ПрАТ «Оріль-Лідер» Групи МХП

«Оріль-Лідер» — одна з найбільших птахофабрик України

Птахофабрика «Оріль-Лідер» — виробництво замкнутого циклу
Обсяги виробництва

Інкубацію
яєць

Технологічний
процес
виробництва
м′яса птиці
включає

24 виробничі дільниці

Вирощування
бройлерів

з вирощування птиці

75 млн
Забій та
переробку
птиці

9 500 голів/годину (цех забою)
1 біогазовий комплекс

інкубаційних
яєць/рік

Виробляє продукцію під ТМ

та

Інноваційність діяльності «Оріль-Лідер»

Використовується обладнання від провідних європейських виробників

(Dutchman (Німеччина), МОВА, VDL, Meyn Food, Pas Reform,
CFS (Нідерланди), Sprout Matador, Harlev (Данія) та Buhler AG (Швейцарія)

Впроваджуються новітні методи догляду та утримання птиці
Застосовуються енергоощадні рішення
Використовуються біологічні очисні споруди
голландського виробництва
(NIJHUIS WATER TECHNOLOGY)
для очищення води

Відходи рослинництва, переробки
cтічних вод та побічні продукти
тваринного походження
переробляються на біогаз

Екологічність діяльності птахофабрики

Впроваджена Екологічна політика та інші документи природоохоронного спрямування
Усі бригади з вирощування бройлерів знаходяться на допустимій відстані
від житлової забудови
Викиди в атмосферу контролюються акредитованими лабораторіями
Усі об’єкти виробництва живляться від власного водозабору
Органічні відходи та побічні продукти переробляються на «зелену» енергію
на біогазовому комплексі
Дотримання заходів біобезпеки (ізоляція виробничих об’єктів

та птиці; контроль доступу і переміщень на територіях; дотримання
санітарії та особистої гігієни співробітників)

Утилізація побічних продуктів відбувається на власному
утилізаційному цеху та на державному ветсанутильзаводі
Небезпечні відходи I-III класів небезпеки передаються
для подальшого знешкодження чи утилізації
організаціям, що мають відповідну ліцензію
Мінприроди

«Оріль-Лідер» — найбільший виробник «зеленої» енергії
з курячого посліду в Україні та Європі
Найбільша в Україні та одна з найбільших в Європі біогазова установка
потужністю 5,5 МВт/год.

Працює на основі:
– курячого посліду з підстилкою
– відходів рослинництва
– очищених стічних вод
Основні показники за 2013-2018 рр.:
Вироблено біогазу 100 млн м3
Вироблено «зеленої» енергії 200 млн кВт
Утилізовано стічних вод - 700 000 м3
Утилізовано курячого посліду – 300 000 т

Плани птахофабрики щодо мінімізації впливу на довкілля
Скорочувати викиди забруднюючих речовин в атмосферу
Зменшувати обсяги утворення відходів і ступеню їх небезпеки для довкілля
Зменшувати обсяги утворення стічних вод і знижувати концентрацію в них
забруднюючих речовин
Мінімізувати техногенне навантаження на земельні ресурси
Раціонально використовувати ресурси та поступово зменшувати
споживання енергії з невідновлюваних джерел
Вести належним чином облік та моніторинг утворення
відходів, стічних вод, викидів в атмосферу
Сприяти підвищенню екологічної свідомості та
культури серед працівників, партнерів, споживачів
та інших зацікавлених осіб
Підвищувати рівень промислової безпеки шляхом
забезпечення суцільного технічного контролю
за станом виробництва, технологічних
процесів і продукції

Дякуємо за увагу!

