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За матеріалами 
ГК «Єдінство»

На сьогоднішній день ефективне використання 
генетичного потенціалу сучасних порід сільсько-
господарських тварин та птиці можливе лише за 
умови професійного підходу до питань годівлі. 
Прибутковість будь-якого господарства визнача-
ється правильно підібраним раціоном, потрібним 
для повноцінного росту та розвитку тварин, для 
отримання найвищої продуктивності. Вітчиз-
няний досвід показує, що більшість невеликих 
фермерських господарств не має можливості при-
готувати комбікорм необхідної якості власними 
силами. Вихід із ситуації один – придбання гото-
вих повнораціонних комбікормів. Готовий комбі-
корм, що випускається спеціалізованими вироб-
ництвами з використанням сучасної технології, 
є найпростішим та водночас найефективнішим 
способом запровадити до раціону корм, що міс-
тить достатню кількість добової норми корисних 
речовин, вітамінів і мінералів, і дозволяє забез-
печити поголів'я необхідними для росту і розви-
тку компонентами. Великі комбікормові підпри-
ємства, порівнюючи з виробництвом у домашніх 
умовах, мають більше можливостей для вико-
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ристання багатьох необхідних видів сировини, 
запровадження ноу-хау, адже вони облаштовані 
сучасним ефективним обладнанням, що дозволяє 
приготувати високоякісну продукцію з відносно 
невеликою собівартістю.

Восени 2014 року в смт. Летичів Хмельницької 
області введений в експлуатацію новий комбікор-
мовий завод європейського рівня загальною по-
тужністю виробництва до 200 тисяч тонн продукції 
на рік. Даний проект був реалізований спільними 
зусиллями одного з найбільших вітчизняних ви-
робників кормів ГК «Єдінство» спільно з євро-
пейськими партнерами. Завод виробляє широкий 
асортимент розсипних та гранульованих комбі-
кормів, а також предстартерних кормів та БМВД за 
індивідуальною рецептурою під потреби кожного 
клієнта. Продукція Летичівського комбікормово-
го заводу сертифікована і має гарантовано високу 
якість, яка досягається за рахунок суворого дотри-
мання всіх технологічних процесів, а також вико-
ристання тільки високоякісної сировини.

Особливої уваги кожного господаря заслуговує 
продукція заводу, що представлена на ринку під 
уже відомими та визнаними споживачами тор-
говими марками фасованих комбікормів – ТМ 
«Щедра нива», ТМ «Топ Корм», ТМ «Просто корм», 
ТМ «Best Mix». У цих кормах містяться в належній 
кількості всі необхідні поживні елементи (білки, 
вітаміни, мінерали, мікроелементи тощо), що дає 
змогу повністю задовольняти добові фізіологічні 
потреби тварин та птиці та тим самим повністю 
розкривати їхній генетичний потенціал.

Вигідне територіальне розташування дозволяє 
заводу підтримувати тісний контакт із спожива-
чами західного регіону України та оперативно 
реагувати на їхні запити. Завдяки розгалуженій 
дилерській мережі та власній транспортно-логіс-
тичній службі споживач у кожному, навіть най-
віддаленішому куточку, має можливість отрима-
ти якісний корм за помірними цінами. 

Обсяги виробництва та географія поставок фа-
сованих комбікормів Летичівського комбікормо-
вого заводу постійно зростає, тому підприємство 
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запрошує до співробітництва на вигідних умовах 
успішні комерційні структури для подальшого 
розширення дилерської мережі. Підприємство 
зацікавлене у залученні нових партнерів для дов-
гострокової плідної та взаємовигідної співпраці.

В основі нашої роботи з дилером:
 прозора цінова політика;
 фіксовані знижки для дилерів залежно від об-
сягу закупівель;

 повний рекламно-маркетинговий супровід;
 спеціальні пропозиції для фермерських госпо-
дарств, інкубаторів.
При сучасному інтенсивному розвитку сіль-

ського господарства і відносно невисоких почат-
кових витратах, продаж повноцінних фасованих 
комбікормів є виправданим і вельми перспек-
тивним бізнесом. Актуальність даного напрямку 
обґрунтована всебічним переходом невеликих 
приватних господарств та фермерських підпри-
ємств на збалансовану годівлю тварин, птиці і 
риб якісними комбікормами. Адже від правиль-
ного раціону залежать і обсяг, і якість одержува-
ної продукції, тому споживачі постійно зацікав-
лені в придбанні якісних та прийнятних за ціною 
комбікормів від надійного виробника.

Кожен вид фасованих комбікормів ТМ «Ще-
дра нива», ТМ «Топ Корм», ТМ «Просто корм», ТМ 
«Best Mix» виробляється за індивідуальними ре-
цептами в залежності від того, для якої вікової та 
господарської групи тварин та птиці він призна-
чений. Комбікорми виготовляються у вигляді по-
дрібненої до необхідних розмірів частинок одно-
рідної розсипи та у вигляді гранул різного розміру 
та діаметру в залежності від потреб споживача.

Для кожного споживача фасований комбікорм 
може бути запропонований у поліетиленовій та по-
ліпропіленовій тарі місткістю 1,5 кг; 5 кг; 10 кг; 25 кг. 

Останнім часом особливо зростає попит на 
фасовані гранульовані комбікорми для свиней, 
птиці та молочних телят. Ці корми мають ряд пе-
реваг щодо розсипних кормів.

Переваги годування фасованими повнораціон-
ними гранульованими комбікормами:
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 Повна безпека. Існуюча на заводі технологія 
виготовлення комбікорму виключає заражен-
ня тварин вірусними і бактеріальними захво-
рюваннями та виникнення захворювань фізіо-
логічної етіології. Крім того, при гранулюванні 
знищується до 95% колоній цвілевих грибів, 
що виробляють токсини.

 Повноцінний раціон. Рівномірний розподіл і фік-
сація всіх поживних компонентів у невеликому 
обсязі підвищує перетравність. Розроблені нами 
рецепти комбікорму передбачають надходження 
до організму тварини всіх необхідних поживних 
речовин, вітамінів, мікроелементів, клітковини.

 Економія часу і трудових витрат. Гранульовані 
фасовані корми зручні для транспортування, 
зберігання та механізованої роздачі. До того 
ж, фермеру немає необхідності займатися са-
мостійним приготуванням кормів, відбором 
сировини, заготівлею та зберіганням зерна, 
спеціальним обладнанням тощо. А легкість у 
застосуванні, як і гарантований результат, є го-
ловною перевагою такого комбікорму.
ГК «Єдінство» надає найповніший для України 

асортимент комбікормів для всіх видів сільськогос-
подарських тварин та птиці, завжди доступний на 
наших складах.

Підвищення цін на продукцію тваринництва, 
птахівництва та рибництва призводить до зростан-
ня потреби в якісних кормах, а відповідно і до зрос-
тання прибутковості від їх реалізації. Основні фак-
тори, що впливають на рівень і природу попиту, 
пов'язані з ціною товару, рівнем доходів населення; 
також на деякі групи товарів впливає сезонність. 
Зростання споживання фасованих повноцінних 
комбікормів по країні в цілому і зокрема по за-
хідному регіону має чітко виражену тенденцію до 
збільшення обсягів виробництва та продажів.

Наша пропозиція – це вигідне співробітництво 
як для невеликих організацій, так і для великих за-
мовників. Наша мета – побудова довгострокових 
партнерських відносин з дилерами.

Якщо станете нашим партнером у своєму регі-
оні, ви гарантовано отримаєте дилерські зниж-
ки і бонуси, які забезпечать швидкий старт для 
вашого бізнесу. Співпраця з ГК «Єдінство» – це 
робота на перспективу. Ми постійно вдоскона-
люємо та розширюємо асортимент продукції, що 
випускається, освоюємо інноваційні технології 
й оптимізуємо комплекс послуг, що надаються 
клієнтам. Працюючи з нами, ви завжди будете на 
крок попереду численних конкурентів.
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