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Ста ном на 25 трав ня аг ра рі ями рай -
ону бу ло по сі яно 7519 га зер но вих

куль тур (95% до пла ну), у то му чис лі
4316 га (105%) ран ніх зер но вих, із них:
2418 га (151%) го ро ху, 1656 га (79%)
яро го яч ме ню, 335 га ль ону (ІОК, "Но ва -
тор"), 78 га греч ки (фер ме ри. А та кож
2896 га (87%) ку ку руд зи та ін.

Крім то го, по сі яно 20223 га со няш ни -
ку. Най більші пло щі у ТОВ "Алек сандр-
Аг ро-3" - 1800 га, ПП "АФ "Сла ву тич" -
1539 га, ТОВ "Оріс-Ни ва" -1200 га.

Оле на ОТЮСЬ КА.

У вів то рок, 23 трав ня, ко -
лек тив КЗ "За по різь ка

цен траль на лі кар ня" ЗРР от -
ри мав гу ма ні тар ну до по мо гу
у виг ля ді ме дич но го об лад -
нан ня, яке бу ло вве зе но на
те ри то рію Ук ра їни з Ні меч чи -
ни. За спри ян ня екс-об лас -
но го де пу та та, а ни ні очіль ни -
ка Ши ро ківс ь кої ОТГ Д.О.Ко -
ро тен ка, пред став ни ка БО
"Бла го дій ний фонд "Об'єд -
нан ня во лон те рів За по ріж -
жя", де пу та та Ши ро ківс ь кої
сіль ра ди Д.А.Ма тю хі на ван -
таж бу ло роз мит не но та дос -
тав ле но для пот реб па ці єн тів
цен траль ної рай он ної лі кар ні.

Лі кар ня от ри ма ла ши ро -
кий спектр анес те зі оло гіч ної
апа ра ту ри, мо ні то ри, кар ді -
ог ра фи, опе ра цій ні сто ли, ка -
тал ки, ін ва лід ні віз ки та ба га -
то ін шо го.

У хо ді зус трі чі Де нис Ко ро -
тен ко на го ло сив, що і на да лі
ра зом зі сво єю ко ман дою
док ла да ти ме усіх зу силь для
за без пе чен ня ме дич них зак -
ла дів усім не об хід ним, ад же
здо ров'я лю ди ни - по над усе.
"Спіль ни ми зу сил ля ми мож на
ро би ти ве ли кі спра ви для
бла га лю дей", -на го ло сив він.

Дмит ро Ма тю хін за ува жив:
"Бу де мо ро би ти все для то го,
щоб вті лю ва ти про ек ти та ких
мас шта бів й на да лі".

Очіль ни ки рай ону Ана то лій
Ва сюк та Ана то лій Шев чи шин
вис ло ви ли вдяч ність бла го -
дій никам, які ре алі зу ва ли та -
ку бла го род ну спра ву, на да ли
ор га ні за цій ну та фі нан со ву
до по мо гу для здій снення
дос тав ки ван та жу. 

Го лов ний лі кар ЗЦРЛ Те тя -
на Гу дим від іме ні ко лек ти ву

по дя ку ва ла за під трим ку, а
та кож заз на чи ла: "Важ ли во,
що про лі ку валь ний зак лад
рай ону дба ють, до по ма га ють
під ня ти рі вень на дан ня ме -
дич них пос луг, ад же не тіль ки
від про фе сі она ліз му лі ка ря
за ле жить оду жан ня па ці єн та,
а й від об лад нан ня, яким ко -
рис ту єть ся ме дик.

Ми от ри ма ли об лад нан ня,
яко го не бу ло в ЦРЛ. Бу де по -
ліп ше на ба за хі рур гіч но го від -
ді лен ня, що от ри ма ло ка тал -

ки, віз ки, опе ра цій ні сто ли,
лам пи, мо ні то ри, анес те зі оло -
гіч ну апа ра ту ру та ін. Спо ді ва -
юся, що ре зуль та ти ці єї ро бо -
ти оці нить на се лен ня, по ба -
чив ши ре аль ні змі ни в ма те рі -
аль но му за без пе чен ні на шої
лі кар ні. Це ли ше І етап гу ма ні -
тар ної до по мо ги. Дру гий очі -
ку ємо в лип ні. Спо ді ва ємось
на по даль шу спів пра цю".

На та лія СТІ НА.
Фо то Ін ни МІХ НО.

Рай он на лі кар ня от ри ма ла ме дич не об лад нан ня

На ла нах рай ону

Го ло ва рай держадміністрації Ана то лій
Ва сюк за учас тю сво го пер шо го зас -

туп ни ка Світ ла ни Чу дес но вої, зас туп ни -
ка го ло ви рай ради Сер гія Бур ми про вів
за сі дан ня рай он ної ро бо чої гру пи з ор -
га ні за ції про ве ден ня за хо ду "Вро жай-
2017". Бу ли роз гля ну ті ос нов ні пи тан ня
ор га ні за ції та про ве ден ня І ета пу за хо ду
"Вро жай -2017", мо ні то рин гу ста ну ви -
ко рис тан ня сіль сь ко гос по дарс ь ких зе -
мель рай ону. Свої роз'яс нен ня що до
про ве ден ня І ета пу за хо ду "Вро жай -
2017" та вза ємо дії з сіль сь ки ми, се лищ -
ни ми ра да ми та ра да ми об'єд на них те -
ри то рі аль них гро мад на да ли пред став -
ни ки та "Дер жге ока дас тру" та ОД ПІ ГУ
ДФС у Віль нянс ь ко му рай оні.

Фа хів ці ін фор му ва ли з різ них пи тань,
зок ре ма, на пов нен ня міс це вих бюд же тів
та до дер жан ня зе мель но го за ко но давс -
тва при ви ко рис та ні зе мель них ді ля нок
сіль сь ко гос по дарс ь ко го приз на чен ня.

Та кож у хо ді за сі дан ня го ло ва За по -
різь кої аг рар ної па ла ти Вла дис лав Сер -
гі єн ко про вів пре зен та цію но во го про -
ек ту "Зе мель на ре мор ма", що ре алі зо -
ву єть ся спіль но з уря дом Ні дер лан дів. 

За сі дан ня рай он ної
ро бо чої гру пи Олек сій Ва да турс ь кий:

Мен ше мі ся ця за ли ши -
ло ся до уро чис то го за -

хо ду з на го ди вве ден ня в
екс плу ата цію фі лії “Хор ти -
ця” у с. Бі лень ке ком па ні -
єю ТОВ СП “НІ БУ ЛОН”. 15
чер вня “НІ БУ ЛОН" ор га ні -
зує для міс це вої гро ма ди
гран ді оз не свя то з ць ого
при во ду: за ві та ють ви со -
ко по са дов ці з об лас ті, рай -

ону та по важ ні гос ті з єв ро -
пейс ьких кра їн, а ще бу де
ка тан ня на швид кіс них річ -
ко вих ра ке тах і ін ші при єм -
ні сюр при зи. 

Що тиж ня, від ві ду ючи буд -
май данчик під при ємс тва, за -
хоп лю єш ся чіт кою ор га ні за ці -
єю, над швид кіс ни ми тем па -
ми бу дів ниц тва та ней -
мовірною ди на мі кою змін

май бутнього тер мі на ла. Ат -
мос фе ра і нас трій на буд май -
данчику по зи тив но-оп ти міс -
тич ні - бу дів ниц тво пе ре ван -
та жу валь но го тер мі на ла з
від ван та жен ня зер но вих та
олій них куль тур на річ ко вий
тран спорт фі лії "Хор ти ця"
йде за гра фі ком.

– Як що під ряд на ор га ні за -
ція не справ ля єть ся з пев ним

об'ємом ро біт, то ми ду же
опе ра тив но ре агу ємо і до по -
ма га ємо у ви рі шен ні проб -
лем них пи тань. Так, ми прак -
ти ку ємо пре мі юван ня ком па -
ній, які ви ко ну ють пос тав ле ні
зав дан ня якіс но та в тер мі ни.
А та кож та ким чи ном до дат -
ко во сти му лю ємо ін ших до
ро бо ти. Нап рик лад, бу ло від -
зна че но під ряд ну ор га ні за -
цію, яка від по ві да ла за під -
нят тя та мон таж ме та ле вих
єм нос тей, – заз на чив Олек -
сій Ва да турс ь кий.

Так, на чер го вій опе ра тив -
ній на ра ді ге не раль ний ди -
рек тор Олек сій Ва да турс ь кий
по ру шив пи тан ня, яке так
хви лю ва ло міс це вих меш кан -
ців та су сід ніх сіл від по чат ку
бу дів ниц тва тер мі на ла, - це
збе ре жен ня міс це вих ав тош -
ля хів. Як заз на чив Олек сій
Ва да турс ь кий, "НІ БУ ЛОН" є
со ці аль но від по ві даль ним
під при ємс твом і на ра зі роз -
по чи нає ка пі таль не від нов -
лен ня ас фаль тно го пок рит тя:
під'їз ної час ти ни до під при -
ємс тва, по се лу, до ро ги до с.
Бі лень ке та тро ту арів. На цих
ро бо тах бу де скон цен тро ва -
но мак си мум ро бо чої си ли. 

→

“Го лов не зав дан ня ком па нії “НІ БУ ЛОН” –
пе ре орі єн ту ва ти зер но ві ван та жі на вод ні ма гіс тра лі. 
І ми з ус пі хом це вті лю ємо!”

25 трав ня від бу ло ся за сі дан ня дев'ят -
над ця тої по за чер го вої се сії За по різь кої
рай он ної ра ди сь омо го скли кан ня. У ро -
бо ті се сії взя ли участь 23 де пу та ти із 34,
го ло ва рай держадміністрації А.Г. Ва сюк,
сіль сь кі го ло ви, ке рів ни ки рай он них уп -
рав лінь та від ді лів РДА, ко му наль них
зак ла дів ЗРР. Від крив і про вів се сію го -
ло ва рай он ної ра ди А.М. Шев чи шин.

Се сія внес ла змі ни та до пов нен ня до
рай он но го бюд же ту. Зок ре ма, Ве се -
лівс ь ка, Лу ка шівс ь ка та Со няч на сіль ра -
ди нап ра ви ли кош ти до рай он но го бюд -
же ту – для спів фі нан су ван ня про ек тів з
бу дів ниц тва во до го нів сіл Лу ка ше ве,
Ма ли шів ка та Зо ря не.

Де пу та ти про го ло су ва ли за вне сен -
ня змін та до пов нень до рі шень рай он -
ної ра ди №9 та №10 - про на дан ня зго -
ди на прий няття між бюд жет них тран -
сфер тів з бюд же тів Бі лень ківс ь кої ОТГ
та До линс ь кої ОТГ. Кош ти бу де спря мо -
ва но на ком пен са цій ні вип ла ти – від -
шко ду ван ня про їз ду за ліз нич ним, по віт -
ря ним та ав то бус ним тран спор том гро -
ма дя нам піль го вих ка те го рій. 

Бу ло зат вер дже но змі ни до пла ну ді -
яль нос ті рай ра ди з під го тов ки ре гу ля -
тор них ак тів на 2017 рік; струк ту ру та
штат ний роз пис ви ко нав чо го апа ра ту
рай он ної ра ди; про дов же но строк дії
кон трак ту з ди рек то ром КЗ "За по різь ка
рай он на ком плек сна ди тя чо-юнаць ка
спор тив на шко ла" О.І.Кос тен ко та ди рек -
то ром КЗ "ФСК "Ко лос" М.М. Зем ля ком.

Се сія рай он ної ра ди

Адміністративно-лабораторний корпус



“Червоний промінь”, 27 травня 2017 року 2

Го ло ва об лдер жад мі ніс -
тра ції Кос тян тин Бриль

за явив, що прий нято рі шен -
ня про й ого звіль нен ня в за -
пас з лав спів ро біт ни ків СБУ.
Це крок по год же ний з Пре -
зи ден том Ук ра їни Пет ром
По ро шен ком і з го ло вою
Служ би без пе ки Ук ра їни Ва -
си лем Гри ца ком.

– Я на пи сав ра порт про
звіль нен ня в за пас СБУ. Прек -
рас но ро зу мію, що ра ні ше біль -

шість кри тич них пи тань ви ни -
ка ло че рез нет ри ві аль ність си -
ту ації. Ад же, впер ше в іс то рії
не за леж ної Ук ра їни го ло вою
ре гі ону був приз на че ний ді -
ючий офі цер Служ би без пе ки.
Сво го ча су це рі шен ня бу ло
про дик то ва но особ ли ви ми
умо ва ми в ре гі оні, який ме жує
з зо ною про ве ден ня АТО. Са ме
для під трим ки ми ру і ста біль -
нос ті в За по різь кій об лас ті, ме -
не і нап ра ви ли у від ряд жен ня.

Пі ти в за пас бу ло ду же неп рос -
тим для ме не рі шен ням. Ад же я
но шу по го ни з 14 ро ків і все
своє жит тя пи ша юся цим. Вва -
жаю, що цей вчи нок має ста ти
прик ла дом для ба гать ох. І він
по ви нен по ка за ти ук ра їн цям,
що не має ні чо го важ ли ві шо го
слу жін ня Бать ків щи ні, – за явив
го ло ва об лдер жад мі ніс тра ції
Кос тян тин Бриль.

Як заз на чив гла ва ре гі ону,
це рі шен ня доз во лить на за -

кон них під ста вах оп ри люд ни ти
й ого елек трон ну дек ла ра цію як
держ служ бов ця. До ку мент вже
опуб лі ко ва ний і зна хо дить ся у
від кри то му дос ту пі на сай ті
"На ці ональ не агентство
з пи тань за по бі ган ня ко руп ції".

– Вва жаю, що пок ла де ні на
ме не дер жав ні фун кції не менш
важ ли ві, ніж служ ба в ла вах СБУ.
Це моя від по відь всім по пу ліс -
там, які вва жа ли, що офі цер мо -
же со бі доз во ли ти щось при хо -

ву ва ти за сво їми по го на ми. Ге -
не рал СБУ –  це не тіль ки зван ня,
а й від по ві даль ність за свої вчин -
ки пе ред людь ми і Ук ра їною, –
під крес лив Кос тян тин Бриль. ї

Ле онід СЕ МЕ НОВ.

Кос тян тин Бриль: Кос тян тин Бриль: 

“Пок ла де ні на ме не дер жав ні фун кції“Пок ла де ні на ме не дер жав ні фун кції
не менш важ ли ві, ніж служ ба в ла вах СБУ”не менш важ ли ві, ніж служ ба в ла вах СБУ”

Три ває ре фор му ван ня у пен -
сій ній га лу зі, у й ого рам ках

ре ор га ні зо ва но де які те ри то рі -
аль ні ор га ни ПФУ шля хом злит -
тя. Так, від по від но до пос та но ви
Каб мі ну № 988, 31 бе рез ня ц.р.
бу ло об'єд на но в єди не дві
струк ту ри – уп рав лін ня ПФУ у
За по різь ко му рай оні та уп рав -
лін ня ПФУ у Віль нянс ь ко му рай -
оні. Та ким чи ном бу ло ут во ре не
За по різь ке при місь ке об'єд на -
не уп рав лін ня ПФУ (на ба зі За -
по різь ко го рай ону). Й ого очо -
ли ла Оле на Олек сі їв на Га лі на.

– Оле но Олек сі їв но, ре -
ор га ні за ція двох уп рав лінь
да ла змо гу ско ро ти ти штат
ор га нів ПФУ та ви дат ки на й -
ого ут ри ман ня. Чи поз на -
чать ся ці змі ни на об слу го ву -
ван ні жи те лів, у пер шу чер гу,
За по різь ко го рай ону?

– Під став для хви лю ван ня
не має. Оз на че ні за хо ди жод -
ним чи ном не впли ну ли на об -

слу го ву ван ня та вип ла ту пен сій
ні у Віль нянс ь ко му , ні в За по -
різь ко му рай оні. Спе ці аліс ти з
пи тань пен сій ного за без пе чен -
ня пра цю ють в тих же при мі -
щен нях, за лах об слу го ву ван ня
та ка бі не тах, як і до зап ла но ва -
но го об'єд нан ня, за тим же гра -
фі ком. Не змі ни ли ся й кон так -
тні те ле фо ни: 218-41-10, 218-
41-17, 218-41-18. На сь огод ні
прий ом гро ма дян ве деть ся в
звич но му ре жи мі.

Ок рім тра ди цій них форм
ро бо ти з приз на чен ня та пе ре -
ра хун ку пен сій, роз'яс нень та
кон суль та цій, прак ти ку ємо ви -
їз ні прий оми гро ма дян, ве де мо
тіс ну спів пра цю з уп рав лін ням
со ці аль но го за хис ту, ро бо то -
дав ця ми то що.

Об слу го ву ван ня гро ма дян
ста не ще дос туп ні шим зав дя ки
зап ро вад жен ню дис тан цій ної
фор ми ро бо ти: на дан ня кон -
суль та цій за до по мо гою скайп-

зв'яз ку для об'єд на них те ри то -
рі аль них гро мад та при сіль сь -
ких бі лі оте ках, що ма ють від по -
від ну тех ніч ну ба зу. 

- Які пер шо чер го ві зав -
дан ня Ви ста ви те пе ред со -

бою на да но му ета пі?
– Пра цю ва ти й да лі над по -

ліп шен ням об слу го ву ван ня
гро ма дян, вес ти сво єчас не і
зро зу мі ле ін фор му ван ня гро -
ма дян про змі ни в пен сій ному

за ко но давс тві, за без пе чу ва ти
ви ко нан ня пла ну над ход жень
кош тів до бюд же ту Пен сій ного
фон ду Ук ра їни, спіль но з рай -
держадміністрацією, уп рав лін -
ням со ці аль но го за хис ту, фіс -
каль ною служ бою вес ти ці лес -
пря мо ва ну ро бо ту із ле га лі за ції
за ро біт ної пла ти. Зок ре ма, що -
до ви хо ду з "ті ні" пра ців ни ків
аг рар но го сек то ру, участь в
опе ра ції "Уро жай-2017". Важ -
ли во, щоб пра ців ни ки ро зу мі -
ли: от ри му єш зар пла ту "в кон -
вер ті" або ниж че рів ня мі ні -
маль ної зар пла ти (3200 грн) -
бу дуть проб ле ми з пен сі єю.

Та кож на да но му ета пі не об -
хід но про вес ти звір ку ба зи да -
них пен сій них справ у світ лі під -
го тов ки до пе ре ра хун ку пен сій,
який очі ку єть ся в жов тні по точ -
но го ро ку.

На та лія СТІ НА.
Фо то Ін ни МІХ НО.

Оле на Оле на ГА ЛІ НАГА ЛІ НА::

“Ак ту аль на те ма сь ого ден ня – ле га лі за ція за ро біт ної пла ти”“Ак ту аль на те ма сь ого ден ня – ле га лі за ція за ро біт ної пла ти”
Оле на Олек сі їв на ГА ЛІ НА на ро ди -

ла ся у За по ріж жі. Має ви щу ос ві ту. За -
кін чи ла Ки ївс ь кий еко но міч ний уні вер -
си тет. За галь ний стаж ро би ти - 32 ро ки,
дер жав ної служ би - 24. Пра цю ва ла зас -
туп ни ком го лов но го бух гал те ра, зас -
туп ни ком на чаль ни ка бюд жет но го від -
ді лу фі нан со во го від ді лу ви кон ко му За -
по різь кої місь кої ра ди; еко но міс том у
За по різь кій об лас ній ди рек ції "Ук рсоц -
бан ку"; на чаль ни ком від ді лу Го лов но го
уп рав лін ня Дер жав но го каз на чейс тва
Ук ра їни у За по різь кій об лас ті.

З 2008 ро ку й до ос тан нь ого приз на чен ня пра цю ва ла на чаль -
ни ком уп рав лін ня ПФУ в Ле нінс ь ко му рай оні м. За по ріж жя; на -
чаль ни ком уп рав лін ня Пен сій ного фон ду Ук ра їни в Дніп ровс ь ко -
му рай оні м. За по ріж жя. Має від зна ку Пен сій ного фон ду Ук ра їни
- наг руд ний знак "За зас лу ги" II сту пе ня.

Та кож у хо ді на ра ди
Олек сій Опа на со вич

по дя ку вав очіль ни ку об -
лас ті К.І. Бри лю за опе ра -
тив не спри ян ня та три -
ман ня на осо бис то му кон -
тро лі ви рі шен ня проб лем -
но го пи тан ня що до мон та -
жу зов ніш ніх елек тро сис -
тем та під клю чен ня під -
при ємс тва до елек тро- (а
це 79 опор) та га зо ме реж. 

Олек сій Ва да турс ь кий
роз по вів про зус тріч з го -
ло вою Дніп ро пет ровс ь кої
об лдер жад мі ніс тра ції В.
М. Рез ні чен ком та ке рів -
ниц твом об лас ті що до
на мі рів збу ду ва ти у ць -
ому ре гі оні два но вих
пер спек тив них об'єк ти
ком па нії на Дніп рі. Для
За по різь кої об лас ті вті -
лен ня цих за ду мів оз на -
ча ти ме ви рі шен ня ком -
плек сної проб ле ми з ло -
гіс ти ки, яку "НІ БУ ЛОН"
ви рі шує в ці ло му по Ук ра -
їні. У ре зуль та ті фер -
мерс ь ким гос по дарс твам
з пів ден них рай онів Дніп -
ро пет ровс ь кої об лас ті, а
та кож з пів ніч них рай онів
За по різь кої не до ве деть -
ся тран спор ту ва ти зіб ра -
ний уро жай в сто ро ну
Кам'ян ки-Дніп ровс ь кої.

– Та ким чи ном ми

ство рю ємо та ку ло гіс ти ку,
щоб ав то мо біль ний тран -
спорт по Ук ра їні під час
пе ре ве зен ня зер но вої
про дук ції не пе ре мі щу -
вав ся на від ста ні біль ше
70-100 км, - на го ло сив
Олек сій Ва да турс ь кий. 

Ра ні ше тран спорт аг -
ра рі їв до лав приб лиз но
400 км, вит ра ча ючи на це
до ро го вар тіс не паль не та
руй нуючи важ ким ван та -
жем до ро ги, і все це при
зрос тан ні со бі вар тос ті
пе ре ве зен ня зер на. Ло -
гіс тич на схе ма ком па нії
"НІ БУ ЛОН" за охо тить
гос по дарс тва не ви ко -
рис то ву ва ти ве ли ко тон -
наж ні ав то мо бі лі об'ємом
30-40 тонн. На та кі ко рот -
кі від ста ні дос тат ньо бу де
се ред нь ої ван таж нос ті
ав то мо бі лів, на віть без
при че пів, і де кіль ка за їз -
дів на еле ва тор. Ок рім
то го, ма лень кі фер мерс -
ь кі гос по дарс тва й од но -
осіб ни ки ма ти муть мож -
ли вість без по се ред ни ків
пра цю ва ти нап ря му з "НІ -
БУ ЛО Ном" - а це де ті ні за -
ція зер но во го рин ку, об -
ро біт ку зем лі, до дат ко ві
над ход жен ня до міс це вих
бюд же тів: 

– Ми – за май бутнє

бла го по луч чя міс це вих
гро мад. Так, опе ра ція
"Уро жай", яку про во дить
дру гий рік пос піль го ло ва
ОДА К.І. Бриль та й ого ко -
ман да з де ті ні за ції зер но -
во го рин ку, ми її та кож
під три му ємо. Біль ше то -
го, в най ближчі дні бу де -
мо про во ди ти ши ро ку
роз'яс ню валь ну кам па нію
в усіх рай онах об лас ті, де
ми пред став ле ні, і по ка -
зу ва ти пе ре ва ги від ро -
бо ти з на ми.

На ра зі три ває на бір
пра ців ни ків до фі лії у с.
Бі лень ке. Що до ва кан сій
та влаш ту ван ня на ро бо ту
не об хід но звер та ти ся до
від ді лу кад рів під при ємс -
тва або за пов ни ти ан ке ту
на офі цій ному сай ті ком -
па нії www.ni bu lon.com у
роз ді лі "Кар'єра".

Олек сій Ва да турс ь -
кий заз на чив, що уп ро -
довж двох тиж нів май -
бутні ро біт ни ки про хо ди -
ти муть спе ці алі зо ва не
нав чан ня на ін ших під -
при ємс твах "НІ БУ ЛО Ну",
а по тім ще про тя гом мі -
ся ця їх уже на міс цях нав -
ча ти муть дос від че ні фа -
хів ці ком па нії. Тож прак -
тич но до 1 лип ня  ро біт -
ни ки ста нуть справ жні ми

про фе сі она ла ми. 
На сь огод ні ком па нія

"НІ БУ ЛОН" здій снює гли -
бо ку ре конс трук цію сво го
суд но бу дів но-суд но ре -
мон тно го за во ду в Ми ко -
ла єві, і вже роз по ча ла ре -
гу ляр ні річ ко ві па са жирс -
ь кі пе ре ве зен ня по Дніп -
ру та Пів ден но му Бу гу.
Ма ємо на дію, як за пев -
нив ке рів ник, що па са -
жирс ь кі пе ре ве зен ня з
фі лії "Хор ти ця" та кож у

май бутніх пла нах під при -
ємс тва. За га лом ком па -
нія пла нує вті ли ти в жит тя
па са жирс ь кі пе ре ве зен ня
по Дніп ру по всім точ кам
Ук ра їни, з Ки єва і на віть
до Бі ло ру сі. 

24 трав ня у Ми ко ла єві
на суд но бу дів но-суд но -
ре мон тно му за во ді "НІ -
БУ ЛОН" від бу ло ся від -
крит тя ХХІ ІІ Між на род ної
вис тав ки "Суд но бу ду ван -
ня-2017" та ХV спе ці алі -

зо ва ної вис тав ки "Вод -
ний тран спорт", де пред -
став ле но близь ко 40 ком -
па ній суд но бу дів ної га лу -
зі та вод но го тран спор ту.
Та кож бу ли вве де ні в екс -
плу ата цію два над су час -
них це хи з ме та ло об роб -
ки та спу ще ний на во ду
чер го вий бук сир "Ана то -
лій Гань ке вич".

Ін на МІХ НО. 
Фото прес-служби 

ТОВ СП “НІБУЛОН”.

Олек сій Ва да турс ь кий:

“Го лов не зав дан ня ком па нії “НІ БУ ЛОН” –
пе ре орі єн ту ва ти зер но ві ван та жі на вод ні ма гіс тра лі.
І ми з ус пі хом це вті лю ємо!”

Монтаж металоконструкцій зерносховищ


