
Одним з найголовніших 
принципів ведення своєї 
господарської діяльнос-
ті компанії «НІБУЛОН» є її 
небайдуже ставлення до 
захисту навколишнього се-
редовища і збереження до-
вкілля – теми, яка особли-
во гостро обговорюється 
на Миколаївщині в останні 
роки. У підтвердження сво-
єї позиції компанія регуляр-
но проводить різноманітні 
екологічні заходи, направ-
лені як на відшкодування 
впливу на річкову екосис-
тему від роботи підприєм-
ства, так і на покращення 
екологічної обстановки на 
територіях ведення бізнесу 
в принципі. Свідком цього 
вже другий рік поспіль є 
Вознесенщина, на території 
якої проводяться компен-
саційні заходи у вигляді за-
риблення головної водної 

артерії району – ріки Пів-
денний Буг.

6 листопада ТОВ СП «НІ-
БУЛОН» здійснило черго-
вий для себе і другий для 
Вознесенського району 

етап зариблення Південно-
го Бугу (восени минулого 
року в річку вже було випу-
щено майже 90 тисяч голів 
рослиноїдних риб). 

(ЗАКІНЧЕННЯ НА СТОР.2)
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Шановні працівники культури 
та аматори народного мистецтва!

Сердечно вітаємо вас із професійним святом – Всеукраїнським 
днем працівників культури та аматорів народного мистецтва.

Ваша місія в суспільстві – унікальна. Своїм досвідом, знаннями і 
талантом ви забезпечуєте спадкоємність наших духовних традицій, 
зберігаєте і розвиваєте розмаїту палітру культури всього україн-
ського народу. Щиро вдячні співробітникам бібліотек, клубів, ама-
торських колективів та мистецьких навчальних закладів за самовід-
дану працю, безперервний творчий пошук, відповідальне ставлення 
до своєї високої просвітницької місії, за те, що привносите у наше 
життя свято і гарний настрій.

Завдяки вашому подвижництву маємо унікальну культуру, укорі-
нену в багатовікових традиціях. Наші музиканти, майстри сцени, 
представники творчої молоді і дитячої художньої самодіяльності 
беруть участь у різних конкурсах і фестивалях, здобуваючи перемо-
ги та міжнародну славу Україні.

Держава в боргу перед вами, але, незважаючи на непросту еко-
номічну ситуацію, робитиме все можливе, щоб зберегти і розвину-
ти мережу закладів культури, піднести престиж вашої професії й 
успішно інтегруватися у світовий культурний простір.

Бажаємо всім здоров'я, щастя, творчих злетів та оптимізму.
Голова Вознесенської райдержадміністрації Н.Ю. Баланюк, 

голова районної ради І.А. Бурдін

Шановні працівники культури 
та майстри народного мистецтва!

Щиросердечно вітаємо вас із професійним святом – Всеу-
країнським днем працівників культури та майстрів народного 
мистецтва.

Ваша місія – одна з найпрекрасніших у суспільстві. Ви даруєте 
людям незабутні хвилини радості спілкування зі світом мистецтв, 
зберігаєте та розвиваєте кращі народні традиції, привносите в 
наше життя свято і гарний настрій. Саме завдяки вашим зусил-
лям, знанням, досвіду, таланту – культура у своїх кращих зразках 
служить нашому народові. Як кажуть, кожен народ існує доти, 
доки живе його культура. Без вашої підтримки і розуміння, ініці-
ативності і творчої думки неможливі позитивні зміни у нашому 
суспільному житті, своєю плідною працею та силою духу ви звели-
чуєте наш край, примножуєте успіхи і наші перспективи. 

Культура робить людину особистістю, незримою силою вона 
формує національну спільність, робить нас неповторними, не-
схожими на інших. Дякуючи щоденній праці працівників культу-
ри невтомно доглядаються джерела духовності, правди і краси. 
Тож ставлення до працівників культури – це індикатор суспіль-
ного благополуччя.

Від усієї душі вдячні вам за сумлінне служіння благородній справі 
збереження і розвитку української культури – становлення укра-
їнської держави, невтомний творчий пошук та духовні здобутки.

Здоров’я, добра, благополуччя вам і вашим сім’ям, реалізації 
творчих проектів і невичерпної наснаги! Нехай здійсняться всі 
ваші життєві плани, надії і мрії, а кожен день вашого життя 
буде світлим і сонячним, дарує радість творчого натхнення і 
життєвих перемог.

В.І.Аркуша, начальник відділу культури, 
молоді та спорту Вознесенської райдержадміністрації; 

Л.А. Бузилова, голова профспілкового
 комітету працівників культури 

Прийміть вітання!
9 листопада – Всеукраїнський день 
працівників культури та майстрів 

народного мистецтва

До уваги жителів Вознесенського району!
В управлінні соціального захисту населення Вознесенської райдержадміністрації для ко-

ординації роботи щодо запобігання загибелі бездомних громадян, осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. працюють «гарячі 
телефонні лінії» за тел.: 4-48-45, 4-51-28.

До відома 
депутатів

 Вознесенської 
районної ради: 

10 листопада 2017 року 
о 9.00 відбудеться ХVІІІ по-
зачергова сесія Вознесен-
ської районної ради сьомо-
го скликання. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до ра-

йонного бюджету Вознесен-
ського району на 2017 рік.

2. Про надання згоди на 
передачу індивідуально ви-
значеного майна зі спільної 
власності територіальних 
громад сіл, селищ Вознесен-
ського району (бібліотечного 
фонду центральної районної 
бібліотеки) до комунальної 
власності Олександрівської 
селищної, Прибужанівської 
та Бузької сільських рад.

3. Про участь Вознесен-
ської районної ради в щоріч-
ному обласному конкурсі про-
ектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування.

Різне.
Голова районної ради

 І.А. Бурдін

Рада ухвалила 
в першому читанні 
Виборчий кодекс

7 листопада, Верховна Рада 
ухвалила в першому читанні 
Виборчий кодекс, поданий 
головою парламенту Андрі-
єм Парубієм та депутатами 
Олександром Черненком і 
Леонідом Ємцем. Інформацій-
ному забезпеченню виборів 
та передвиборної агітації у 
Виборчому кодексі відведена 
окрема глава.

За підтримку законопроекту 
проголосували 226 з 368 присут-
ніх в залі народних депутатів, по-
відомляє «Українська правда».

Зокрема, документом про-
понується застосувати виборчу 
систему, яка дозволяє персо-
ніфікувати голосування («від-
криті» списки кандидатів), із 
запровадженням регіональних 
виборчих округів.

За словами Черненка, до-
кумент поєднав п'ять виборчих 
законодавств: закони про ви-
бори Президента, народних де-
путатів, про місцеві вибори, про 
центральну виборчу комісію та 
про державний реєстр виборців.

У пояснювальній записці до-
кументу сказано, що «суттєвого 
доопрацювання потребує зако-
нодавче регулювання передви-
борної агітації».

«По-перше, необхідно чітко 
відділити від передвиборної агі-
тації інформаційне (незаанга-
жоване) забезпечення виборів, 
потрібне для усвідомленого та 
відповідного до вимог закону 
здійснення волевиявлення вибор-
ців. По-друге, необхідно уточ-
нити зміст поняття перед-
виборної агітації та форми її 
здійснення, що зменшило б об-
сяг непорозумінь та зловживань 
у цій політично чутливій сфері 
діяльності. По-третє, слід упо-
рядкувати вимоги до діяльності 
засобів масової інформації як у 
частині інформування суспіль-
ства про перебіг виборчого про-
цесу, так і в частині їх участі у 
передвиборній агітації», – йдеть-
ся у пояснювальній записці.

Інформаційному забезпечан-
ню виборів та передвиборної 
агітації у Виборчому кодексі 
відведена окрема глава, у якій 
розділ «Інформаційне забезпе-
чення виборів» складається з 8 
статей, а «Перебвиборна агіта-
ція» містить 15 статей.

detector.media

ТОВ СП «НІБУЛОН» 
продовжує відновлювати
 рибні запаси Південного 

Бугу на території
Вознесенського району



(ЗАКІНЧЕННЯ. 
ПОЧАТОК НА СТОР.1)

У заході, який проходив на 
березі Південного Бугу, поряд 
із перевантажувальним термі-
налом компанії, взяли участь 
Вознесенський міський голова 
Віталій Луков, заступник голо-
ви райдержадміністрації Олена 
Козуб, начальник управління 
агропромислового розвитку ра-
йону Володимир Малярчук, го-
лови Прибужанівської та Бузь-
кої ОТГ Олександр Тараненко 
і Юрій Заволока, представники 
ТОВ СП «НІБУЛОН» – регіо-
нальний директор Олександр 
Терещенко та інженер з охоро-
ни навколишнього середовища 
відділу екології Ірина Плошник, 
а також фахівці Миколаївсько-
го рибоохоронного патруля. На 
яскраве видовище поповнення 
іхтіофауни рідної річки також 
запросили школярів Яструби-
нового та Прибужан. 

Під час зариблення до водо-
йми було випущено 3 тонни 400 
кілограмів або понад 120 тис. 
голів малька рослиноїдних риб 
таких порід, як товстолобик, 
білий амур, а також коропа з 
індивідуальною наважкою 25-
35 грамів. «Це було зроблено 
для поліпшення екологічної 
обстановки, адже зазначені 
види риб є цінними біомеліора-
торами і перешкоджають цві-
тінню води, знищуючи фіто-
планктон та надлишки водної 
рослинності», – розповів голо-
вний спеціаліст відділу іхтіоло-
гії та регулювання рибальства 
Управління Державного агент-
ства рибного господарства у 
Миколаївській області Сергій 
Бляхін. Фахівець також від-
значив, що задля контролю за 
незаконним виловлюванням 
випущеної риби територія за-
риблення патрулюватиметься, 
після чого проводитимуться 
планові заходи. 

«Ми виконали другу части-
ну компенсаційних заходів, які 
було вжито для відшкодування 
збитків від проведення очис-
них робіт судового ходу по 
річці Південний Буг, - говорить 
інженер з охорони навколиш-
нього середовища відділу охо-

рони навколишнього середови-
ща ТОВ СП «НІБУЛОН», Ірина 
Плошник. - Ці заходи прово-
дяться на підставі моніторин-
гу, який на договірних умовах 
визначає Інститут рибного 
господарства НАН України. 
Згідно з цим моніторингом 
визначається кількість риби, 
яка повинна бути відновлена. 
На сьогодні ми мали цифру 6 
тисяч кілограм, з яких 3400 
вже отримали нове місце про-
живання тут, а друга частина 
випущена у селі Баловне Ново-
одеського району. За даними 
середньої ваги буде розрахова-
на загальна кількість екземп-
лярів. Практика зариблення 
проводиться компанією з 2009 
року, з початку реалізації ін-
вестиційного проекту щодо 
відновлення судноплавства 
річками Дніпро та Південний 
Буг. Загалом на ці цілі ком-
панією витрачено біля двох 
мільйонів гривень, як наслідок 

– у водойми вселено більше 47 
тонн мальків. Якщо роботи 
по розчищенню судноплавного 
шляху р. Південний Буг подо-
вжаться, компенсаційні заходи 
рибному господарству будуть 
теж подовжені. Сьогоднішнє 
зариблення, що проводить-

ся компанією, пов’язане з ро-
ботами на Вознесенському, 
Новогригор’ївському та Кос-
тянтинівському перекатах. 
Тут було розчищено судновий 
хід, ґрунти були викладе-
ні у попередньо узгоджені 
мапи намивів. Там, де були 
засіяні кормові трави, вже 
можна побачити перші 
сходи.»

Регіональний дирек-
тор ТОВ СП «НІБУЛОН» 
Олександр Терещенко до-
повнив колегу, наголосив-
ши, що компанія завжди 
виконує свої обіцянки: «В 
черговий раз ми демон-
струємо, як наше підпри-
ємство виконує свої соці-
альні зобов'язання перед 
громадою». 

Своєю думкою щодо компен-
саційних заходів ТОВ СП «НІ-
БУЛОН», перевантажувальний 
термінал якого розташований 
на території Бузької сільської 

ради, поділився очільник Бузь-
кої ОТГ Юрій Заволока. «Цей 
процес (зариблення), я вважаю, 
дуже важливий для всіх громад 
району, адже він має на меті 
покращення стану головної річ-
ки Вознесенщини – Південного 
Бугу. Приємно усвідомлювати, 
що ТОВ СП «НІБУЛОН» займа-
ється не лише своєю основною 
роботою, а й турбується про 
навколишнє середовище, як і 
обіцяв, коли роботи із будів-
ництва перевантажувального 
термінала лише починалися. 
За це я хочу подякувати керів-
ництву ТОВ СП «НІБУЛОН» і 
безпосередньо тим фахівцям, 
чия робота пов'язана із покра-
щенням екологічної ситуації в 
нашому районі. Вони сьогод-
ні зробили дійсно дуже добру 
справу», – прокоментував за-
риблення водойми сільський 
голова і додав, що щиро споді-
вається на розуміння місцевих 
жителів, особливо рибалок, щоб 
ті не виловлювали малька, який 
вже у найближчому майбутньо-
му стане справжнім санітаром 
на річці Південний Буг.

В свою чергу, голова Прибу-
жанівської ОТГ або «сусід через 
річку», як сам себе назвав Олек-
сандр Тараненко, наголосив, що 
Прибужанівська сільська рада 

давно і дуже тісно співпрацює із 
«НІБУЛОНом» (філією сільсько-
господарського підприємства, 
яка працює на землях ОТГ), і 
завжди знаходила підтримку та 
взаєморозуміння із місцевим ке-
рівництвом підприємства щодо 
вирішення будь-яких проблем. 
«Стосовно сьогоднішньої акції, 
я як людина, яка виросла на цій 
річці і з жалем спостерігала, на 
що з часом перетворюється 
Південний Буг, як він заростає 
рослинністю, міліє, звичайно, 
дуже радію такій ініціативі 
«НІБУЛОНа». Вже сьогодні ми 
бачимо позитивний ефект від 
судноплавства, і впевнений на 
сто відсотків, що зариблення 
водойми свою справу також 
зробить. Щиро дякую керівни-
цтву «НІБУЛОНа» за те, що 
воно приділяє значну увагу цим 
питанням!»

«НІБУЛОН» в черговий раз 
підтвердив, що є соціально від-
повідальним підприємством. 
Зариблення Південного Бугу 
– це позитивна подія для міс-
цевих громад, для рибалок. 
Однак потрібно подбати про 
те, щоб зберегти рибу, яка по-
трапила в річку. Щоб мальків 
НЕ виловили до того, як вони 
«подорослішають» і наберуть 
вагу, ми плануємо патрулюва-
ти ці води, щоб максимально 
зберегти товстолобиків, білих 
амурів і коропів. Щоб мальки пе-
ретворилися в «товарну» рибу 
і стали об'єктом риболовлі, 
потрібно близько двох років», 
– зазначив міський голова Воз-
несенська Віталій Луков.

Міський голова також підкрес-
лив, що компанія «НІБУЛОН» 
стала стимулом для громади 
Вознесенська. «Таке підприєм-
ство дає людям надію, що і в 
цих економічних реаліях в Укра-
їні можна працювати і бути 
успішним. Близько сотні жите-
лів Вознесенська працюють на 

перевантажувальному термі-
налі «НІБУЛОНа» і не йдуть до 
влади за соціальним захистом. 
Ми раді, що компанія Олексія 
Вадатурського організувала 
водне пасажирське сполучення 
між Вознесенськом та Микола-
євом. Вона користується ве-
личезним попитом у городян. 
Цією річкою, дно якої поглибив 
«НІБУЛОН», курсуватимуть і 
несамохідні судна з будматері-
алами. Це дозволить не розби-
вати фурами дороги Микола-
ївщини та ще раз підкреслить 
цінність Південного Бугу як 
транспортної артерії», – ска-
зав Віталій Луков.

Мер зазначив, що міська 
влада намагається відповіда-
ти стандартам «НІБУЛОНа». 
Якщо компанія Олексія Вада-
турського зробила велосипед-
ні доріжки і освітлила під'їзд 
до райцентру з боку Одеси, то 
місцева влада має намір обла-
городити і інші в'їзди в місто. У 
планах мерії і благоустрій місь-
кої набережної.

Варто відзначити, що ком-
пенсаційні заходи з відтво-
рення водних біоресурсів 
ТОВ СП «НІБУЛОН» впрова-
джуються на постійній осно-
ві, на всіх етапах реалізації 
інвестиційного проекту (по-
чинаючи з 2009 року) шляхом 
грошових внесків у місцеві 
бюджети, а в останні роки – й 
шляхом самостійного зари-
блення річок та водосховищ. 
Зокрема, лише до 2016 року 
у річки Дніпро та Південний 
Буг, Каховське, Канівське та 
Кременчуцьке водосховища 
компанією випущено 37 тонн 
риби. У «НІБУЛОНі» пере-
конані, що лише турботливе 
ставлення до навколишнього 
середовища зробить бізнес 
успішним та без перебіль-
шення ефективним.

«ВВ»
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В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

СЛІДОМ ЗА ПОДІЯМИ

Не згасне наша віра в щедрість людської доброти
ПРАЦІВНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ ВІДЗНАЧИЛИ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

На Вознесенщині вже ста-
ло доброю традицією що-
річно напередодні першої 
неділі листопада вітати з 
професійним  святом людей, 
які присвятили своє життя 
нелегкій та не завжди поміт-
ній, але надважливій і благо-
родній справі. 

У п'ятницю, 3 листопада, у залі 
для засідань Вознесенської ад-
мінбудівлі відбулися урочистості 
з нагоди Дня працівників соціаль-
ної сфери, в яких взяли участь 
соцпрацівники Вознесенщини, 
зокрема фахівці управління со-
ціального захисту населення на 
чолі з Антоніною Житник, тери-
торіального центру соціального 
обслуговування (надання соці-
альних послуг) на чолі з Нелею 
Наконечною, Вознесенського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
на чолі із Оленою Луковою, місь-
крайонного центру зайнятості під 
керівництвом Ірини Ларченко, 
управління Пенсійного фонду під 
керівництвом Олександри Усма-
нової, служби у справах дітей під 
керівництвом Олени Артьомової, 
а також представники інших уста-
нов та організацій, пов'язаних із 
цією галуззю, і ветерани праці 
соціальної сфери. Всіх їх при-
йшли привітати голова райдер-
жадміністрації Наталія Баланюк, 

керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради Іван Біло-
конь, голова профспілки праців-
ників соціальної сфери району 
Олена Мацюк, голова ради вете-

ранів району Раїса Захарова.
З вітаннями із професійним 

святом і словами вдячності до со-
ціальних працівників, які своїми 
компетентністю та милосердям 
надають допомогу і підтримують 
тисячі людей Вознесенського 
району, звернулися Наталія Ба-
ланюк та Іван Білоконь. Голова 
райдержадміністрації у своєму 
змістовному виступі за числен-
ні заслуги особисто відзначила 

та подякувала кільком десяткам 
працівників соціальної галузі, на-
звала імена людей, які багато 
років пропрацювали на цій ниві 
та зробили величезний внесок у 

розвиток справи соціального за-
хисту населення. «Низький уклін і 
пошана вам за ваше терпіння, за 
ваш труд, неоцінений належним 
чином, за вашу роботу з людьми, 
які потребують підтримки та 
допомоги. Ми живемо у складні 
часи, коли у державі немає ста-
більності, у соціальних праців-
ників маленькі зарплати… але 
який обсяг роботи ви робите 
попри це! За будь яких умов ви 

завжди доводите, що ви фахівці 
свої справи, і за це вам величезна 
вдячність!», – наголосила під час 
виступу Наталія Юріївна і поба-
жала присутнім натхнення, щас-
тя, розуміння, здоров'я і наснаги, 
добробуту і всього найкращого не 
лише в свята, а й кожного дня. 

Іван Білоконь, виступаючи 
від імені голови районної ради 
та депутатського корпусу, також 
підкреслив, що праця фахівців 
соціальної галузі сповнена ми-
лосердям, теплом та гуманізмом 
і вкрай важлива для створення 
процвітаючого сус-
пільства: «Коли до 
вас звертаються 
за допомогою, ви 
ніколи не відверта-
єтесь від людей, 
від їх проблем, за-
вжди відкриті для 
спілкування. Піклу-
ючись про цих лю-
дей, їхнє майбут-
нє, забезпечуючи 
надання соціальних 
гарантій та до-
помоги тим, хто 
потрапив у складні життєві 
обставини, ви робите особис-
тий великий внесок у розбудову 
громадянського суспільства. І я 
впевнений, що вам вистачить 
витримки і професіоналізму 
для подолання всіх труднощів 

задля поліпшення життя на-
селення нашого району, країни 
в цілому. Я хочу лише побажа-
ти вам здоров'я, мирного неба, 
сімейного затишку, творчого 
натхнення і щоб здійснювалися 
всі ваші задуми та мрії. Дякую за 
вашу нелегку працю, доброту й 
чесність, відкритість та любов 
до людей!»

За традицією, за сумлінну 
працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у за-
безпечення  реалізації держав-
ної політики у сфері соціально-

го захисту населення кращих 
працівників соціальної сфери 
нагородили грамотами райдер-
жадміністрації та районної ради. 
Крім того, соціальному робітнику 
відділення соціальної допомоги 
вдома територіального центру 

соціального обслуговування Ві-
кторії Поповій вручили Подяку 
обласної ради, начальнику відді-
лу бухгалтерського обліку управ-
ління соціального захисту Ользі 
Рябоконь – Почесну грамоту 
облдержадміністрації, а соціаль-
ному працівнику територіального 
центру соціального обслугову-
вання Віталію Перуцькому – По-
чесну грамоту Департаменту 
соціального захисту облдержад-
міністрації.

До привітань та побажань на 
адресу своїх колег також приєд-
налася Олена Мацюк. Раїса За-
харова, в свою чергу, передала 
щирі вітання на адресу праців-
ників соцсфери від ветеранської 
родини Вознесенського району 
і наголосила: «Дійсно, на долю 
кожного працівника соціальної 
сфери випадає дуже й дуже від-
повідальна та важлива місія – 
зустріти людину, допомогти їй і 
ще й з посмішкою провести, аби 
вона раділа життю, раділа вирі-
шеній проблемі, раділа тому, що 
просто є люди, які дійсно піклу-
ються і вболівають за людину, 
за країну, за свою професію».

Гарний настрій учасникам захо-
ду подарували Надія Присяжнюк, 
Олена Миргородська та Світлана 
Діденкул, які виступили із чудови-
ми пісенними композиціями.

«ВВ»

ТОВ СП «НІБУЛОН» продовжує 
відновлювати рибні запаси Південного Бугу 

на території Вознесенського району


