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Прийміть вітання!
28 липня – День Хрещення Київської Русі-України

Дорогі жителі Вознесенського району!
Вітаємо всіх вас із Днем хрещення Київської Русі-України.

Це свято відзначаємо у день Святого Володимира 
– одного із засновників і покровителів нашої держав-
ності. Це символічне свято є днем нашої духовної єд-
ності – єдності національної. Утвердження в нашому 
народі християнства стало справжнім стержнем, 
довкола якого сформувалася наша духовність, вихова-
лися десятки поколінь, які гідно несли традиції наро-
ду, серед яких повага до ближнього та любов до Бога.

У цей святковий день бажаємо всім щедрої Божої 
благодаті, духовної наснаги, міцного здоров’я, щас-
тя, миру і довголіття.

Н.Ю. Баланюк, голова райдержадміністрації, 
І.А. Бурдін, голова районної ради

Краще один раз побачити, 
ніж сто разів почути

22 липня на новому переван-
тажувальному терміналі ТОВ 
СП «НІБУЛОН», що розташова-
ний у Вознесенському районі, 
для сільгосптоваровиробників 
Миколаївської області прой-
шов день відкритих дверей. У 
цей день аграрії, які завітали 
на вказаний захід із різних ку-
точків області,  мали можли-
вість на власні очі побачити 
новозбудований перевантажу-
вальний термінал компанії та 
ознайомитися з кожним техно-
логічним процесом на підпри-
ємстві, починаючи від пункту 
реєстрації автотранспорту та 
лабораторного аналізу і закін-
чуючи відвантаженням сіль-
госппродукції на несамохідні 
вантажні судна.

Зустрічали гостей не лише фа-
хівці філії «Вознесенська», але й 
представники центрального апа-
рату управління компанії, які не 
тільки поінформували  сільгосто-
варовиробників щодо особливос-
тей роботи нового підприємства, 
а й охоче проконсультували їх, 
відповівши на всі питання.

Зокрема, заступник генераль-
ного директора компанії з тор-
гівлі та логістики Олександр 
Григоренко розповів гостям про 
переваги сучасного повністю 
автоматизованого термінала 
та окремо зупинився на питан-
нях логістики та ефективності 
використання автотранспорту. 
«Господарства півночі Микола-
ївської області та півдня Кро-
пивницької (Кіровоградської), 
співпрацюючи з «НІБУЛОНом», 
окрім привабливішої  ціни, 
отримують можливість більш 
ефективно використовувати 
свій автотранспорт, адже від-
стань доставки сільськогос-
подарської продукції, а разом з 
нею і  кількість необхідних для 
перевезення зерна автомобілів 
суттєво зменшились,- заува-
жив Олександр Григоренко. - До 
речі, якщо у товаровиробника 
немає автотранспорту для 
транспортування власної ви-
рощеної продукції, наша компа-
нія може надати транспортні 
послуги та доставити про-
дукцію своїм вантажним тран-
спортом».

Головний бухгалтер компанії 
Світлана Шуліка ознайомила 
присутніх з особливостями сис-
теми оподаткування в Україні та 
розповіла про переваги роботи 
виключно в правовому полі.

Начальник торгового відділу 
ТОВ СП «НІБУЛОН» Юлія Мура-
чова, яка також брала участь у 
заході, розповіла сільгоспвироб-
никам про конкурентні переваги 
компанії та ознайомила їх із ціно-
вими трендами на світових рин-
ках зерна. Тож тепер, володіючи 
цією інформацією, сільгосптова-
ровиробники можуть самостійно 
визначити найбільш сприятливий 
для себе період продажу сіль-
ськогосподарської продукції та 
отримати за неї вигіднішу ціну.  

Таким чином, аграрії змогли не 
лише ознайомитися з новим під-
приємством компанії, але й отри-
мати важливу інформацію, яка 
допоможе більш ефективно ви-
користовувати власні матеріаль-
но-технічні ресурси та ще й отри-
мувати додатковий прибуток.

 «Я вражений об’ємами та 
кількістю ємностей на тери-
торії термінала. Чесно кажучи, 
аж не віриться, що таке висо-
котехнологічне підприємство 
збудували  за дуже короткий 
термін.  Філія «Вознесенська» 
для нашої фірми тепер най-
ближчий пункт доставки зер-
на. Ми співпрацюємо з «НІБУ-
ЛОНом» уже 4 роки і будемо 
співпрацювати далі», - заявив 
заступник директора ППАФ «Ві-

кторія», який відвідав новий 
термінал.

У свою чергу, керівник ССПП 
«Куйбишева» Олександр Казарін 
додав, що вважає ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН» найвигіднішою компанією, 
яка до того ж працює прозоро. 
«З компанією ми співпрацюємо 
близько 15 років. Раніше ми вози-
ли зерно у Миколаїв, але завдяки 
новому перевантажувальному 
терміналу у Вознесенському ра-
йоні  відстань транспортування 
сільгосппродукції значно скоро-
тилася. Я вже встиг розповісти 
про переваги нового термінала 
своїм знайомим сільгоспвироб-
никам, тож тепер вони з нетер-
пінням чекають на наступний 
подібний захід, щоб на власні 
очі побачити цей об’єкт та ді-
знатися про умови співробітни-
цтва з ним».

Втім, довго чекати не довело-
ся, адже другий день відкритих 
дверей для сільгосптоварови-
робників на філії «Вознесенська» 
відбувся вже 27 липня, про що ми 
детальніше розповімо у наступ-
ному номері. 

Нагадаємо, що новозбудова-
ний перевантажувальний тер-
мінал філії «Вознесенська» ТОВ 
СП «НІБУЛОН» розташований 
на 142-му км траси Р-55 Одеса-
Вознесенськ-Новий Буг (не до-
їжджаючи 1 км до с. Прибужани 
Вознесенського району).

Прес-служба 
ТОВ СП «НІБУЛОН»

Станом на 25 липня у 
районі обмолочено 36,5 
тис. га  ранніх зернових 
культур, із середньою 
врожайністю 36,3 ц/га 
намолочено 132,5 тис. 
тонн, в тому числі озимої 
пшениці обмолочено – 
17,9 тис. га, намолочено 
67,9 тис. тонн із серед-
ньою врожайністю 38 ц/
га, озимого ячменю об-
молочено 15,1 тис. га, 
намолочено 54,3 тис. 
тонн із середньою вро-
жайністю 36 ц/га, ярого 
ячменю обмолочено 3,2 
тис. га, намолочено 9,3 
тис. тонн із середньою 
врожайністю 29 ц/га, ві-
вса обмолочено 0,07 
тис. га намолочено 0,18 
тис. тонн із середньою 

врожайністю 25 ц/га, 
гороху обмолочено 0,3 
тис. га намолочено 0,84 
тис. тонн із середньою 
врожайністю 28 ц/га. 
Крім того, озимого ріпа-
ку обмолочено 0,16 тис. 
га, намолочено 0,25 тис. 
тонн із середньою вро-

жайністю 15,4 ц/га. 
Щиро висловлюємо 

глибоку подяку хлібо-
робам, механізаторам, 
керівникам агропромис-
лового виробництва за 
організований та вчас-
но зібраний врожай!

Управління АПР РДА

Зернозбиральна кампанія-2016 
добігла кінця: підводимо підсумки

РАСПРОДАЖА ТОВАРА И ТОРГОВОЙ МЕБЕЛИ 
маг. «Канцтовары» (напротив входа в собор, за рынком).  Тел.: 050-5080-969

Только до 28 июля! 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ 
ВОЗНЕСЕНЩИНИ!

ТЦ Вознесенського району 
звертається до всіх, кому небайду-
жий людські біль та горе, із закли-
ком до конкретного і дієвого мило-
сердя до тих, хто поруч з нами та 
кого соціальні умови, одинока ста-
рість і каліцтво позбавили можли-
вості жити гідно. Для цього прово-
димо акцію по збору коштів щодо 
забезпечення  продуктами першої 
необхідності, які в подальшому 
отримають соціально-незахищені 
мешканці нашого району. Кошти  
просимо перераховувати  на ра-
хунок «Союзу організацій інвалі-
дів України», код 23087825 ТВБВ 
10014\0174 АТ «Ощадбанк», МФО 
326461, п\р №26004300652353.

Чужої біди не буває – каже на-
родна мудрість. Тож, не будьте 
байдужими, протягніть руку до-
помоги тим, хто цього так по-
требує!

З повагою Н.Ю. Наконечна, 
дир. ТЦ Вознесенського р-ну
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Хроніка подій
з криміналом та без

Співпрацюючи з нами, ви отримаєте 
найякісніші послуги та безліч переваг:

- широкий спектр послуг. Закупівля, 
зберігання та доробка (сушіння) зернових 
та олійних культур;

- вигідна для вас та прозора ці-
нова політика. Вас цікавлять ціни на 
сільгосппродукцію? У будь-який зручний 
час відвідайте офіційну інтернет-сторінку 
компанії за адресою: www.nibulon.com, 
зайдіть у розділ «Закупівля сільгосппро-
дукції» - «Закупівельні ціни»;

- прийом продукції цілодобово та 
без вихідних. Ми працюємо 24 години 
на добу та 7 днів на тиждень, тож у будь-
який зручний час ви можете доставити 
свою продукцію на наше підприємство;

- швидке та зручне обслуговуван-
ня. Ми зекономимо ваш час та кількість 
задіяного у доставці сільгосппродукції 
транспорту. На прикладі перших по-
стачальників, які привезли зерно на 
новозбудований термінал філії «Возне-
сенська», ми довели, що весь процес 
приймання зерна триває не більше 40-
50 хв. За цей час ви навіть не встигли 
б доїхати до Миколаєва, не говорячи 
вже про Одесу. А зважаючи на «теплові» 
режими в містах та великий потік ванта-
жівок, ви ще й не будете витрачати час 
на простої у чергах. Таким чином, тепер 
один водій встигає за день зробити 3-4 
рейси, а значить – відпадає необхідність 
залучення додаткового транспорту;

- економія ваших транспортних ви-
трат. Ми скорочуємо відстань доставки 
сільгосппродукції, завдяки чому ваші ви-
трати на транспортування кожної тонни 
зерна стають нижчими. Отже, ви маєте 
можливість використати зекономлені ко-
шти на придбання паливно-мастильних 
матеріалів, добрив, насіння, підвищити 
заробітну плату тощо;

- транспортування вашої сільгос-
ппродукції. У вас немає в наявності 

власних автомобілів, щоб доставити 
свою продукцію? Ми вирішимо цю про-
блему за вас і організуємо доставку ва-
шої продукції з полів, складів та токів 
своїм автомобільним транспортом;

- лабораторний аналіз на місці. 
За вашим бажанням фахівці лаборато-
рії елеватора виїжджають на місце для 
проведення аналізу якості продукції при 
формуванні партії. Після чого, ви, під на-
шим контролем, доставляєте цей вантаж 
на наш елеватор, де процес приймання 
продукції відбувається за прискореним 
варіантом;

- послуги з якісної доробки (сушіння 
та очищення) зерна. Постачальникам, 
які вирощують кукурудзу, сою та соняш-
ник, ми пропонуємо послуги по сушінню 
продукції;

- елеватор для кожного сільгосп-
товаровиробника. Термінал філії 
«Вознесенська» був збудований спе-
ціально для обслуговування сільгосп-
товаровиробників вашого району. Нам 
важливо, щоб послугами сучасного під-
приємства змогли скористатися не тіль-
ки великі постачальники, а й невеликі 
одноосібні господарства;

- найкоротший шлях. Тепер, щоб 
здати сільгосппродукцію, немає потреби 
виїжджати на шляхи державного значен-
ня. До термінала філії «Вознесенська» 
ви можете доїхати навіть польовими 
шляхами. Ми переконалися в цьому на 
власному досвіді, обробляючи поля у До-
манівському та Вознесенському районах 
Миколаївської області;

- чесність та прозорість. Компанія 
«НІБУЛОН» вже багато років вважається 
прикладом прозорого та надійного бізне-
су. Ми доведемо вам переваги роботи ви-
ключно у правовому полі, і ви назавжди 
відмовитеся від тіньової реалізації сіль-
госппродукції за готівку, зрозумівши, як 
багато коштів ви витрачаєте і наскільки 

ризикуєте, працюючи поза законом;
- кваліфікована консультація та 

індивідуальний підхід. Якщо у вас ви-
никли питання, які не можна вирішити на 
місці, до ваших послуг наші висококвалі-
фіковані фахівці в Миколаєві, які завжди 
нададуть вам необхідну допомогу. Теле-
фонуйте за номерами: (0512)58-04-03 
– відділ закупок (з питань укладення 
та супроводу договорів поставки, 
фінансові питання), (0512)58-04-17 – 
торговий відділ (консультації щодо 
закупівлі та зберігання сільськогос-
подарської продукції);

- комфортні умови. Наразі ми пра-
цюємо над тим, щоб створити затишні 
та зручні умови перебування на тери-
торії нашого підприємства: незабаром 
працюватиме кафе, душові та кімната 
для відпочинку, де ви можете відновити 
свої сили.

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС 
ЗА АДРЕСОЮ:

Перевантажувальний термінал 
філії  «Вознесенська» 
ТОВ СП «НІБУЛОН».

Адреса: с. Прибужани, 
Вознесенський р-н, 
Миколаївська обл.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
(0512) 76-61-11, (050) 31-84-398, 

(095) 27-82-351.

Бути нашими партнерами 
вигідно і зручно!

Компанія «НІБУЛОН» 
запрошує сільгосптоваровиробників 

Вознесенського району до співробітництва!
З а  д а н и м и  У к р а ї н с ь к о г о  г і д р о м е т е о р о л о г і ч н о г о  ц е н т р у

Справи ветеранські
20 липня відбулося чергове засідання президії ра-

йонної ради ветеранів, на якому підвели підсумки 
роботи районного ветеранства в І півріччі поточного 
року та визначили перспективу діяльності ветеран-
ських організацій на ІІ півріччя 2016 року.

У своїй доповіді голова районної ради ветеранів Р.І. За-
харова відзначила, що голови первинних ветеранських ор-
ганізацій, як і завжди, гідно представляють свої організації 
на місцях і в районі.

Було організовано додаткову підписку на газету «Вете-
ран України», за  що слова подяки виголошуємо сільським 
головам та спонсорам сіл: Новосілка, Бузьке, Дмитрівка, 
Таборівка, Трикрати, Дорошівка, Актове та Щербанівське.

Ще одним важливим завданням ветеранських організа-
цій була підготовка та виготовлення історичного альманаху 
діяльності ветеранських організацій за весь період, при-
свячений 30-річчю утворення Організації ветеранів Украї-
ни, який відзначатиметься в березні 2017 року. Альманах 
виготовлено у тісній співпраці з редакцією газети «Вісті 
Вознесенщини» за сприяння народного депутата України 
О.П. Лівіка, і вже отримано високу оцінку від керівництва 
обласної організації ветеранів. На перспективу – гідна під-
готовка та відзначення 30-річного ювілею утворення об-
ласної організації ветеранів.

Про повноцінну і активну роботу більшості первинних ве-
теранських організацій району свідчить і той факт, що наші 
ветеранські активісти завжди удостоюються відзнак керів-
ництва області. Ось і цього разу Почесну грамоту обласної 
державної адміністрації отримала голова Мартинівської 
первинної організації ветеранів Валентина Дмитрівна Во-
лошен, з чим її щиро привітали члени президії.

Планів на майбутнє багато. Настрій ветерансько-
го активу бойовий! Отже, будемо працювати, дбаючи 
про ветеранів, про їх соціальні гарантії, права, свободи і 
змістовне дозвілля. Адже «надвечір’я» - теж чудова пора 
життя людини!

Р.І. Захарова, голова ради 
районної організації ветеранів

Районна організація ветеранів висловлює щирі співчуття 
голові Тімірязєвської первинної ветеранської організації Та-
марі Василівні Верхолат з приводу тяжкої втрати – смерті 
чоловіка.

Царство Небесне Василю Григоровичу!
А Вам, шановна Тамаро Василівно, - мужності, терпіння 

та довгих років життя. 
З глибокою повагою: президія районної ради ветеранів

Висловлюємо щирі співчуття голові первинної 
ветеранської організації, активісту громадського життя с. 
Тімірязєвка Тамарі Василівні Верхолат та її родині у зв’язку 
з непоправною втратою – смертю чоловіка.

Розділяємо разом з Вами біль тяжкої втрати. Нехай 
земля йому буде пухом…

Засновники та активісти ГО «Рідний край»

Серед добрих починань, 
які вкоренилися на Возне-
сенщині, є і те, що після 
закінчення навчального 
року розпочинається 
літня оздоровча кампа-
нія для наших школярів. 
Впродовж двох тижнів 
діти мають можливість 
тісного спілкування у 
форматі ігор, розваг, по-
ходів, конкурсів тощо. 

Краще пізнати світ, 
один одного, себе, таєм-

ниці природи мали нагоду 
і учні Вознесенської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Чарівна симфонія 
чудових лісових масивів, 
що впритул підступають 
до школи і огортають її 
своєю неповторною кра-
сою, завжди створює ат-
мосферу спокою, затишку, 
які надихають дітей на 
творчість і збуджують ху-
дожню уяву.

Кожен день життя при-
шкільного оздоровчого та-

бору «Вознесенська Січ» 
залишив у пам’яті дітей 
яскравий слайд. Оригіналь-
ною світлиною стала і по-
їздка до м. Миколаїв у, як 
відомо, найкращий зоопарк 
півдня України. Така поїздка 
стала можливою завдяки 
фінансовій підтримці де-
путата Вознесенської ра-
йонної ради, керівника ДП 
«ДГ «Зорі над Бугом» Юрія 
Юрійовича Єлінєвського. 
Народний обранець району 

та учні Вознесенської ЗОШ 
– добрі друзі. І завжди під 
час канікул Юрій Юрійович 
дарує дітям свої «сюрпри-
зи». Для школярів – це ціла 
феєрія емоцій і вражень, а 
для депутата, думаємо, 
справжня радість серця.

З повагою
 і подякою депутатові 

Ю.Ю. Єлінєвському 
батьки та учні Возне-

сенської ЗОШ І-ІІІ ст.

Кольорове літо-2016

На Вознесенщині 
знайдено труп без голови

20 липня у балці поблизу с.Дорошівка було знайдено обез-
головлене тіло чоловіка, на яке натрапив місцевий мешка-
нець, повідомівши про знахідку до правоохоронних органів. На-
піврозкладений труп висів на мотузці, а поряд з ним на землі 
знаходилася голова.

Виїздом оперативно-слідчої групи Вознесенського відділу по-
ліції було встановлено особу вмерлого. Нею виявився 60-річний 
місцевий мешканець, який зник деякий час тому.

За однією з версій, чоловік міг вчинити самогубство через по-
вішання, а голова відпала внаслідок розкладання трупа.

За фактом смерті відкрите кримінальне провадження. 
З'ясовуються обставини смерті.

В результаті ДТП біля 
с.Ракове водії отримали 

травми середньої важкості
Того ж дня на «102» надійшло повідомлення з приймально-

го відділення ЦРЛ, що до лікарні доставлено місцевого жителя, 
непрацюючого Г. 1963 р.н., з тілесними ушкодженнями у ви-
гляді садни обличчя та верхньої лівої кінцівки, отриманими вна-
слідок ДТП. В селі Ракове на трасі Р-06, керуючи автомобілем 
Мерседес Віто, виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого ста-
лося зіткнення з автомобілем ВАЗ 2107 під керуванням 25-річ-
ного студента столичного НТУУ. Автівка останнього втратила 
керованість, розвернулася і правим боком врізалася в дерево, 
внаслідок чого водій отримав закриту черепно-мозкову травму 
з рубленою раною голови.

За даним фактом проводиться перевірка.
За інформацією Вознесенського відділу поліції «ВВ»


