
ЄДНІСТЬ ДОСВІДУ, 

ЗНАНЬ ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Група компаній «Єдінство» 

Досвід годівлі  з 1998 року 



МІСІЯ 

ВИГОТОВЛЯТИ 
економічно  ефективні повнораціонні  і 

предстартерні комбікорми, кормові 

концентрати, премікси та спеціальні 

продукти 

ПОЄДНУВАТИ українських  сільськогосподарських 

виробників  та  кінцевих  споживачів 

продуктів  харчування 

високі виробничі  показники і низьку 

собівартість  продукції  тваринництва,   

птахівництва  та рибництва 
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ 



Професійна команда однодумців 

Відкритість і соціальна відповідальність за виготовлення якісної 

продукції, яка є важливою ланкою харчового ланцюжка 

Побудова чесних та реальних партнерських стосунків  

Ми не зупиняємось на досягнутому і завжди  прагнемо  досконалості 

Ентузіазм  та рішучість у роботі  

ЦІННОСТІ 



ІСТОРІЯ УСПІХУ 



КОМПАНІЯ В ЦИФРАХ 



КОМПЕТЕНЦІЇ 

Виробництво та продаж повнораціонних збалансованих комбікормів  для промислових клієнтів 

Виробництво та продаж фасованих комбікормів для приватних господарств 

Виробництво та продаж преміксів і концентратів для оптимального кормовиробництва 

Транспортно-логістичні послуги власним спеціалізованим автотранспортом 

Експортно-імпортні операції із зерновими та білковими культурами, рослинними оліями  

Ветеринарний і зоотехнічний сервіс  

Know-how і власні розробки 



ПОСТІЙНО РОЗШИРЯЄМОСЯ, ЩОБ БУТИ ЩЕ БЛИЖЧЕ 



Нові традиції якості 

ТОПКОРМ – готові рішення класу premium+ для годівлі тварин 

і птиці з 2009 року. Створені продукти, комбікорм та БМВД, 

втілюють нові традиції якості та професійний підхід до 

домашнього господарства. Завдяки чому Ви отримуєте 

збільшену продуктивність власного домашнього 

господарства. 

Від щедрої землі та щирого серця 

Просто корм - наш знак якості - запорука успіху, над якою 

працюємо з 2009 року. Збалансовані компоненти 

повнораціонних комбікормів розвивають потенціал Вашого 

господарства, збільшуючи його продуктивність. Комбікорм 

Просто корм- коли простота найкраще рішення. 

Щедра нива – рецепти від щедрої землі та щирого серця. 

Поєднання української сировини та традицій допомагають в 

збільшенні поголів’я та продуктивності домашніх тварин й птиці. 

Український досвід примноження домашнього господарства с 

2006 року. 

Знак якості – запорука успіху  

ПОВНОРАЦІОННІ ФАСОВАНІ КОМБІКОРМИ  

Перша дилерська мережа 



Максимальний ефект годівлі  

Продукт високих технологій 

Еко корм - дієві та безпечні комбікорми для тварин і птиці, що 

беруть свій початок с 2011 року. На основі поглиблених знань 

про потенціал кожного інгредієнта, розроблений унікальний 

продукт, із сировини вирощеної в еко-регіонах нашої країни. 

Екологічна якість – економ ціна, основний секрет успіху. 

ЕКОлогічна якість - Економ ціна 

БМ – з 2006 року створюємо продукт високих технологій, втілений 

у наших лінійках комбікормів та БМВД. Сучасні методики обробки 

сировини допомагають в створені продуктивної продукції для 

тварин і птиці. Поєднання багаторічних знань та новітніх 

технологій використання сировини, натуральних компонентів з 

преміксами і БМВД. 

Макс ефект - найголовніше для розвитку тварин та птиці – правильна 

відгодівля комбікормом, збалансованим по поживним речовинам 

вітамінам, макро- і мікро-елементам. Лінійки комбікормів та БМВД 

– Ваш професійний напрямок у відгодівлі тварин та птиці, 

починаючи з 2009 року. 

Друга дилерська мережа 

ПОВНОРАЦІОННІ ФАСОВАНІ КОМБІКОРМИ  



 
ФМ - мікс досвіду та технологій для домашнього господарства. 

Поєднуючи різне – створюємо справжнє, починаючи з 2015 року, 

для отримання високої продуктивності з мінімальними витратами 

корму. Оптимальне сполучення традицій і сучасних технологій в 

комбікормах та БМВД. 

Золота перевага 

GRANULA GOLD - золота перевага ефективності  втілює в себе 

досвід та знання, які  приводять до ідеалу. Це пристрасть до якості, 

концентрація на потребі тварин відповідного віку та групи, 

впевнена дія повнораціонних рецептур та новітній  підхід до годівлі. 

Інтелект годівлі 

ПОВНОРАЦІОННІ ФАСОВАНІ КОМБІКОРМИ  



Повнораціонні комбікорми  

для  промислових клієнтів 

ЛІНІЙКА ПРОФЕСІЙНИХ КОРМІВ ТА КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ГОДІВЛІ  

Предстартерні комбікорми, кормові 

концентрати, премікси та спеціальні 

продукти 

  



ПРОГРЕС ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГІЇ 

Контроль якості, комплексні програми 

супроводу та підтримки  

 



ІННОВАЦІЇ – КЛЮЧ ДО УСПІХУ 



Д Р У Ж Н Я    К О М А Н Д А    П Р О Ф Е С І О Н А Л І В! 



ВІДЧУЙ ПЕРЕВАГИ ПАРТНЕРСТВА 

З ПРОФЕСІОНАЛАМИ  

В ГАЛУЗІ КОРМОВИРОБНИЦТВА 

36007, Україна, м. Полтава, 

вул. Маршала Бірюзова, 32а 

(0532) 506 528 (328) 

office@edinstvo.pl.ua 

 


