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Reliable partnership is a key to success: about effective and mutually beneficial cooperation of LLC AP «Sumy Bacon» with GC 
«Yedinstvo»

У
же	давно	відомо,	що	спільна	
злагоджена	робота	сільсько-
господарських	 і	 комбікор-

мових	 підприємств	 багато	 в	 чому	
визначає,	чи	отримає	господарство	
значні	 виробничі	 показники,	 ви-
соку	 продуктивність,	 збереження	
поголів'я,	 а	 також	 рентабельність	
виробництва	в	цілому.	Від	надійно-
го	партнерства	сільгоспвиробників	
і	 кормовиків,	 у	 кінцевому	 рахун-
ку,	 залежить,	 чи	 буде	 населення	
забезпечене	 більш	 якісними	 і	 до-
ступними	продуктами	харчування.	
Прикладом	 такого	 ефективного	 та	
взаємовигідного	 об'єднання	 силь-
них	 сторін	 компаній	 та	 їхніх	 мож-
ливостей,	 що	 доповнюють	 одна	
одну	 і	 базуються	 на	 довірі	 та	 суво-
рих	європейських	стандартах,	мож-
на	 назвати	 співпрацю	 ГК	 «Єдін-
ство»,	одного	з	лідерів	вітчизняного	
кормовиробництва,	та	сільськогос-
подарського	підприємства	ТОВ	АП	
«Сумський	Бекон».

АП	 «Сумський	 бекон»	 –	 госпо-
дарство	 з	 виробництва	 м'яса	 ін-
диків,	організоване	в	2010	році	на	
базі	 занедбаних	 виробничих	 май-
данчиків	 колишнього	 колгоспу	

ім.	 Куйбишева	 Сумської	 області.	
На	сьогоднішній	день	–	це	цілком	
успішне	 підприємство	 Сумщини,	
а	також	один	із	лідерів	у	виробни-
цтві	м'яса	індички	в	Україні.

Створено	 підприємство	 порів-
няно	недавно,	але	за	цей	короткий	
термін	 була	 проведена	 величезна	
робота	 з	 реконструкції	 та	 модер-
нізації	 приміщень.	 У	 пташниках	
було	змонтовано	нове	високоякіс-
не	виробниче	обладнання	німець-
кої	компанії	«Біг	Дачмен»,	побудо-
ваний	 забійний	 цех,	 створена	 вся	
необхідна	 інфраструктура.	 Завдя-

ки	зусиллям	команди	професіона-
лів,	що	працюють	на	підприємстві	
і	 націлені	 на	 інновації	 та	 вдоско-
налення	 в	 справі	 виробництва	
м'яса	 індички,	 колектив	 пройшов	
кілька	етапів	зростання:	від	неве-
ликого	 виробництва	 до	 одного	 з	
лідерів	у	своїй	галузі.	Очолює	гос-
подарство	 Сергій	 Миколайович	
Глуходід	 –	 молодий,	 енергійний,	
грамотний	керівник.	Нам	вдалося	
поспілкуватися	 з	 директором	 та	
провідними	 спеціалістами	 цього	
підприємства,	і	вони	поділилися	з	
нами	секретами	свого	успіху.

За матеріалами 
ГК «Єдінство»

Надійне  
партнерство – 
запорука успіху

ПОРТРЕТ ГОСПОДАРСТВА

ТОВ «Агротехнологічне підприємство «Сумський бекон»,  
Сумська обл., TM «Своя індичка»

Спеціалізація – вирощування індиків на м'ясо.

Потужність – середньорічне поголів'я 180 тис. гол.

Порода – BIG-6.

Термін відгодівлі індичок – 21 тиждень.

Жива маса на кінець забою: індичок – 14 кг, індиків – 24 кг.

Вихід м'язової частини м'яса – 80% від загальної маси.

Конверсія корму – 2,6.

Власний забійний цех – річний обсяг виробництва – 2500 т 
готової продукції.



  ПЕРЕДОВОй ОПыТ

сергій миколайович глуходід, 
директор: 

«Перша	партія	індичат	із	Німеч-
чини	надійшла	на	фабрику	у	верес-
ні	 2010	 року	 в	 кількості	 всього	 12	
тисяч	 голів.	 Сьогодні	 у	 господар-
стві	працюють	уже	12	приміщень,	і	
разові	посадки	досягли	40	тисяч	го-
лів.	За	4-річний	період	ми	постійно	
опановували	 нові	 методи	 роботи,	
впроваджували	 передове	 облад-
нання,	але	першочерговим	завдан-
ням	було	ефективне	використання	
генетичного	 потенціалу	 високо-
продуктивного	кросу.	Одним	із	го-
ловних	елементів	утримання	інди-
чок	є	правильна	організація	їхньої	
годівлі,	 вирішальна	 умова	 якого	
–	 зниження	 собівартості	 м'яса	 і	
підвищення	рентабельності	вироб-
ництва.	Індички	відрізняються	від	
інших	 видів	 птиці	 високою	 вимо-
гливістю	до	годівлі,	особливо	в	мо-
лодому	віці.	Ми	розуміли:	для	того,	
щоб	розкрити	весь	генетичний	по-
тенціал	 індички,	 необхідно	 мати	
професійний	 підхід,	 правильну	 і	
грамотну	 організацію	 годування.	
При	 цьому	 вибір	 постачальника	
кормів	 –	 один	 із	 головних	 момен-
тів	у	технологічному	ланцюжку	ви-
робництва.	 Й	 успіх	 багато	 в	 чому	
визначається	відносинами	між	по-
стачальником	кормів	та	їхнім	спо-
живачем.

Наше	 партнерство	 з	 ГК	 «Єдін-
ство»	 бере	 свій	 початок	 з	 2010	

року,	 тобто	практично	з	першого	
дня	 заснування.	 Фундаментом	
взаємовигідних	 відносин	 між	
компаніями	 стали	 висока	 якість	
наданих	 нам	 комбікормів,	 ста-
більна	 ефективність	 використан-
ня	 кормової	 продукції,	 науково-
практичне	 супроводження	 нашої	
роботи	 спеціалістами	 ГК	 «Єдін-
ство».	 Така	 співпраця	 і	 сьогодні	
створює	сприятливі	та	комфортні	
умови	 для	 забезпечення	 головної	
мети	 –	 задоволення	 потреб	 спо-
живачів».

лідія володимирівна рензяєва, 
технолог:

«Ми	працюємо	з	птицею	важкого	
кросу	 BIG-6.	 Годівля	 індиків,	 осо-
бливо	 важких	 кросів,	 не	 може	 по-
рівнюватися	з	 годівлею	 іншої	сіль-
ськогосподарської	 птиці.	 Ці	 важкі,	
великі	птахи	мають	інші	звички	та	
особливості,	вимагають	підвищеної	
уваги	як	до	умов	утримання	та	об-
слуговування,	так	і	до	годівлі.	

Умови	 утримання	 індиків	 у	 нас	
максимально	 наближені	 до	 при-
родних,	 повністю	 регулюються	 та	
контролюються	 комп’ютером.	 Го-
дівля	 індиків	 відбувається	 повно-
цінними	 гранульованими	 комбі-
кормами,	 якість	 яких	 обов’язково	
контролюється	 державною	 лабора-
торією.	 Кваліфіковані	 спеціалісти	
ГК	 «Єдінство»	 допомагають	 нам	
підібрати	оптимальну	програму	го-
дівлі,	розрахувати	раціони,	отрима-
ти	потрібний	результат	та	постійно	
контролювати	 та	 вдосконалювати	
процес	 вирощування	 і	 відгодівлі.	
Це	 дає	 змогу	 нам	 зростати	 як	 про-
фесійно,	так	і	матеріально.	За	чоти-
ри	роки	співпраця	з	ГК	«Єдінство»	
показала	свою	ефективність	і	плід-
ність.	Як	приклад,	один	із	головних	
економічних	 показників	 у	 птахів-
ництві	–	витрата	кормів	на	одини-
цю	 продукції	 (конверсія	 корму).	
При	інтенсивній	відгодівлі	індичат	
високоенергетичними	 збалансо-
ваними	 раціонами	 вона	 дорівнює	
2,5-3	 кг.	 У	 нашому	 господарстві	 ця	
цифра	 вже	 довгий	 час	 тримається	
на	рівні	2,6	кг».
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НАША ДОВІДКА:

Крос BIG-6 належить до великовагових і був виведений британ-
ською компанією British United Turkeys Limited, яка на даний мо-
мент є торговою маркою, що належить компанії Aviagen Turkeys 
Limited. Відсоток чистого виходу м’яса складає 78-80%. Через 
це індичка кросу BIG-6 вважається рекордсменом. Жодна до-
машня тварина в усьому світі не має такого ж відсотку чистого 
виходу. До переваг цієї породи належать також висока життє-
здатність та скороспілість.



ПЕРЕДОВОй ОПыТ 
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володимир миколайович  
Петренко,  
головний ветлікар:

«Збереження	 здоров’я	 стада	 та	
інфекційне	 благополуччя	 гос-
подарства	 залежить	 від	 багатьох	
чинників.	 Найголовніші	 з	 них	
–	 це	 програми	 профілактичних	
щеплень,	 моніторинг	 імунної	
системи	 та	 правильна	 організація	
утримання	 і	 годівлі	 поголів’я.	 За-
стосування	 повноцінних	 високо-
якісних	комбікормів	виробництва	

ГК	 «Єдінство»	 підвищує	 природ-
ну	опірність	організму	до	впливів	
зовнішнього	 середовища,	 знижує	
захворюваність	 птиці,	 підвищує	
збереження,	 що	 дозволяє	 нам	 ви-
рощувати	 здорову	 птицю	 і	 ви-
робляти	 біологічно	 повноцінне	
м'ясо.	 Саме	 цей	 фактор	 і	 постій-
ний	 ветеринарний	 та	 санітарний	
контроль	 усіх	 процесів	 є	 запо-
рукою	 нашого	 успіху	 та	 високої	
якості	продукції.	

Сьогодні	 ми	 пропонуємо	 еко-
логічно	 чисте	 м’ясо	 під	 торговою	
маркою	 «Своя	 індичка».	 Продук-
ція	 реалізується	 як	 в	 охолодже-
ному,	 так	 і	 замороженому	 стані	 і	
супроводжується	 ветеринарними	
свідоцтвами	 та	 сертифікатами	
якості».	

сергій миколайович глуходід, 
директор:

«Високі	 вимоги	 до	 контролю	
якості	 продукції	 –	 стратегічні	
пріоритети	 компанії.	 Сьогодні	

кінцевий	 спо-
живач	 м'яса	 та	
інших	 продук-
тів	харчування	
добре	 розуміє	
різницю	 між	
з в и ч а й н и м и	
й	 екологіч-
но	 чистими	
п р о д у к т а м и .	
Прагнення	 за-
д о в о л ь н и т и	
вимоги	 покуп-
ців	 спонукало	

нас	 впровадити	 на	 підприємстві	
«Систему	 менеджменту	 безпеки	
харчової	продукції»,	що	відповідає	
вимогам	 міжнародного	 стандарту	
ISО	 22000:2005.	 Варто	 зазначи-
ти,	 що	 компанія	 «Сумський	 Бе-
кон»	–	одне	з	перших	підприємств	
своєї	 галузі	 в	 Україні,	 яке	 було	
сертифіковане	 за	 стандартом	 ISО	
22000:2005.

На	сьогоднішній	день	ми	маємо	
сучасне	 підприємство	 для	 веден-
ня	 промислового	 птахівництва,	
що	 вийшло	 на	 якісно	 новий	 рі-
вень.	 У	 нас	 працюють	 лише	 най-
кращі	 співробітники	 –	 справжні	
професіонали	 своєї	 справи.	 В	
компанії	 ведеться	 цілеспрямова-
на	робота	зі	 збільшення	потенці-
алу	у	виробництві	м’яса.	Співпра-
цюючи	 з	 нами,	 споживач	 завжди	
зможе	 переконатися	 в	 якості	 на-
шої	 продукції,	 партнерській	 на-
дійності,	відповідальності	та	сум-
лінності».	

Стратегічним завданням ГК 
«Єдінство» завжди була надій-
ність у співпраці. Оперативна ро-
бота в регіонах і тісний контакт із 
господарствами – запорука успіш-
ного вирішення всіх питань, до-
казом чого слугують високі показ-
ники ефективності виробництва в 
господарстві ТОВ АП «Сумський 
Бекон».

НАША ДОВІДКА:

Індик має один із найвищих коефіцієнтів перетворення рослин-
ного протеїну на тваринний білок. До того ж, м’ясо індика містить 
цілу низку корисних властивостей. Воно дуже поживне, але при 
цьому низькокалорійне, тому що містить мало жирів і насичене 
білками. Це м'ясо належить до продуктів із низьким вмістом 
холестерину і має здатність швидко забезпечувати виробництво 
дієтичних продуктів харчування.

НАША ДОВІДКА:

ISО 22000:2005 – це між-
народний стандарт, що ви-
значає вимоги до системи 
управління харчової без-
пеки й охоплює всі підпри-
ємства харчової та супутніх 
галузей. ISО 22000:2005 
об'єднує в собі вимоги ISО 
9001:2008 та принципи 
нАССр (система організації 
та забезпечення безпеки у 
виробництві та переробці 
харчових продуктів).




