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Втрачений військовий квиток УН 1100725 від 22.03.95 р., 
виданий на ім’я Яцунок Олександра Миколайовича, вважати 
недійсним.

Втрачене приписне посвідчення, видане на ім’я 
Гранковського Ігоря Леонідовича, вважати недійсним.

Втрачене приписне посвідчення, видане на ім’я 

Козаренка Олександра Павловича, вважати недійсним.
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Дякуємо, що читали нас! Зустрінемося через тиждень.
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Шановні аграрії! Ми раді повідомити вам, 
що ТОВ СП «НІБУЛОН» завершує будів-
ництво нового високотехнологічного пере-
вантажувального терміналу у с. Мар`янське 
Апостолівського району Дніпропетровської 
області (філія «Зеленодольська»).

Перевантажувальний термінал у с. 
Мар`янське Апостолівського району стане 
першим підприємством компанії «НІБУЛОН» 
у Дніпропетровській області та створить до-
ступ до сучасної інфраструктури зернового 
ринку для всіх сільгоспвиробників регіону. 
Співпраця з нами – це, в першу чергу, мож-
ливість реалізувати сільськогосподарську 
продукцію за високими цінами, отримати 
оперативну оплату, а також якісні послуги 
зі зберігання та доробки збіжжя.

Вигідне логістичне розташування філії 
«Зеленодольська» надасть вам безліч 
переваг:
 скорочення витрат на транспортуван-

ня зерна
Вам не доведеться зазнавати значних ло-

гістичних витрат на транспортування збіжжя 
за сотні кілометрів до портових міст України 
в період активного збирання врожаю або ви-
трачати свій час у чергах у період значної за-
вантаженості перевантажувальних терміна-
лів ТОВ СП «НІБУЛОН» у с. Біленьке Запо-
різької області та смт Козацьке Херсонської 
області. Скорочення плеча доставки знизить 
витрати на транспортування в декілька разів 
та надасть змогу інвестувати зекономлені 
кошти в розвиток власного підприємства;
 оптимізація використання транспортних 

засобів
Завдяки вигідному логістичному розта-

шуванню та якісній організації роботи філії 
«Зеленодольська» ви зможете ефективно 
реалізовувати збіжжя, встигаючи за день 
зробити 3-4 рейси одним транспортним за-
собом (що, безумовно, є важливим факто-
ром у період збиральної кампанії); 
 економія часу
Ви зможете доставляти свою продукцію 

на наше підприємство 24 години на добу та 
7 днів на тиждень, не втрачаючи при цьому 
часу в чергах через великий потік ванта-
жівок та теплові режими в містах. Завдяки 
використанню сучасного транспортного та 
лабораторного обладнання процес прийман-
ня зерна на філії «Зеленодольська» від ві-
зування до вивантаження буде тривати не 
більше 40-50 хв;

 зменшення навантаження на дорогах, 
поліпшення логістики та екології регіону

Філія «Зеленодольська» – перший пере-
вантажувальний термінал з відвантаження 
зернових, зернобобових та олійних культур 
на річковий транспорт компанії у Дніпропе-
тровській області. Там, де працюють підпри-
ємства «НІБУЛОНа», вантажівки із врожаєм 
долають набагато менші відстані, зменшу-
ючи навантаження на дороги і мости. Наша 
компанія сьогодні робить усе для аграрного 
сектора, щоб зерно транспортувалося авто-
транспортом на незначні відстані, а дороги 
не руйнувалися;
 справедливі ринкові ціни на сільгос-

ппродукцію у вашому регіоні
Завдяки розвитку річкової логістики ми 

суттєво знижуємо витрати на 
транспортування збіжжя, що 
дозволяє пропонувати вам 
справедливі ринкові ціни на 
сільгосппродукцію у вашому 
регіоні. Ознайомитися із за-
купівельними цінами на філії 
«Зеленодольська» ТОВ СП 
«НІБУЛОН» ви можете на 
офіційній інтернет-сторінці 
компанії www.nibulon.com, у 
розділі «Закупівля сільгос-
ппродукції» – «Закупівельні 
ціни».

Побудований за останніми 
технологіями перевантажувальний термінал 
філії «Зеленодольська» має змогу приймати 
до 300 вантажівок за добу, потужність від-
вантаження на водний транспорт становить 
12 тис. т, а обсяг одночасного зберігання 
сільгосппродукції на терміналі складає 76 
тис. т. 

Запрошуємо до співпраці за договора-
ми поставки та зберігання виробників сіль-
ськогосподарської продукції: юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців (у т. ч. 
неплатників ПДВ). Також повідомляємо про 
готовність до співпраці з одноосібними гос-
подарствами (фізичними особами). Кожен 
аграрій зможе бути учасником зовнішньое-
кономічної діяльності України!

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
Перевантажувальний термінал філії 

«Зеленодольська» ТОВ СП «НІБУЛОН»,
с. Мар`янське, Апостолівський район, 

Дніпропетровська область
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:
050-394-71-15 – директор філії Стратуца 

Ярослав Сергійович
Якщо у вас виникли питання, які не можна 

вирішити на місці, до ваших послуг наші ви-
сококваліфіковані фахівці в Миколаєві, які 
завжди нададуть вам необхідну допомогу. 
Телефонуйте за номерами:

(0512) 58 04 03 – відділ закупок (з пи-
тань укладення та супроводу договорів 
поставки, фінансові питання); 

(0512) 58 04 17 – торговий відділ (кон-
сультації щодо закупівлі та зберігання 
сільськогосподарської продукції).

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо сплати земельного податку за 2020 рік

Широківська селищна рада повідомляє землевласни-
ків та землекористувачів (фізичних осіб) про необхід-
ність своєчасної сплати земельного податку.

Просимо терміново, у строк до 1 липня, провести 
звірку щодо суми земельного податку на 2020 рік та 
заборгованості за минулі роки. 

Кінцевий термін сплати земельного податку для 
фізичних осіб – 31.08.2020, після чого буде нарахову-
ватися пеня.

Провести звірку та отримати більш детальну інфор-
мацію щодо сплати земельного податку по Широків-
ській селищній раді можна за адресою: вул. Вишнева, 
6, смт Широке Широківського району Дніпропетров-
ської області, будівля Широківської селищної ради, 
кабінет № 2.

Селищний голова О.А. КОКУЛ

Втрачене приписне посвідчення, видане на ім’я 

Дарані Еміля Брюно, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я 
Шемета Вадима Івановича, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення тракториста-машиніста, ви-
дане на ім’я Богдашова Миколи Борисовича, вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію на трак-
тор МТЗ-80, номерний знак Т031-10 АЕ, серія свідоцтва про 
реєстрацію АЕ №101917, власник Бондаренко Володимир 
Володимирович, вважати недійсним.

ТОВ СП «НІБУЛОН» 
ЗАПРОШУЄ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ 

ШИРОКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад виконавчого комітету 

Гречаноподівської сільської ради
Виконавчий комітет Гречаноподівської сільської ради 

оголошує конкурс на заміщення таких вакантних посад: 
- спеціаліста ІІ категорії (землевпорядника) виконавчо-

го комітету Гречаноподівської сільської ради;
- спеціаліста І категорії (з молоді та спорту) виконавчо-

го комітету Гречаноподівської сільської ради;
- державного реєстратора.
Вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста ІІ категорії 

(землевпорядника) та спеціаліста І категорії (з молоді 
та спорту):

вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
без вимог до стажу роботи;
здатність за своїми моральними та діловими якостями, 

освітнім та професійним рівнем виконувати відповідні 
посадові обов’язки.

Вимоги до кандидатів на посаду державного реє-
стратора:

- вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, 
бакалавра (за рішенням суб’єкта призначення) за спеці-
альністю «Правознавство»;

- вільне володіння державною мовою;
- сертифікат про підвищення компетентності у відпо-

відній сфері державної реєстрації (отриманий в установ-
леному законодавством порядку);

- стаж роботи на службі в органах місцевого само-
врядування, на посадах державної служби або досвід 
роботи на посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше 1 року.

Документи для участі в конкурсі надсилати впродовж 
15 днів із дня оголошення конкурсу на поштову адресу: 
53732, с. Гречані Поди, вул. Степова, 1Б та на електро-
нну адресу – 41060223@mail.gov.ua. Телефони: (05657) 
2-34-30, (097) 658-67-82.

Для отримання більш детальної інформації про вимоги 
до кандидата на посаду, перелік документів, які повинна 
надати особа для участі в конкурсі, умови та оплату праці 
тощо звертатися за вище вказаною адресою.

Головний спеціаліст (з кадрів) М.Ю. МОРОЗ


