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Директор

Ми – цілеспрямована команда амбітних професіоналів, які кожного дня 

надихаються своєю справою. Ми прагнемо використовувати найновіші

технології, знаходити нетривіальні рішення та постійно вдосконалювати себе, 

аби надати Вам сервіс бездоганної якості.



Холодильне сховище Органік-Д оснащене комплексом 

європейських інженерних систем і спроектовано з 

метою максимально утримати первинний вигляд

овочів та їх свіжість.

 4-ри охолоджуючі
камери

 розподілення повітря
у приміщенні

 активна вентиляція

 необхідний рівень
вологи

 озонування

 повністю керований
процес

Овочі ОРГАНІК-Д вирощені за принципами гармонійного розвитку рослини та технологією ощадливого

зберігання. Біоорганічне добриво дає можливість запровадити методи регенеративного землеробства. 

Тому компанія отримує якісний продукт готовий до споживання.

 З00 га Загальна площа посівів, з них 100 га крапельне зрошування

 Всі роботи здійснюються за стандартами Global GAP

 99% з усіх дозволенних видів пестицидів не виявлені взагалі

 Сучасні засоби механізації з системою комп’ютерного контролю

 Система точного землеробства, яка дозволяє ефективно
планувати сільськогосподарські задачі, якісно та оперативно їх
виконувати, знижувати витрати, заощаджувати топливо та ін

 Кількість працівників:23

 Кількість одиниць техніки: 15



• Менеджмент управління відходами на тваринницьких
підприємствах – майбутнє сільської місцевості. Тому що
відходи, перш за все, можуть використовуватися як 
джерело метану та природного добрива, а не місце
скупчення неприємних запахів.

• Свиноферма Субекон, що входить у склад підприємств AIP 
community, започаткувала у 2014 році традиційний бізнес з 
новим підходом. Збір залишків життєдіяльності тварин, їх
збродження у біогазовій станції (БС) та подальше 
розподілення на поля у вигляді натурального добрива
Ефлюент© докорінно змінили звичайний порядок роботи
свинокомплексу та перетворити непотріб на екологічно
дієвий інструмент бізнесу.

• У процесі збродження гною знищуються патогенні
мікроорганізми, залишаються поживні речовини, які
безпосередньо впливають на родючість землі та якість
овочів Органік-Д.

Обсяг Дигестату 18000 тонн/рік.

Вихід біогазу 1200 м куб/доба

Об’єм електроенергії 300 кВт/год

Об’єм теплової енергії 300 кВт/год.



Програмою надані можливості для
Підтримки малих та середніх аграрних 
Підприємств по зберіганню та ефективної
Реалізації зернових культур в загальному
Обсязі 60000 тонн
 Надано обладнання для завантаження зерна
 Рукави для зберігання зерна
 Технічна та консультаційна підтримка

Допомога надана американським народом, через програму
USAID Агро, що є частиною ініціативи AGRI – Ukraine і 
впроваджується компанією Chemonics International!



Компанія «Макро 2019» була заснована у 2019 році в смт. 
Сутиски Вінницького району. З моменту заснування і до 
сьогоднішнього дня підприємство стабільно працює. 

• Основні напрямки діяльності це – реалізація м’яса свинини, 
субпродуктів, м’ясних консервів (тушонок), каш із м’ясом. 
Підприємство має необхідне обладнання (автоклави, 
варочний котел, м’ясорубки та ін.) для здійснення своєї 
діяльності.  

• Консерви м’ясні стерилізовані. Свинина тушкована в 
реторт пакеті 

• Консерви м’ясорослинні каші з м’ясом в реторт пакеті

 - каша гречана з свининою та овочами;

 - каша перлова з свининою та овочами;

 - каша горохова з свининою та овочами.

• Контроль Якості – на підприємстві облаштована 
лабораторія, ветеринарний лікар – який здійснює контроль 
якості та дотримання відповідних вимог.

• Екологічність – підприємство застосовує політику 
енергонезалежності, екологічності та максимально 
завершеного циклу використання продуктів переробки. 




