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Миколаївська
область – лідер
серед регіонів
За підсумками 9 місяців
2008 року Миколаївська
область за рівнем соціаль
ноекономічного розвитку
посіла 1 місце серед регіо
нів України, перемістив
шись з п'ятого у І півріччі,
повідомляє пресслужба
Миколаївської ОДА.
Підвищенню рейтингу Мико
лаївської області серед регіо
нів України сприяло насампе
ред поліпшення показників в
реальному секторі економіки,
показників соціального сек
тору, сфери екології та спо
живчого ринку, реалізація в
повному обсязі повноважень
в галузі цінової політики
спрямованої на стабілізацію
цінової ситуації.
Так, темп зростання валової
продукції сільського госпо
дарства за січеньвересень
2008 року становив 172%, і за
цім показником Миколаїв
ська область займає 1 місце
(по Україні – 115,1%).
На 35,1%, порівняно з мину
лим роком, збільшився обсяг
прямих іноземних інвестицій,
і це також відповідає 1 місцю
серед регіонів України (по
Україні – на 23,4%).
На Миколаївщині АПК тради
ційно вважається одним із
основних сегментів розвитку
економіки. Сьогодні, зі слів
губернатора Олексія Гарку
ші, основним показником ро
боти трудівників села є отри
мання 2,5 млн. тонн зерна,
що майже в чотири рази
більше, ніж торік. Аграрії зі
брали 200 тис. тонн ріпаку,
понад 500 тис. тонн соняш
нику, 180 тис. тонн картоплі,
250 тис. тонн овочів та 70 тис.
тонн фруктів та винограду.
З початку року для підтримки
сільськогосподарської галузі
з державного бюджету надій
шло 107 млн. грн.
Залишається на першому
місці серед регіонів України
Миколаївська область по
показниках, які характеризу
ють рівень екологічного ста
ну. Так, в області забезпече
но зменшення викидів заб
руднюючих речовин пере
сувними джерелами забруд
нення в розрахунку на 1 км2
до попереднього року, тоді
як в цілому по Україні відбу
вається їх зростання. За цим
показником область займає
2 місце.
Також, в області забезпечено
зростання загальної площі
земель лісового фонду по
рівняно з минулим роком на
4,5% і темпами більшими,
ніж в середньому по Україні
(на 0,1%). За цим показни
ком область займає 1 місце
серед регіонів України.
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Баштанка.
Досвід – запорука успіху
ПОДІЯ Становлення ТОВ СП «НІБУЛОН» як сільгоспвиробника почалось у 1996 році з організації
чотирьох філій, по дві у Луганській і Миколаївській областях. Сьогодні наша розповідь про одне із цих
агроформувань – філію «Баштанська», що на Миколаївщині.
Артем Житков
1996$й можна вважати почат$
ком здіймання України з колін:
запровадження національної
валюти – гривні, прийняття
Конституції. Від операцій «ку$
пи$продай» та суто посеред$
ницьких послуг бізнес потроху
почав занурюватися у вироб$
ництво. Тобто, наша держава
почала прилучатися до ринко$
вих умов розвитку економіки.
Тоді в аграрному секторі поча$
ли з'являтися перші вітчизняні
інвестори: більшість із них загу$
билася в часовому просторі. Ті
ж, хто залишився, перетворили$
ся на лідерів галузі.
ТОВ СП «НІБУЛОН», яко$
му 5 грудня виповнюється 17
років, було і залишається пер$
шою вітчизняною вертикально
інтегрованою структурою, яка
поєднує сільгоспвиробника, ін$
вестора і зернотрейдера. Інве$
стором і зенотрейдером воно
стало від часу утворення, а от як
сільгоспвиробник почало прац$
ювати саме з 1996 року. Спочат$
ку обробляти землю почали чо$
тири новостворені філії: у Лу$
ганській області «Біловодська»
та «Старобельська» (див. «Агро
профі» №15/2007) та дві в Ми$
колаївській – ДП «Лідієвське»
(див. «Агропрофі», №24/2008) і
«Баштанська».
Філія «Баштанська» отрима$
ла назву від районного центру,
й від моменту утворення прац$
ює на землях Добренської
сільської ради. Село Добре по$
рівняно молоде – торік відсвят$
кувало свій 200$річний ювілей.
У минулому році до філії до$
далися землі сусідньої Лосків$
ської сільради. Тож сьогодні в
оренді цього структурного під$
розділу знаходиться 3226 га ріл$
лі п'яти колишніх господарств.
За чотирипільною системою
тут вирощують озиму пше$
ницю, озимий та ярий ячмінь
та соняшник. Від самого почат$
ку роботи підприємство, як і
решта філій компанії по Украї$
ні, займає провідні позиції в
районі серед сільгоспвиробни$
ків, адже суворе дотримання аг$
ротехнологій є обов'язковою
у м о в о ю р о б о т и ус і х ф і л і й
«НІБУЛОНу».
А от цьогорічний коровай
Баштанського району, за офі$
ційними даними, найвагомі$
ший в області – 201,1 тис. тонн
зерна за середньої врожайності

Микола РОСЄЄВ (у центрі) та Микола ПОКИДЬКО (праворуч) на тракторному стані підприємства

32,9 ц/га. Баштанську ж філію
ТОВ СП «НІБУЛОН» визнано
переможцем районного кон$
курсу серед колективів сіль$
госппідприємств, яке забезпе$
чило найбільший валовий збір
зерна – 8814 тонн за урожайно$
сті ранніх зернових 42,6 ц/га та
організоване проведення жнив.
Колектив нагороджено почес$
ною грамотою організаторів:
Баштанської РДА, районної ра$
ди, управління агропромисло$
вого розвитку та профспілки
працівників АПК.
У своєму підпорядкуванні
філія має механізований загін з
тракторним парком і гаражем та
сучасний сертифікований зер$
новий склад. У останні три ро$
ки суттєво оновлена виробнича
база філії: побудовані новий ва$
говий комплекс, новий адміні$
стративно$лабораторний кор$
пус. Зведені у 2006 і 2007 роках
перша та друга черги зерносхо$
вища розраховані на одночасне
зберігання 20 тис. тонн зерна.
Перспективи будівництва тут
сучасного елеватора цілком ре$
альні, адже на відстані двох кі$
лометрів проходить залізнична
колія і наявні непогані авто$
транспортні розв'язки. На базі
філії створено лабораторію, яка,
як скрізь по «НІБУЛОНу», ос$
нащена сучасним імпортним
устаткуванням.
У філії працюють 52 особи.
Це – молодий, енергійний і
дружний колектив, середній вік
працівників якого не переви$

щує 26 років. А от директора
філії Миколу Росєєва, агроно$
ма за фахом, можна сміливо
назвати корифеєм господар$
ства, бо він працює тут уже по$
над дев'ять років. У 1999 році
починав свою діяльність облі$
ковцем, потім став агрономом і
головним агрономом, а з 2005
року очолив «Баштанську» фі$
лію.
Головним інженером двад$
цятип'ятирічний Микола Поки
дько працює вже півтора роки.
Інженер$механік за фахом, він
починав у філії механіком. За
головного агронома філії з бе$
резня 2008 року – Олександр
Гринчук, який також три роки
тому як молодий спеціаліст по$
чинав тут агрономом.
Складна економічна ситуа$
ція в країні стала справжнім ви$
пробуванням для підприємств
АПК і для цієї філії зокрема.
Але про скорочення штатних

робітників і зменшення заробіт$
ної плати у компанії не йдеться.
Зрозуміло, доведеться ще біль$
ше оптимізувати виробництво.
Зі слів Миколи Росєєва, у кож$
ному негативному випадку
можна знайти позитив. При$
наймні зараз люди більш відпо$
відально ставитимуться до своєї
роботи, це стосується і робітни$
ків, і представників влади.
За оренду землі філія повні$
стю розрахувалася з понад 360$
ма орендодавцями з розрахунку
не менше трьох відсотків варто$
сті ще у серпні. Отже, вкотре
справдилася добра практика ро$
боти ТОВ СП «НІБУЛОН» –
усе робити вчасно. Розрахунки
було проведено за прийнятни$
ми цінами, і за теперішніх умов
економічної кризи, що стали
випробувальними для багатьох
підприємницьких структур, лю$
ди не втратили довіри до роботи
компанії «НІБУЛОН».


