
Ефективні технології утилізації  
відходів сільського господарства 

Рішення для: 

Цукрової галузі 

 Свинарства 

 Птахівництва 



 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
MNC Group 

www.mnc.in.ua 

 сахарные заводы 
 свинокомплексы 
 комплексы КРС 
 комунальные 
очистные сооружениѐ 
 птицефабрики 
 отходы фруктов и 
овощей 
 

Автономные электростанции  
на базе микротурбин 

Обучение, разработка, внедрение  
систем ISO 14001, BS 16001/ 
ISO 50001, ISO 9001,ISO 27001,  
HACCP/ISO 22000 и д.р. 



Цукрова галузь  

Проблеми галузі: 

Вартість 
природного газу 

Утилізаціѐ великої 
кількості жому 

Рішення – біогазова установка 



Технологічні властивості та 
экономічні вигоди проекту 

Технологічні властивості: 

 Висока економічна 
ефективність роботи 

 Висока екологічна 
доцільність роботи 

 Гнучкість у використанні 
сировини протѐгом року 

 Можливість роботи 
виклячно на жомі 

 

Економічні вигоди 

 Заміна дорогого 
природного газу; 

 Утилізаціѐ жому; 

 Отриманнѐ біодобрив; 

 Економіѐ на електроенергії; 

 Збільшеннѐ капіталізації ; 

 Зниженнѐ собівартості 
основного продукту 

 



Приклади реалізованих об'юктів  





Свинарство  

Серйозна проблема будь-якого свинокомплексу – 

застарілі методи утилізації гнойових стоків 



 Типовий 100-тисячний свинокомплекс виробляє 
близько 1000м3/добу ( до 365 000м3/год ) 
гнійних стоків. 

Для безпечного для землі внесення такої 
кількості стоків з лагун необхідно 
до 10 тис.га ! 

Як Ви вважжаєте, чи легко 
транспортувати таку кількість стоків на 
таку площу? 
І чи всі свинокомплекси мають поруч 
стільки власної землі?  
 www.mnc.in.ua 



БІОГАЗОВА 
УСТАНОВКА 

РАЗДЕЛЕНИЕ 

 Свинячі гнойові стоки 
 Зазвичай: БСК до 20000млО2/л 
                  6% сухих речовин (С.Р.) 
                  NH4 до 4500мг/л , P до 1000мг/л 

БІОДОБРИВА 

МОДУЛЬ 
ВИДАЛЕННЯ АЗОТУ 

ТА ФОСФОРУ 

АЗОТНІ 
МІНЕРАЛЬНІ 

ДОБРИВА 

ТВЕРДІ БІОДОБРИВА 
25% С.Р. 

БІОЛОГІЧНІ 
ОЧИСТНІ СПОРУДИ 

ОЧИЩЕНІ СТОКИ  

ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦІЇ / БІОСТАВКИ / ПОЛИВ 
www.mnc.in.ua 

БІОГАЗ 

СВИНОКОМПЛЕКС 

С.Р. 4% 
NH4~4400мг/л 

Обеззаражена рідина 
БСК < 4000млО2/л 
С.Р. < 0,8%  
NH4 < 400мг/л 
P < 60мг/л  

В систему  
гнійовидалення 

С.В. <0,8% 

ПІДІГРІВ 
ВОДИ 



ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ ВІД “МНС ГРУП” 

• ВІДМОВА ВІД ЛАГУН! 

     Очищені стоки — на поля фільтрації/ біопстаки / полив 

• ЗНИЖЕННЯ ВОДОСПОЖИВАННЯ! 

     Очищені та обеззаражені стоки можна повторно використати в 
системі гнійовидалення 

• ЭКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ !  

     Продукти очисних споруд покривают поточні витрати та 
капітальні вложення;  

     Відсутність або зменшення затрат на доставку на поля;                                                                                  
Отримання власних високоякіснихх біодобрив  та мінеральных 
добрив; 

     Збільшення капіталізації підприємства. 



 

Биогазовая установка в процессе строительства: 
 

Уникальная технология обеспечивает  непревзойденную скорость и 
качество возведения  реакторов   
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Технологія утилізації 
ППМ 

Птахівництво 



$          ФІНАНСУВАННЯ          € 

Залучення інвестора(до 95% від вартості  
проекту); 

Торгове фінансування (країноя–виробником 
обладнаннѐ); 

Міжнародна фінансова корпорація; ЮБРР 

Фінансування інш. банками 

 

* Обов'язковою умовою будь-якого варіанту фінансування є виконання Feasibility 
Study по проекту 



 

Україна м. Харків 
вул. Новгородська 11, оф 402 
+38 057 752 30 75 
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