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На минулому тижні всі сільськогосподарські підприємства, 
фермерські та одноосібні господарства району вийшли в поле. 
Цьогорічна жнивна кампанія, як і минулорічна, розпочалася з не-
великою п’ятиденною затримкою (у порівнянні з 2013-2014 рока-
ми), на що вплинули несприятливі погодні умови у зимово-весня-
ний період та зливи напередодні збору врожаю.

Першими збір цьогорічного урожаю розпочали: ПП «Авіаттор», 
ТОВ СП «НІБУЛОН» філія Прибужанівська, ТОВ «Дружба», ПСП 
«Новогригорівське», ДП «ДГ «Зорі над Бугом», ПСП «Відроджен-
ня», ФГ «Новацький» та інші.

Станом на 4 липня озимого та ярого ячменю зібрали з площі 
10,7 тис. га, намолотили 35,9 тис. тонн. Середня врожайність по 
району складає 33,6 ц/га. На полях працює 81 комбайн. Поряд з 
цим розпочато збір озимої пшениці та озимого ріпаку.

Бажаємо всім хліборобам вчасно зібрати врожай, гарної пого-
ди, благополуччя Вам і Вашим сім’ям!

На Вознесенщині повним 
ходом йде зернозбиральна 

кампанія-2016!

Через спеку у Вознесенському районі оголошено найвищий – 
5-й рівень пожежної безпеки (надзвичайна небезпека). Основни-
ми причинами виникнення пожеж в агропромисловому комплексі 
є сукупність погодних умов та недотримання правил пожежної 
безпеки.

Категорично забороняється випалювання стерні – це тягне за 
собою накладання штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн.) і на по-
садових осіб – від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 850 до 1190 грн.) ст. 77-1 КУпАП.

Бережіть хліб від пожеж!
Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації

До відома
сільгосптоваровиробників!

Мисливський сектор ДП «Вознесенське ЛГ» повідомляє, що 
для отримання КОНТРОЛЬНОЇ КАРТКИ ОБЛІКУ ДОБУТОЇ ДИЧИ-
НИ ТА ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПОЛЮВАННЯ необхідно сплатити 
10 грн. до банківської установи.

Назва отримувача: УК у м. Миколаїв/Заводський р-н/22012500
ЄДРПОУ 37992781 Банк: ГУДКСУ у Миколаївській області
МФО 826013, Р/р 33212879715003
Державне мито на рахунок місцевого бюджету – 1,7 грн.
Р/р 31415537700007 
КОНТРОЛЬНІ КАРТКИ ОБЛІКУ ДОБУТОЇ ДИЧИНИ ТА ПОРУ-

ШЕНЬ ПРАВИЛ ПОЛЮВАННЯ можна отримати у Миколаївсько-
му обласному управлінні лісового та мисливського господарства 
в м. Миколаїв. Бережіть ліс від пожеж!

 ДП «Вознесенське ЛГ»

ДО ВІДОМА МИСЛИВЦІВ

Дата 3 липня 2016 
року увійде в літопис 
історії не лише підпри-
ємства «НІБУЛОН»,  а й 
Вознесенського району. 
Саме цього сонячного 
недільного дня новий 
термінал компанії, який 
вдало розташувався на 
березі Південного Бугу, 

Перевантажувальний термінал 
компанії «НІБУЛОН» прийняв першу 

партію зерна нового врожаю!

навпроти села Прибу-
жани, прийняв першу 
партію зерна нового 
врожаю. Ця подія стала 
своєрідним сигналом 
для місцевих сільгосп-
товаровиробників – но-
вий елеватор до прийо-
му зернових та олійних 
культур готовий на 

100% - справа тепер за 
вами!

Будівельні та під-
готовчі до пуску під-
приємства роботи ве-
лися на майданчику 
термінала 100 днів: за 
цей час, і з цим важко 
не погодитися, на на-
ших очах творилися 

Автомобілерозвантажувач

дива. Ви, наші шанов-
ні читачі, разом з нами 
щотижня слідкували за 
ходом та темпами бу-
дівництва, слідкували 
й за тим, як негода та 
інші непередбачувані 
і незалежні від «нібу-
лонівців» та підрядних 
організацій обставини 
додавали клопоту, але 
врешті – все залиши-
лося далеко позаду. 
Попереду – кропітка 
робота по прийманню 
зерна нового врожаю 
2016 року. Тому про-
понуємо вам в черго-
вий раз поринути у 
подорож елеватором 
та, відкривши завісу 
таємничості, «побачи-
ти», як працює кожен з 
об’єктів повністю авто-
матизованого терміна-
ла, приймаючи зерно, 
- від реєстраційного 
пункту і до відванта-
ження у зерносховище.

(ЗАКІНЧЕННЯ
НА СТОР.3)

У перший день липня у сті-
нах адміністративної будівлі 
депутати районної ради сьо-
мого скликання зібралися на 
чергове спільне засідання 
постійних комісій. У великій 
залі засідали одразу чотири 
комісії. Участь в обговоренні 
питань взяв і голова райради 
І.А. Бурдін. Така повна, «бойо-
ва» готовність народних об-
ранців напередодні сесії (яка, 
до речі, пройшла вчора, і про 
її підсумки читайте у наступ-
ному номері) говорить про 
важливість, винесених на по-
рядок денний питань. 

Першим, вже традиційно, 

депутати обговорили питання, 
пов’язане з фінансами. Допові-
дач – начальник фінуправління 
РДА Світлана Тімотіна, назвала 
основні зміни, які чекають вне-
сення до цьогорічного районно-
го бюджету. Зокрема, сільські та 
селищна ради зі своїх скарбниць 
виділили додаткові кошти на-
безкоштовне перевезення піль-
говиків; майже 10 тис. грн. на 
виконання депутатами доручень 
виборців надійшло з обласного 
бюджету; окрім цього до фіну-
правління надійшли листи від го-
ловних розпорядників коштів, які 
Світлана Григорівна і озвучила.

(ЗАКІНЧЕННЯ НА 2 СТОР.)

НАПЕРЕДОДНІ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПРОЙШЛО
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ЇЇ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

ГАРЯЧА 
ЛІНІЯ

Вознесенської 
районної 

державної адмі-
ністрації
З ПИТАНЬ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

(05134)32020
(05134)32179
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(ЗАКІНЧЕННЯ. 
ПОЧАТОК  НА СТОР.1)

3 липня термінал у тестовому ре-
жимі прийняв близько півтори сотні 
тисяч тонн зерна, зібраного «нібуло-
нівцями» на філії «ДП «Лідієвське»: 
4 вантажівки – одна за одною, трохи 
більше ніж за півгодини (нагадаю, у 
тестовому режимі) вивантажили чи-
малий об’єм зерна нового врожаю. 
Щоб зрозуміти, наскільки вражаючими 
є такі показники, варто лиш детальні-
ше ознайомитися з роботою кожного з 
об’єктів термінала. Саме тих об’єктів, 
за будівництвом котрих ми разом з 
керівництвом «НІБУЛОНу» на чолі з 
Олексієм Вадатурським, спеціаліста-
ми компанії та представниками під-
рядних організацій уважно слідкували 
впродовж останніх 15 тижнів. Що ж, 
рушаємо!

Чому зернові почали приймати 
саме на початку липня – не раніше і 
не пізніше, розповів Олексій Вадатур-
ський: «Я вже говорив минулого тиж-
ня, що приймати зерно ми почнемо 
тоді, коли наш автошлях до термі-
нала буде повністю збудований та 
закінчиться його приєднання до тра-
си Р-55 «Новий Буг – Одеса». Ці ро-
боти наразі ми виконуємо самостій-
но, без сторонньої допомоги, в тому 
числі, без допомоги облавтодору. З 
цим питанням виникла певна неузго-
дженість, а ми більше не мали часу 
чекати. Адже ми хочемо не просто 
збудувати шлях, приєднати його до 
автотраси, ми хочемо виконати всі 
роботи якісно, щоб потім не отри-
мувати дзвінки та повідомлення від 
партнерів про низьку якість доріг до 
нашого підприємтсва. Нам не пови-
нно бути соромно! Якби ми пустили 
вантажівки з зерном не збудованим 
під’їзним шляхом, тут би створи-
лися затори, і водії, і місцеві жителі 
були б незадоволені».

Разом з директором філії «Возне-
сенська» Романом Чумаченком та 
головним інженером підприємства 
Володимиром Сауляком ми пройшли 
весь шлях прийому зерна терміналом: 
від пропускного пункту і до його по-
трапляння у зерносховище. Процес, 
м’яко кажучи, вражаючий. Історичний 
момент – на горизонті з’являється 
перший з чотирьох автомобілів, які 
сьогодні розвантажать зерно на ново-
збудованому терміналі філії «Возне-
сенська». Роль першовідкривача, так 
би мовити Христофора Колумба на-
шого часу, дісталася водієві «НІБУЛО-
Ну» О.В. Алексєєву. Саме Олександр 
Валентинович за кермом вантажівки 
з першим зерном – озимим ячменем. 
Автомобіль, після попередньої реє-
страції, заходить під навіс лаборатор-
но-адміністративного корпусу, після 
того як звучить сигнал, зупиняється, 
розтентовується та за допомогою ав-
томатичних пробовідбірників фірми 
Rakoraf, якими керує працівник лабо-
раторії, проходить відбір проб прибу-
лого зерна. Кількість проб залежить 
від довжини автомобіля. У нашому ви-
падку довжина вантажівки – 8 метрів, 

Перевантажувальний термінал компанії «НІБУЛОН» 
прийняв першу партію зерна нового врожаю!

тому, за словами Романа Чумаченка, 
лаборант згідно з інструкцією прове-
де 8 точкових заборів по всій довжині 
причепу: «Пробовідбірник працює за 
принципом пилососа – втягує зерно 
по всій товщі поверхні до борту, - по-
яснює Роман Леонідович. – Відібране 
зерно потрапляє безпосередньо в 
лабораторію. Після чого водієві да-
ють сигнал, і він проїжджає далі – на 
ваги, та очікує на лабораторний ви-
сновок».

Очолює виробничо-технічну ла-
бораторію філії «Вознесенська» За-
хар Медвєдєв, який і проводить нам 
своєрідну екскурсію по своїй вотчині. 
«Отримане зерно ми досліджуємо за 
різними критеріями, – з порогу розпо-
відає Захар Олександрович. – А су-
часне лабораторне обладнання про-
відних світових виробників дозволяє 

зробити цей процес якісно та швид-
ко. Не довше 10 хвилин, в залежності 
від культури».

Далі основне дійство з арени ла-
бораторії переходить на арену опе-
раторської вагової. Тут на водія та на 
вантаж, отримавши позитивний ре-
зультат після дослідження, вже чекає 
ваговик. На підприємстві встановлено 
двоє неспарених ваг, які працюють не-
залежно одне від одного. До речі, ви-
робником цих ваг є українська компа-
нія «БУЛАТ». Після зважування, водій 
отримує контрольний талон, з яким і 
рушає далі – до автомобілерозван-
тажувача. Машиніст автомобілероз-
вантажувача слідкує за процесом: 
автомобіль заганяють на перший під-
йомник, водій, залишаючись у кабіні, 
висипає зерно на платформу. Далі 
воно потрапляє в підземні бункери. 
Паралельно з цим у відсіку автомо-
білерозвантажувача працює система 
аспірації «Simatek», яка потужно втя-

гує і не допускає потрапляння зерно-
вого пилу в атмосферне повітря. По 
нижнім галереям вивантажене зерно 
потрапляє у робочу вежу та по верти-
кальним конвеєрам, розподіляючись 
поворотним кругом, висипається без-
посередньо у металеві ємності, де і 
зберігається.

За всім технологічним процесом 
спостерігає оператор операторської 
диспетчерського руху: саме тут в 
невеличкому кабінеті на широкому 
екрані монітору він слідкує за робо-
тою кожного з об’єктів. Будь-який ме-
ханізм запускається натиском лише 
однієї кнопки. Шлях зерна задає саме 
оператор, сидячи за комп’ютером в 
операторській, та транспортуваль-
ник, який працює в робочій вежі. Є і 
автоматичний, і ручний режими. Якщо 
відбувається якийсь збій у роботі 

системи, весь маршрут автоматич-
но зупиняється: не буде такого що 
останній конвеєр раптово зупинився, 
а в автомобілерозвантажувачі зерно 
ще подається у бункер. У середньому 
час відвантаження зерна одного авто-
мобіля займає до 10 хвилин. За добу 
«нібулонівці» обіцяють приймати що-
найменше 200 автомобілів. 

Кожне з 12 основних зерносховищ 
розраховане на 5,5 тис. тонн зерна, 
заввишки 24 метри. Кожна ємність 
додатково оснащена десятьма тер-
мопідвісками, які по всій довжині 
оснащені датчиками та виміряють 
температуру зерна заповненої вщент 
ємності на різній висоті. Це робиться 
для того, аби уникнути перегріву. І це 
далеко не всі особливості зберігання 
та відвантаження зерна. Доволі важ-
ко вмістити у декілька рядків принцип 
роботи сучасного, повністю автомати-
зованого термінала компанії «НІБУ-
ЛОН».

Особливі хвилюючі емоції під час 
прийому першої партії зерна читались 
на обличчях всіх дійових осіб, які так 
чи інакше доклали руку до будівни-
цтва термінала та впродовж останніх 
місяців буквально жили на будівель-
ному майданчику. Але більше всього 
того дня хвилювався генеральний 
директор «НІБУЛОНу» Олексій Вада-
турський: «Сьогодні, мабуть, я разом 
зі своєю командою найщасливіша лю-
дина на світі, адже саме сьогодні ми 
дали життя ще одній дитині – 22-му 
підприємству, яке збудувала наша 
компанія. Цей надсучасний переван-
тажувальний термінал, в якому вра-
ховано досвід попередніх наших тер-
міналів, увібрав у себе все найкраще. 
Та й вперше за всі роки будувати нам 
довелося в таких складних погодних 

умовах, тому й вдвічі приємніше, що 
зерно почали приймати вчасно. За 
ці місяці випала вражаюча кількість 
опадів. Проливні дощі змінилися силь-
ною спекою, і люди на будівництві 
навіть втрачали свідомість, підряд-
никам дійсно було непросто працю-
вати. Загалом на будівництві було 
задіяно більш як 70 підрядних органі-
зацій, а це близько 1500 працівників. 

Сьогодні підприємство збудоване 
та вже було введено в експлуатацію. 
Залишилося лише виконати вели-
кий обсяг робіт по облагородженню 
території термінала та навколо 
нього, щоб він мав дуже привабли-
вий вигляд, адже обов’язково стане 
об’єктом екскурсій. Бажаючі відвіда-
ти наше підприємство, матимуть 
таку можливість. Вже з 6 липня 
підприємство почне працювати ці-
лодобово, без вихідних, без свят, як 
працюють всі наші підприємства в 
Україні. Від початку будівництва і мо-
менту приймання перших автомобі-
лів пройшло 100 днів, можу сказати, 
що так швидко ми ще не будували. 
Я впевнений, що всі сільгосптоваро-
виробники, які працюють у сусідніх з 
Вознесенським районах, та навіть 
сусідніх областях, відчують перева-
ги роботи нового елеватора. Всі ба-
жаючі – від одноосібників до великих 
сільгосптоваровиробників, можуть з 
нами співпрацювати! 

Господарства, які вже не один рік 
працюють з нами, укладають угоду 
за спрощеною системою. Новим по-
стачальникам доведеться пройти 
перевірки на прозорість та легаль-
ність своєї господарської діяльності. 

Загалом наше підприємство надає 
перевагу співпраці безпосередньо з 
сільгосптоваровиробниками. Втім, 

є господарства, у яких немає власної 
техніки, щоб доставити урожай до 
термінала. Сьогодні в області на-
раховується більше 5 тис. суб’єктів 
господарювання на селі, а з них, 
можливо, 1300 – 1500 мають власну 
техніку. Решта – займається лише 
вирощуванням урожаю, але не його 
перевезенням чи реалізацією. В та-
кому випадку є два можливих варіан-
ти співпраці, або  ми надамо свій ав-
тотранспорт для централізованої 
доставки продукції, або працювати 
через посередників. Для посередників 
є обов’язкові умови – він (посередник) 
повинен бути першим покупцем зер-
на безпосередньо у сільгосптоваро-
виробника, відповідно, повинен мати 
первинні документи про походження 
зерна, плата за яке повинна бути 
здійснена шляхом безготівкового 
розрахунку. Ми не  працюємо з  недо-
бросовісними  посередниками, які ку-
пують продукцію за готівку.  Заради  
іміджу  та  репутації  ми  відмовилися  
від  таких  партнерів,  хоча і  втра-
тили  певну  частку своїх  прибутків. 
Це  наша  жорстка,  але  принципова  
позиція  –  працювати  тільки  в  пра-
вовому  полі.

Ринок експорту зерна у нашій краї-
ні доволі жорсткий. Це не ринок газу, 
нафти чи металу. Це ринок зерна, 
який є доволі конкурентним. Зага-
лом в Україні нараховується близько 
4 тис. експортерів. Чи чули ви, що 
ми маємо хоч 50 експортерів мета-
лу чи 10 транзитерів нафти чи газу. 
Ні. Наша держава має унікальний 
ринок, якого немає у будь-якій іншій 
країні світу. Приємно, що ми, як на-
ціональна компанія, стояли у витоків 
експорту зернових у нашій країні, і 
впродовж тривалого часу утримує-
мо лідируючі позиції на українському 
ринку».

****
У понеділок тестова експлуатація 

термінала продовжилася, а вже у 
середу елеватор розпочав роботу в 
штатному режимі. З 6 липня на офі-
ційному сайті «НІБУЛОНу» з’явилася 
інформація щодо цінової політики на 
новозбудованому підприємстві.

А після накопичення достатньої 
кількості зерна на філії до терміна-
ла прибудуть і перші несамохідні 
судна компанії, що означатиме: «НІ-
БУЛОНівці» виконали взяті на себе 
зобов’язання по відродженню суд-
ноплавства на річці Південний Буг. А 
ще це означатиме, що з автошляхів 
області буде знято понад 40 тисяч 
вантажівок, адже компанія планує що-
року транспортувати цієї річкою до 1 
млн. тонн зернових вантажів. 

Нам залишається лише побажати 
всім працівникам філії «Вознесен-
ська» легкої роботи! Збір врожаю тіль-
ки почався! 

НАТАЛІЯ НАГОРНА

Фото – Прес-служба 
ТОВ СП «НІБУЛОН»

Лабораторія. Процес відбору проб для 
визначення його якості

Ваговий комплекс

 Директор філії «Вознесенська»
Роман Чумаченко


