ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА
«ME AND YOU» WITH CONDENSED MILK FLAVOR

Сендвіч з двокольорового печива, 
кремова начинка зі смаком 

вареного згущеного молока. 
Double-colored short dough 

biscuits sandwich, creamy filling 
with condensed milk flavor.  

12 міс./mos.

3,6 кг/kg

68 г/g, 24*4 б шт./pcs.

12 міс./mos.

3,6 кг/kg

50/100 г/g 44/24 шт./pcs.

12 міс./mos.

3,1 кг/kg
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«ДОМІНІК ФЛОРЕНТІНА»
«DOMINIK FLORENTINA»

Здобне печиво з какао-
дропсами.

Butter biscuits with 
cocoa chips.

«ВІВСЯНЕ ВІД ДОМІНІК»
«OATMEAL FROM DOMINIK»

Здобне печиво 
з пшеничного та 

вівсяного борошна, з 
нотками пряної кориці.

Wheat and oat flour  
butter biscuits with 
a hint of cinnamon.

«РАШЕЛЬ»
«RASHEL» 

Здобне печиво з 
пшеничного та вівсяного 

борошна, з какао-
дропсами, декороване 

какао-глазур’ю.
Wheat and oat flour butter 

biscuits with cocoa chips, 
decorated with cocoa glaze.

12 міс./mos.

4 кг/kg
12 міс./mos.

4,2 кг/kg

200 г/g, 8 шт./pcs.

9 міс./mos.

2,1 кг/kg

СМАК «ПРЯЖЕНЕ МОЛОКО»
FLAVOR «BAKED MILK» 

Цукрове печиво c 
ароматом пряженого 

молока.
Short dough biscuits 

with baked  
milk flavor.

80 г/g

12 міс./mos.

4,8 кг/kg

«ГАРМОНІЯ СХОДУ»
«HARMONY OF THE EAST»

Цукрове печиво c 
ароматом “масло-вершки”.

Short dough biscuits with  
“cream  

and butter flavor”.

12 міс./mos.

3,3 кг/kg

«ДОМІНІК-МОБІЛКА»
«DOMINIK-MOBILKA»

Цукрове печиво c ароматом “масло-
вершки”.

Short dough biscuits with “cream and 
butter  flavor”.

12 міс./mos.

4,3 кг/kg

«ЦУКРОВЕ»
«SUGARY»

Цукрове печиво c 
ароматом апельсина 

і цукровою 
посипкою.

Sugar sprinkled short 
dough biscuits with 

orange flavor.

180 г/g, 12 шт./pcs.

12 міс./mos.

5,2 кг/kg

Цукрове печиво c ароматом “масло-
вершки” і цукровою посипкою.

Sugar sprinkled short dough biscuits with   
cream and butter flavor.

«ДОМІНІК-МОБІЛКА» В ЦУКРІ
«DOMINIK-MOBILKA» IN SUGAR

«GRAINTART» 

Здобне печиво з обойним 
борошном, висівками та 

фруктовою начинкою з 
ароматом лісових ягід.
Butter biscuits made of 

whole-wheat flour, brans, 
and fruit filling with wild 

berries flavor.

6 міс./mos.

2,7 кг/kg
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«ІНОМАРАТІ»
«INOMARATI»

Цукрове печиво з  
какао-порошком і 

какао дропсами.

Short dough biscuits  
with cocoa powder 

and cocoa chips.

«ДОМІНІК СИРНЕ»  
«CHEESE DOMINIK»

Цукрове печиво з 
яскраво-вираженим 

смаком сиру.
Short dough biscuits 

with strong & rich taste 
of cheese.

«КОЛОМБІНА» З АРАХІСОМ
«COLOMBINA» WITH PEANUTS

Цукрове печиво з 
подрібненим арахісом.

Short dough biscuits 
with crushed peanuts.

«КОРОВКІНА ЗАБАВКА» 
«KOROVKINA ZABAVKA»

Цукрове печиво з 
ароматом пряженого 

молока.
Short dough 
biscuits with 

baked milk flavor.

«TEA SWEETS» 

Цукрове печиво з нотками 
пряної кориці.

Short dough biscuits 
with a hint 

of spicy cinnamon.

«АВТОРАЛЛІ»
«AUTORALLY»

Цукрове печиво c 
ароматом масло-вершки.

Short dough biscuits 
with  cream  

and butter  flavor.

80 г/g, 24 шт./pcs.

12 міс./mos.

5,7 кг/kg

80 г/g, 24 шт./pcs

12 міс./mos.

5 кг/kg

90 г/g, 24 шт./pcs.

12 міс./mos.

4,1 кг/kg

75 г/g, 24*4 шт./pcs.

12 міс./mos.

4,5 кг/kg
95 г/g, 24 шт./pcs.

12 міс./mos.

120 г/g

12 міс./mos.

25 шт./pcs.

«МАР’ЯНКА ВІД ДОМІНІК»
«MARYANKA BY DOMINIK» 

Цукрове печиво c 
ароматом ванілі і 

цукровою посипкою.

Sugar sprinkled short 
dough  biscuits with 

vanilla  flavor.

12 міс./mos.

4,3 кг/kg
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«ГАЛЕТИКИ» З ДРОПСАМИ

«GALETIKI» WITH CHOCOLATE CHIPS

Затяжне печиво з какао-
дропсами.

Long dough biscuits  
with cocoa drops.

«ГАЛЕТИКИ СОЛОНІ» З КУНЖУТОМ І ЛЬОНОМ

«SALTY GALETIKI» WITH SESAME AND FLAX

Солоне затяжне 
печиво з зернами 

льону і кунжуту.
Salty long dough 

biscuits with flax and 
sesame seeds.

«DOMINIK ZOOWORLD»

Затяжне печиво  в формі 
кумедних тварин з 
ванільним смаком.

Funny animals shaped 
vanilla flavored long 

dough biscuits.

«ГАЛЕТИКИ» З ІТАЛІЙСЬКИМИ ТРАВАМИ
«GALETIKI» WITH ITALIAN HERBS

Затяжне печиво з сумішшю 
італійських трав.

Long dough biscuits  
with Italian herbs mix.

«ДОМИНІК МАРІЯ» 
«DOMINIK MARIA»

Затяжне печиво, 
виготовлене за 

традиційним рецептом,  
зі смаком ванілі.

Traditional vanilla 
flavored long dough 

biscuits.

«ГАЛЕТИКИ» З РОДЗИНКАМИ
«GALETIKI» WITH RAISINS 

Затяжне печиво з 
родзинками.

Long dough biscuits  
with raisins.

«DOMINIK NAPOLEON GOLD»

Затяжне печиво зі смаком 
пряженого молока.

Puffed long dough biscuits  
with baked milk flavor.

12 міс./mos.

4,4 кг/kg

120 г/g, 21 шт./pcs.

12 міс./mos.

4 кг/kg

110 г/g, 27 шт./pcs.

12 міс./mos.

4,3 кг/kg

12 міс./mos.

3,6 кг/kg

75 г/g, 24*4 шт./pcs.

12 міс./mos.

3 кг/kg

72 г/g, 72 шт./pcs.

12 міс./mos.

4 кг/kg

90 г/g, 27 шт./pcs.

12 міс./mos.

5 кг/kg 

«МАРІЯ-СЕНДВІЧ»
«MARIA-SANDWICH»

Темне і світле затяжне 
печиво, кремова начинка 

зі смаком ванілі.
Dark and light long dough 

biscuits with vanilla flavored 
creamy filling.

12 міс./mos.

3,2 кг/kg
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КРЕКЕР «DOMINIK СОЛОНИЙ» 
«DOMINIK SALTY» CRACKER

Солоний крекер.
Salty cracker.

КРЕКЕР «DOMINIK RHOMBUS» 
«DOMINIK RHOMBUS» CRACKER

Хрусткий солоний 
крекер.

Crunchy salty cracker.

КРЕКЕР «DOMINIK»
«DOMINIK» CRACKER

Солодкий крекер.
Sweet cracker.

КРЕКЕР  «DOMINIK З ІТАЛІЙСЬКИМИ ТРАВАМИ»
«DOMINIK WITH ITALIAN HERBS» CRACKER

Крекер з італійськими 
травами.

Cracker with  
herbs mixture.

12 міс./mos.

4 кг/kg

12 міс./mos.

4 кг/kg

12 міс./mos.

4 кг/kg
12 міс./mos.

4 кг/kg

ПЕЧИВО «BUTTER FLAVOR» БЕЗ ГЛЮТЕНУ

 BISCUITS «BUTTER FLAVOR»  GLUTEN FREE

Здобне печиво без глютену  
на рисовому, кукурудзяному та 

льняному борошні  з ароматом масла.
Butter biscuits made of rice, corn and flax 

flour with butter flavor -Gluten free.  

150 г/g

6 міс./mos.

24 шт./pcs.

 ПЕЧЕНЬЕ  «VANILLA FLAVOR» БЕЗ ГЛЮТЕНУ

BISCUITS  «VANILLA FLAVOR»  GLUTEN FREE

Здобне печиво без глютену  
на рисовому, кукурудзяному та льняному 

борошні  з ароматом ванілі.
Butter biscuits made of corn and rice flour 

with vanilla flavor  - Gluten free.  
 

150 г/g

6 міс./mos.

24 шт./pcs.

«ПЕЧИВО ДІАБЕТИЧНЕ НА СОРБІТІ»
«SUGAR FREE BISCUITS WITH SORBITOL»

Печиво виготовлене 
з використанням 
цукрозамінника.

Biscuits made with  
a sugar substitute 

sorbitol.

160 г/g

6 міс./mos.

20 шт./pcs.

ДІЄТИЧНІ ПРОДУКТИ / FOOD PRODUCTS FOR SPECIAL DIETARY USE 
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«ДОМІНІК»
М. КиїВ

Вул. О. ГОНчАрА, 74-А

«ДОМІНІК»
М. ПОлТАВА

Вул. СОбОрНОСТІ , 21

«ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»
М. ПОлТАВА

Вул. НОВОбАзАрНА, 20

«ДОМІНІК»
М. ПОлТАВА

Вул. СОбОрНОСТІ, 76

«ДОМІНІК»
М. ПОлТАВА

Вул. СОбОрНОСТІ, 50

«DOMINIK»
74-A HOnCHARA STR., 
KyIv

«DOMINIK»
21, SOBORnOSTI STR., 
POLTAvA

«GOLDEN KEY»
20, nOvOBAzARnA STR., 
POLTAvA

«DOMINIK»
76, SOBORnOSTI STR., 
POLTAvA

«DOMINIK»
50, SOBORnOSTI STR., 
POLTAvA


