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ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТРИВАЄ  ПЕРЕДПЛАТА
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Змінено ціни на передплату
індекс 21707 � 30,34 грн

(на місяць)
індекс 21708 � 26,01 грн

(на місяць пільговий)

КУПОН  БЕЗКОШТОВНОГО

ОГОЛОШЕННЯ  В  ГАЗЕТІ

"ЗАПОРІЗЬКА  ПРАВДА"
Стор. 13

Стор. 26�27Стор. 24�25

Шановні друзі "Запорізької правди", до�
рогі наші передплатники! Запрошуємо вас
безпосередньо долучитися до участі у фор�
муванні  напрямків редакційної політики  та
тематичного наповнення нашого видання. 

Для цього пропонуємо  вам взяти участь у ре�
дакційній планірці, яка відбувається щовівторка,
о 9.00, в редакції газети за адресою : м.Запоріжжя,
пр.Соборний, 152, Будинок преси, 3�ій поверх. Зу�

пинка  громадського транспорту "пл.Пушкіна".
Варто лише завчасно телефоном: 

(061) 787�54�09 (у період з понеділка 

по середу, з 9.00 до 16.00) повідомити нас

про своє бажання стати одним із учасників

такої фахової наради. 

Надійною перепусткою на захід стане ваша кви�
танція про передплату нашої газети. Відшкоду�
вання витрат на проїзд до Запоріжжя із районів

області можливе за наявності проїзних докумен�
тів. Час проведення планірки може бути змінений,
виходячи із часу  вашого прибуття  до нашого об�
ласного центру.

Сподіваємось, ця нова форма взаємодії з  чита�
чами  допоможе нам суттєво  поліпшити контент
нашого видання.

З повагою,

редакція газети "Запорізька правда"

ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ЗАПРОШУЄМО НА РЕДАКЦІЙНУ ПЛАНІРКУ
НАРАДА З ЧИТАЧАМИ

ТИ ñ ВЖЕ  ВОЛОНТЕР,  ЯКЩО  ПЕРЕДПЛАТИВ  НАШУ  ГАЗЕТУ

Василь МАКАРОВ

Компанія "Нібулон" учергове довела, що неможливе � можливо.
Коли бізнес у країні в комфортних умовах, коли бізнесу не заважа�
ють, він може творити чудеса. Всього за сто днів у селі Біленьке на
порожньому місці, на болоті було зведено і введене в експлуатацію

нове підприємство � перевантажувальний річковий термінал. 15
травня відбулося його відкриття. Подія � значуща не тільки для об�
ласті, а й для країни... не тільки для України, але і для Європи... Ос�
кільки символічний пуск підприємства здійснили глава українського
уряду та посол Нідерландів в Україні.

Стор.7

"НІБУЛОН" ПОБУДУВАВ НОВЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ЗА 100 ДНІВ

ІНВЕСТИЦІЇ



ділові новини
ЧЕТВЕР,  22  ЧЕРВНЯ

7

(Початок на 1�ій стор.)

Прем'єр�міністр Володимир
Гройсман висловився так: "У нас
дуже приємна подія сьогодні. Коли
в Україні відкриваються нові під�
приємства, це означає, що як би
нам не було важко, країна розвива�
ється. Що нам потрібно сьогодні?
Нам потрібен мир, нам потрібна
демократія, нам потрібна сильна
економіка. І те, що ми з вами сьо�
годні стали свідками відкриття та�
кого  чудового підприємства, до�
водить, що економіка нашої країни
починає відновлення. Я глибоко
переконаний, що з кожним роком
таких чудових підприємств  става�
тиме все більше. Я мрію про те,
щоб у нашій країні зростала заро�
бітна плата, щоб наша країна зай�
мала й отримувала лідируючі пози�
ції в світі на багатьох ринках. Сьо�
годні у нас чудові перспективи. Ми
все робимо для того, щоб побуду�
вати економічно сильну і соціально
справедливу Україну. І сьогодніш�
ній приклад показує, що такі люди
як Герой України Олексій Опанасо�
вич Вадатурський, ось такі люди
прекрасні, які працювали на цьому
підприємстві � вони творять сучас�
ну історію, сильну Україну".

"Відкриття нового термінала "НІ�
БУЛОНУ" � щасливий день не тіль�
ки для компанії, але і для всієї кра�
їни, � зазначив Надзвичайний і
Повноважний посол Королівства
Нідерланди в Україні Кейс Клом�
пенхаувер. � Не можна не погоди�
тися з тим фактом, що компанія
"НІБУЛОН" дійсно доводить своїми
діями розвиток української еконо�
міки, української держави, робить
свій внесок в інфраструктуру Укра�
їни. За прогнозами, в майбутні 4�5
років сільськогосподарське вироб�
ництво в країні збільшиться приб�
лизно на 16 млн тонн зернових. І
для того, щоб перевезти весь цей
обсяг автодорогами, потрібно ма�
ти більше 600 тисяч вантажівок, до
чого українські дороги, на жаль,
ніяк не готові. І саме тому особли�
ва увага приділяється розвитку
внутрішніх водних артерій країни.
Дніпро � це велика європейська
річка, і тому її розвиток перетво�
рить Україну на великій і могутній
хаб з відвантаження товарів і паса�
жирських перевезень".

Голова Запорізької ОДА Костян�
тин Бриль зауважив, що інвести�
ційний проект у 500 мільйонів гри�
вень робить авторитет Запорізької
області. "Дуже приємно бачити,
що за сто днів "на голому місці"
встало таке підприємство. Це ре�
зультат злагодженої роботи інвес�
тора, влади, місцевої громади. Я
хочу навести це як приклад дуже
соціально відповідального став�
лення інвестора до території, на
якій побудовано дане підприємс�
тво. Компанія "Нібулон" 17 мільй�
онів гривень передала тільки міс�
цевій громаді. Крім цього, це � до�
даткові робочі місця. Крім цього,
від 300 до 400 тисяч гривень  йти�
ме до місцевого бюджету громади
на її розвиток", � підкреслив він.

А потім відбулася ще одна подія: в
присутності гостей заходу � жите�
лів села Біленьке, в присутності
журналістів, представників бізнесу
і влади було підписано угоду про

надання кредиту на суму 100 міль�
йонів доларів США на розвиток біз�
несу з Міжнародною фінансовою
корпорацією. З боку компанії "НІ�
БУЛОН" угоду підписав її генераль�
ний директор Олексій Вадатурсь�
кий, з боку Міжнародної фінансової
корпорації � глава представництва
МФК в Україні Олена Волошина.

"Це довгострокові гроші, � сказа�
ла Олена Волошина. � Це фінансу�
вання, яке піде на подальший роз�
виток компанії, для побудови тако�
го чудового бізнесу, який компанія
вже змогла профінансувати. Зав�
дяки таким компаніям як "Нібулон",
лідерам українського агробізнесу,
Україна вже сьогодні займає своє
гідне місце у вирішенні проблеми
глобальної продовольчої безпеки.
"НІБУЛОН" побудував суперефек�
тивний, суперяскравий, соціально
відповідальний бізнес. Він створює
робочі місця і забезпечує роботу
тисячі фермерів, які з ним співпра�
цюють. Компанія побудувала біз�
нес, який може залучати серйозні
іноземні інвестиції, які так потрібні
нашій країні".

"Так, такого в Біленькому ще не
було... І рік тому ніхто не міг уяви�
ти, що буде, � ділиться враженням
глава Біленьківської сільради Світ�
лана Зачепило. � Що в селі Білень�
ке Прем'єр�міністр буде відкрива�
ти нове підприємство! Що в селі Бі�
леньке будуть підписуватися між�
народні угоди на суму в сотню
мільйонів доларів!.. Це грандіозна
подія в історії села, якою будуть
пишатися багато поколінь білень�
ківців".

Урочисту частину заходу завер�
шив генеральний директор компа�

нії "НІБУЛОН", Герой України Олек�
сій Вадатурський.

"Я щаслива людина, � сказав він, �
тому що в надважкий час для Укра�
їни ми зробили все, щоб стільки
людей змогли розвивати нашу кра�
їну. Ми дали на цьому підприємстві
понад 1500 робочих місць. Люди
працювали цілодобово для дотри�
мання графіка, за яким за 100 днів
ми звели цей термінал. І я сьогодні
найщасливіша людина, тому що з
підписанням цієї кредитної угоди, я
можу сказати, що ми єдина компа�
нія в Україні, яка отримала таку до�
віру трьох дуже високих, дуже важ�
ливих фінансових інститутів світу:
IFC Світового банку, Європейсь�
кого банку розвитку та реконструк�
ції та Європейського інвестицій�
ного банку. Я дуже вдячний всім
фінансовим інститутам. Завдяки
нашій співпраці з вами ми стали
кращою компанією в логістиці Ук�
раїни, ми стали найкращою суд�
ноплавною компанією,  ми стали
кращими взагалі на ринку зерно�
вих культур. Ми кращі з детінізації
ринку, ми кращі в багатьох галузях
нашої економіки України. Ми зро�
бимо все, щоб Україна і далі розви�
валася!".

Перевантажувальний термінал
для зернових та олійних культур
філії "Хортиця" зведено за кошти
Європейського інвестиційного
банку. Кредит  склав 74 мільйони
доларів США. Новозбудоване під�
приємство в Запорізькій області
оснащене найсучаснішим облад�
нанням від провідних виробників
світу, зокрема Іспанії (SYMAGA
S.A.), Великобританії (TELESTACK
Ltd.), Швейцарії (BUHLER GmBh),
США (Mathews Company), Литви

(UAB Liucija), Данії (Cimbria Unigrain
A/S, FOSS ANALYTICAL AB), Німеч�
чини (PFEUFFER GmbH), Нідерлан�
дів (Precia S.A.) та ін. Будівництво
розпочалося 10 березня. За цей
час було: забито 3095 паль; виго�
товлено та змонтовано 1772 т ме�
талоконструкцій; укладено більше
15 тис. м3 бетону та близько 20 тис.
м2 бетонного покриття; прокладе�
но понад 5 км мереж водопроводу
та каналізації, більше 5 км мереж
газопостачання та близько 15 км
мереж електропостачання; змон�
товано близько 2 тис. м2 системи
вентиляції та аспірації; змонтовано
14 ємностей загальною вагою 77
тисяч тонн.

У будівництві такого потужного
об'єкта було задіяно близько 1,5
тис. людей із 100 підрядних органі�
зацій практично з усієї України. Ле�
вова частка робіт була відведена
організаціям із Запорізької області.

Вартість будівництва термінала,
розміщеного на ділянці більше 6
га, становить близько півмільярда
гривень. Новозведений комплекс
має наступні технічні характерис�
тики: об'єм зберігання зерна � 77
тис. тонн, добова потужність суша�
рок становитиме 4 тис. тонн, добо�
ва потужність з відвантаження на
водний транспорт � 12 тис. тонн.
Загальна потужність комплексу з
відвантаження � 300 тис. т/рік.

Високотехнологічний переванта�
жувальний термінал у Біленькому
забезпечить робочими місцями
близько 120 людей, а також значно
скоротить витрати сільгосптоваро�
виробників області на транспорту�
вання вирощеної продукції

Прихід компанії в с. Біленьке мав
неабияке соціальне значення для
місцевих мешканців. Так, на почат�
ку квітня в присутності голови За�
порізької ОДА Костянтина Бриля
місцевій громаді для постійної екс�
плуатації було передано комплекс
очисних споруд, добудований та
реконструйований за рахунок і зу�
силлями компанії "НІБУЛОН". Це
була історична для всього села по�
дія, адже на цей важливий об'єкт
соціальної інфраструктури тут че�
кали більше 20 років. Очисні спо�
руди потужністю 2000 м3/добу за�
безпечують прийом та очистку гос�
подарсько�побутових стічних вод
не тільки від колонії, а й від об'єктів
соціальної інфраструктури с. Бі�
леньке (лікарня, дитячий садочок,
школа, житловий мікрорайон).
Завдяки такому об'єкту на терито�
рії с. Біленьке значно поліпшиться
екологічна ситуація району, облас�
ті та Дніпра в цілому.

Окрім того, компанія обладнала
сучасний комп'ютерний кабінет у
місцевому навчальному закладі і
збудувала футбольне поле з нату�
ральним зеленим покриттям та
системою поливу. Виконано також
ремонт дорожнього покриття та
освітлення вулиці в селі. Наразі ви�
конуються роботи з облаштування
парку відпочинку на березі Дніпра
та прилеглої до підприємства те�
риторії.

Доречно повторити слова
Прем'єр�міністра: "Такі підприємс�
тва, як "НІБУЛОН", творять сучасну
історію і сильну Україну". 

"НІБУЛОН" ПОБУДУВАВ НОВЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ЗА 100 ДНІВ

Генеральний директор ТОВ СП "НІБУЛОН" О.Вадатурський, Прем'єр�міністр  України 
В. Гройсман  та  голова  Запорізької ОДА К. Бриль оглядають  нововідкритий термінал

Футбольне поле з натуральним зеленим
покриттям та системою поливу

Сучасний комп'ютерний клас для
школярів
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