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Минулої суботи, 18 березня, 
оглянути великий будівельний 
майданчик, де повним ходом 
здійснюється широкий комплекс 
будівельних робіт, прибув голова 
Херсонської обласної державної 
адміністрації Андрій Гордєєв. 

Під час огляду будівельного 
майданчика Олексій Опанасо-
вич зазначив, що новий пере-
вантажувальний термінал у 
Херсонській області зводиться в 
т.ч. і завдяки голові Херсонської 
ОДА, який подав ідею та осо-
бисто запропонував очільнику 
«НІБУЛОНу» побудувати сучас-
не потужне підприємство в Голій 
Пристані. 

 «Він зі своєю командою при-
їхав до нас у Вознесенськ, по-
бачив, як ми там будуємо об’єкт 
разом із херсонськими будівель-
ними організаціями і запросив 
нас у Херсонську область. Вже 
під час нашого візиту на Хер-
сонщину ми визначилися з міс-
цем розташування майбутнього 
об’єкта, а він оперативно все 

вирішив. Було повне сприяння і 
з боку депутатів міської ради Го-
лої Пристані, які без зволікань 
прийняли чотири рішення про 
відвід нам чотирьох ділянок, що 
належали різним організаціям. 
На цих ділянках ми зараз і будує-
мо термінал», - пояснив Олексій 
Вадатурський.

У свою чергу, мер Голої приста-
ні Олександр Бабич додав: «Ми 
виділили «НІБУЛОНу» чотири 
земельні ділянки, дотримані всі 
законодавчі процедури. Коли 
почалося будівництво, у місті 
з’явився драйв. Люди бачать ба-
гато техніки, будівельників. Ми з 
нетерпінням чекаємо завершен-
ня будівництва. Це підприємство 
дасть місту робочі місця, буде 
поповнювати бюджет Голої При-
стані податками».

У ході виробничої наради, на 
якій вже традиційно були при-
сутні мер Голої Пристані О.В.Ба-
бич, фахівці компанії та керів-
ники підрядних організацій, 
Олексій Вадатурський озвучив 

кілька тез стосовно діяльності 
очолюваної ним компанії зага-
лом та щодо зведення переван-
тажувального термінала у Голій 
Пристані. Зокрема, очільник 
провідного сільськогосподар-
ського підприємства України за-
значив, що цей об’єкт і для Хер-
сонщини, і для України в цілому 
є першим, що будується за кош-
ти Європейського Союзу. Так, 19 
грудня Європейський інвести-
ційний банк виділив безпосеред-
ньо компанії без гарантій з боку 
держави 71 млн євро кредитних 
коштів. Ці кошти будуть направ-
лені на розвиток інфраструкту-
ри на річках та реконструкцію 
суднобудівно-судноремонтного 
заводу «НІБУЛОН». 

На сьогодні будівельники вже 
закінчили зводити фундаменти 
адміністративно-лабораторного 
корпусу, операторської, робо-
чої башти, зерносховищ і інших 
об’єктів. До середини квітня пі-
дрядники мають виконати фун-
дамент під автомобілерозванта-
жувач, після чого до роботи вже 
візьмуться металісти. 

Зараз на будівельному май-
данчику працюють більше 350 
будівельників із 24 організацій, 
до кінця травня, за словами ге-

нерального директора ТОВ СП 
«НІБУЛОН», тут загалом працю-
ватиме цілодобово 1,5 тис. людей 
із 75 організацій. Як завжди ком-
панія при виборі підрядників на-
дає перевагу місцевим підрядни-
кам. Решту робіт, що не змогли 
охватити херсонці, виконують 
давні і перевірені часом партне-
ри компанії з інших областей. 
Усього зводити підприємство в 
Голій Пристані, вартість якого 
півмільярда гривень, будуть буді-
вельники із 12 областей України.

Це буде повністю автомати-
зоване підприємство, яке навіть 

матиме оглядову площадку, вах-
тову вежу. Уже 15 червня пере-
вантажувальний термінал при-
йматиме зерно нового врожаю, 
вирощене на Херсонщині.

Виступаючи на виробничій 
нараді, голова Херсонської об-
ласної державної адміністрації 
Андрій Гордєєв подякував ком-
панії «НІБУЛОН» за те, що будує 
такий об’єкт на Херсонщині і за-
кликав кожного із задіяних у бу-
дівництві ставитись до нього, як 
до важливої події в житті регіону 

16 березня на території заводу 
ФГ «Інтегровані Агросистеми» 
у Голій Пристані відбулося за-
сіданні за «круглим столом» на 
тему: «Розвиток агрономічного 
сектора Голопристанщини». У 
цьому заході взяли участь керів-
ники влади району та міста, сіль-
ські голови, представники ра-
йонної державної адміністрації 
та фермерського господарства.

Присутнім на «круглому столі» 
був представлений корпоратив-
ний відеоролик та презентація 
діяльності господарства. Голова 
райдержадміністрації Тетяна Га-
саненко, голова районної ради 
Віталій Соловйов, голопристан-
ський міський голова Олександр 
Бабич та керівники територіаль-

них громад Голопристанщини 
обговорили плани на майбутнє 
та існуючі нині проблеми.

Начальник управління агро-
промислового та економічного 
розвитку районної державної ад-
міністрації Олександр Бурлаков 
інформував присутніх про стан 
земельних відносин у Голопри-
станському районі.

Виконавчий директор ФГ «Ін-
тегровані Агросистеми» Тетя-
на Гнєзділова відповіла на всі 
запитання гостей та висловила 
побажання щодо  тіснішого спів-
робітництва з сільськими голо-
вами. Компанія прагне розвива-
тись далі та потребує для цього 
більшої кількості земель.

Група компаній Agrofusion, 

якій належить торгова марка Іна-
гро, – лідер у промисловому ви-
робництві томатної пасти в Укра-
їні. Розташовані на Півдні нашої 
держави – в Миколаївській і 
Херсонській областях. Імпорт 
виробленої продукції здійсню-
ється до багатьох країн світу. На 
виробництві використовуються 
передові технології та обладнан-
ня, що дозволяє комплексно ке-
рувати процесами: від вирощу-
вання томатів - до виробництва 
томатної пасти торгової марки 
Інагро. Продукція відповідає су-
часним міжнародним стандар-
там завдяки об’єднаній системі 
забезпечення якості та безпеч-
ності.

«ГВ».

«ККрругглллиййй ссстілл» оообб’єдднннаввв вввирробннничччнииикіів 
і ппрреддстааавнннииків вллаадиии

Об’єкт у Голій Пристані «НІБУЛОН» зводить 
за кошти Європейського Союзу

ССьооогодддні вжжже ммможжжнаа смммілииво стввверрдджууваттти: велликииий об’єкттт, щоо
звоодииитьссся ууу ГГоолііій ПППриистааані на берррезііі Коонкиии, ввже ставвв віззитівввкоюю
нашшогго ммміссста.. Зррранкку до піззньооої вечіррнььої гггодииини туттт трииваююють уу 
поссиллленномууу ттемпппі бббуддівеелльнні ррробооотии,, аддже здааача в екккспллуатттаціюю
суччасссноггго ттта пппотттужжжногго пппереваантааажууувалльнооого террммінааала компаніїї 
«ННІБУУУЛОООН» заааплллановаана на трааавенннь пппотоочннного роккку.

Продовження - на 2-й стор. >>

ÐÅÊËÀÌÀ

У ніч проти неділі, 26 березня, в Україні 
відбудеться перехід на літній час. Про це 
повідомляє прес-служба Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі. “Повідомля-
ємо, що відповідно до постанови Кабінету 
міністрів України від 13 травня 1996 року 
№ 509 “Про порядок обчислення часу на 
території України”, на території України 
26 березня 2017 року о 3 (третій) годині за 
київським часом запроваджується літній 
час переведенням годинникової стрілки на 
1 (одну) годину вперед”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з переходом на літній час в Укрзалізниці нагадали, що 
відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується вже з 

урахуванням цього переходу.
Як відомо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню 

неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої 
неділі жовтня – на 
зимовий час.

У 2011 році Вер-
ховна Рада нама-
галася скасувати 
переведення годин-
ників на зимовий 
час, але під тиском 
громадськості при-
йнята постанова 
була скасована.

“Літній” і “зи-
мовий” порядок 
обчислення часу 
вперше був запро-
ваджений у Вели-
кій Британії в 1908 
році для економії 
та раціональнішого 
розподілу електро-
енергії впродовж 
доби. В СРСР пе-
рехід на зимовий 
час і назад регуляр-
но здійснювався з 
1981 року. Наразі 
понад 110 країн 
світу переходять 
на “літній” і “зимо-
вий” час.

За матеріалами 
Інтернет.

Україна 26 березня 
переходить на літній час

Генеральний директор компанії «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський 
та голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гор-
дєєв спілкуються на будівельному майданчику.
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і України в цілому.
«Якщо ми так поставимося, то 

жодних проблем не буде: і знай-
дуться люди, і ресурси і т.д. У 
нас багато свідомих людей, і ми 
дійсно хочемо робити те, за чим 
ми сюди покликані: нові робочі 
місця, заробітні плати, прозорі 
механізми соціального захисту 
населення. І це не просто фрази. 
Після введення в експлуатацію 
ми заберемо з доріг 12,5 тис. ван-
тажівок, що нам ще потрібно – 
тільки йти вперед», - підкреслив 
голова Херсонської ОДА.

Він також додав, що «НІБУ-
ЛОН» - це компанія, яка є гене-

ратором великих змін. Імпульс, 
який компанія дала, вже розгля-
дається в Мінінфраструктури 
як відродження водного шля-
ху. Його по різному називають 
- Шовковий шлях або «З варяг 
у греки». Ідея «НІБУЛОНа» - це 
великий міжнародний проект 
щодо подальшої співпраці з Бі-
лоруссю, Польщею, Литвою і так 
далі.

У планах компанії збудувати 
в цьому році ще два об’єкти на 
Дніпрі та два об’єкти наступно-
го року. Окрім того, в 2018 році 
«НІБУЛОН» планує звести своє 
підприємство на Азовському 

морі, в Генічеську для постачан-
ня сільськогосподарської про-
дукції в Іран через Волго-Дон-
ський канал. 

До того ж, навесні компанія 
має намір розпочати пасажир-
ські перевезення за маршрутом 
Херсон – Гола Пристань – Ко-
валівка – Кінбурнська коса. 

«Ми також розглядаємо мож-
ливість підтримати Скадовськ 
і виконати всі роботи, щоб за-
безпечити пасажирські пере-
везення з Миколаєва і Херсона 
в Скадовськ на відпочинок. У 
нас уже є 3 ракети. І ми робимо 
реконструкцію власного судно-
будівного заводу, щоб будувати 
ракети нового типу, які будуть 
ходити за маршрутом Миколаїв 
– Стамбул – Варна і т.д. Після 
реконструкції завод зможе буду-
вати сучасні швидкісні лайнери 
на підводних крилах», поділився 
планами очільник «НІБУЛОНу».

Варто зазначити, що паралель-
но з будівництвом переванта-
жувального термінала у Голій 
Пристані, компанія зводить ана-
логічний об’єкт у с. Біленьке За-
порізької області та активно бу-
дує нові судна на власній верфі. 
Так, до 1 червня цього року буде 
спущено на воду 3 буксири, один 
з яких буде названий на честь ві-
домого миколаївського суднобу-
дівника, легендарної особи Юрія 
Макарова.

Олександр ГРИГОРКІН.

Об’єкт у Голій Пристані 
«НІБУЛОН» зводить за кошти 
Європейського Союзу

<< Закінчення. Початок - на 1-й стор.

Голова Голопристанської районної ради Соловйов В.О. звернувся 
до всіх присутніх у залі з вступним словом та ознайомив з порядком 
денним засідання.

З метою висвітлення питання «Про стан поштового обслуговуван-
ня населення району», яке було порушено сільськими головами на 
минулому засіданні, було запрошено керівництво публічного акці-
онерного товариства «Укрпошта». Заступник директора цього під-
приємства Баранов А.Н. у своїй доповіді зупинився на досягненнях 
та недоліках в роботі, відмітив співпрацю з сільськими головами, 
відповів на запитання присутніх на нараді, а також закликав шукати 
компроміси при вирішенні проблемних питань. Начальник відділу 
організації праці та заробітної плати Херсонської дирекції публіч-
ного акціонерного товариства «Укрпошта» Тетюха А.А. доповнила 
виступ інформацією про виплату заробітної плати поштовим праців-
никам району.

Військовий комісар Голопристанського районного військового 
комісаріату Корнієнко А.О. звернувся до присутніх на нараді з ін-
формацією, в якій порушив важливі питання проведення призову 
на строкову військову службу «Весна-2017», озвучивши планові 
завдання на весняний призов та хід проведення медичної комісії.

Зокрема він зазначив, що в районному військовому комісаріаті 
проводяться заходи, пов’язані з підготовкою та проведенням весня-
ного призову. Наразі, існують проблемні питання, серед них: неявка 
призовників для проходження медичної комісії, неорганізована та 
неконтрольована, з боку представників сільських рад, доставка при-
зовників до призовної дільниці, слабкий контроль з боку представ-
ників сільських рад проходження додаткового медичного обстежен-
ня, несвоєчасне подання до Голопристанського відділення поліції 
звернень про розшук призовників.

В засіданні взяла участь голова Голопристанської районної дер-
жавної адміністрації Гасаненко Т.В., яка звернулась до сільських го-
лів з питання необхідності дотримання норм чинного законодавства 
в установчих документах загальноосвітніх шкіл району.

З інформацією «Про стан утримання та збереження об’єктів спіль-
ної власності територіальних громад району» виступив заступник 
голови Голопристанської районної ради Басараб І.К.

Станом на 01 березня 2017 року до Переліку майна (будівель та 
споруд) комунальної власності територіальних громад району вклю-
чено 41 об’єкт спільної власності, з них: 23 - медичних, 7 - культури, 6 
- позашкільної освіти, 4 - адміністративних будівлі та база відпочин-
ку «Світоч».Здійснюються заходи щодо оформлення на нерухоме 
майно (будівлі і споруди) спільної власності територіальних громад 
району та на право користування земельними ділянками під об’єкта-
ми комунальної власності.

На завершення засідання, сільські голови підтримали звернення 
до Голопристанського міського голови Бабича О.В. «Про врахування 
інтересів територіальних громад Голопристанського району» щодо 
скасування Голопристанською міською радою рішення виконавчо-
го комітету Голопристанської міської ради від 23 лютого 2017 року 
№30 «Про демонтаж майнового комплексу - споруд літнього танцю-
вального майданчика у міському сквері по вул.1 Травня в м. Голій 
Пристані».

Слід зазначити, що сільські голови брали активну участь в обгово-
ренні всіх питань порядку денного засідання методичної наради та 
вносили слушні пропозиції щодо їх вирішення.

В засіданні методичної наради «День голови» брали участь спеціа-
лісти виконавчого апарату районної ради та районної державної ад-
міністрації, керівники установ, представники громадськості району.

Вл. інф.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Важливі питання 
сьогодення 
розглядалися на 
методичній нараді 
«День голови»

Минулого тижня, 16 березня, керівники територіальних громад 
Голопристанщини зібрались в читальній залі районної бібліотеки 
для участі в методичній нараді «День голови».

Традиційно кожного року зі сходом снігу «схо-
дить» і дорожнє покриття. І навесні, в кращому 
випадку, починається інтенсивне латання доріг, 
яке не вирішує питання покращення їх якості. 
Причиною цього є технології побудови та ремонту 
дорожнього покриття, залишені нам у спадок ще 
Радянським Союзом, які здійснювалися за прин-
ципом – «дешево та сердито».

Торік за ініціативи голови облдержадміністрації 
Андрія Гордєєва розпочався проект з реконструк-
ції доріг Херсонщини. Ремонт з відновленням до-
рожнього покриття здійснювався із застосуванням 
сучасних європейських технологій на ділянках до-
ріг загальною протяжністю 26,6 км, а саме: на ав-
томобільній дорозі М-14 Одеса–Мелітополь-Но-
воазовськ (на Таганрог) – 3 ділянки загальною 
протяжністю 14,8 км; на автомобільній дорозі Р-57 
Цюрупинськ-Гола Пристань–Скадовськ, про-
тяжністю 6,2 км; на автомобільній дорозі Т-22-01 
Білозерка–Херсон, протяжністю 3,1 км; на авто-
мобільній дорозі Р-47 Херсон–Нова Каховка–Ге-
нічеськ, протяжністю 2,5 км.

Загальна вартість зазначених робіт склала 192,4 
млн грн, оскільки вперше на Херсонщині під час 
ремонту була використана спеціальна технологія 
холодного ресайклінгу для заміщення відпрацьо-
ваного асфальтобетону. Дорожнє покриття за нею 
робиться двохшаровим. Спочатку укладається 
перший шар крупнозернистого асфальту, потім 
- вирівнюючий шар дрібнозернистого. Перевага 
цієї технології полягає у тому, що під час проведен-
ня ремонту весь відпрацьований матеріал не виво-
зиться, а одразу переробляється.

Крім того, було залучено кошти місцевих бю-
джетів до ремонту автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення на суму 3,3 млн 
грн, а саме: у Білозерському районі – ремонт ав-
томобільних доріг О220211 Східне–Загорянівка 
-/М-14/ на суму 0,4 млн грн, О220215 Надеждів-
ка-Розлив на суму 0,1 млн грн та ОО220220 Федо-
рівка-Уллянівка -/Р-47/ на суму 0,15 млн грн; у Го-
лопристанському районі – ремонт автомобільної 
дороги О220806 Геройське-Стара Збур’ївка на ді-
лянці км 36+500 до км 50+700 на суму 1,5 млн грн; 
у Горностаївському районі - ремонт автомобільних 
доріг С220911 Козачі Лагері - /О220901/ на суму 
0,37 млн грн та О220918 Заводівка //Т-08-04/ на 
суму 0,1 млн грн; у Новотроїцькому районі – ре-
монт автомобільних доріг О221501 Чаплинка– Но-
вотроїцьке-Партизани на території Новомиколаїв-
ської, Новопокровської та Чаплинської сільських 
ради на суму 0,7 млн грн.

Таким чином, ремонт є якісним, хоча за це дово-

диться платити меншим обсягом відремонтованих 
доріг за ті ж кошти. Це викликало певні нарікання 
щодо меншої уваги до інших трас, але краще зро-
бити поступово, але раз і «на віки», ніж потім ко-
жен рік робити заново.

Народ спочатку зустрів дороги, які відразу най-
менував «гордєєвськими», зі стриманим оптиміз-
мом, мовляв зима покаже. Тепер упевнено можна 
сказати – зима показала їх якість. Зі сходом снігу 
вони залишилися такими, якими були відразу піс-
ля ремонту. 

Цього року позитивний досвід ремонту доріг 
буде продовжено обласною державною адміні-
страцією. На автомобільній дорозі державного 
значення Т-04-03 Мар’янське–Берислав, яка вже 
давно «проситься» до ремонту, заплановано відре-
монтувати ділянку протяжністю в 12,5 км за цією 
технологією. У 2016 році її теж «підлатали» з вико-
ристанням доменного шлаку, а вже цього року їй 
буде приділена належна увага.

Також планом проектно-вишукувальних робіт 
на 2017 рік у Херсонській області передбачається 
виготовлення робочих проектів на капітальний ре-
монт мостів Новокаїрської і Милівської балки, що 
знаходяться в аварійному стані та потребують ка-
пітального ремонту на зазначеній трасі.

На проектно-кошторисну документацію до-
рожніх робіт передбачено 1,3 млн грн з обласного 
бюджету та близько 3 млн грн на проектування 
9 об’єктів ремонту доріг з бюджету державного. 
Загалом ремонтні роботи планується провести на 
9 ділянках цієї дороги, загальна вартість яких 217 
млн грн.

Як повідомив очільник області Андрій Гордєєв: 
«Якщо в червні Уряд побачить динаміку ремонт-
них робіт на Херсонщині, то з’явиться можливість 
залучити близько пів мільярда гривень аби пов-
ністю відновити асфальтне покриття по всій про-
тяжності дороги, що складає 95 км».

 Надано Херсонською ОДА.

Нові дороги пройшли 
випробування зимою

Учасники виробничої наради сфотографувалися на тери-
торії будівельного майданчика.


