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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Костянтин Дмитрович Бордюг: «Моя доля 
обрала для мене людяну професію лікаря»
Герой цієї короткої повісті на фото у білому професійному медичному халаті, кажуть, що давнодавно англійський лікар 
Джозеф Лістер сказав про антисептичні властивості білого одягу, а сам білий колір налаштовує пацієнта на довіру до 
лікаря, бо це як символ чистоти думок і вчинків. Ото ж у такому одязі Костянтин Дмитрович Бордюг служить людяній ме
дицині уже більше 30 років. Але ніколи не забуває, що народився серед мальовничої природи і добрих та щирих людей 
на Полтавщині, гордиться тим, що де б не жив і працював, з ним завжди генеалогічне дерево його великого роду, яке 
по зернинці збирав рідний дядько, віднайшовши коріння ще з 18 століття, коли волелюбних предківкозаків розігнала 
ота проклята світом «німкеня».

«НІБУЛОН» ІНВЕСТУЄ В ЗБЕРЕЖЕННЯ АВТОШЛЯХІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 
Провідна українська компанія «НІБУЛОН» 
відкрила у селі Мар’янське Апостолівсько
го району надсучасний перевантажуваль
ний термінал. Урочистий запуск термінала 
філії «Зеленодольська» відбувся 12 червня

Це перший об’єкт компанії на Дніпропет
ровщині, де прийматимуть, зберігатимуть 
та відвантажуватимуть зерно на річковий 
транспорт, що розвантажить внутрішньо
обласні та міжобласні автодороги більш 
ніж на 12,5 тис. вантажівок на рік. Місцеві 
сільгоспвиробники чекали на це довгих  
12 років. Важливо, що це дозволить розши
рити присутність аграріїв області на міжна
родному ринку. А Зеленодольська громада 
щорічно отримуватиме в місцевий бюджет 

близько 5 мільйонів гривень податків та  
понад сотню постійних робочих місць.  
Сучасний термінал  перший в області!  
Зведення перевантажувального термінала  
«НІБУЛОНУ» стало можливим за підтримки 
постійних міжнародних фінансових парт
нерів компанії  Європейського інвес
тиційного банку, Європейського банку 
реконструкції та розвитку і Міжнародної 
фінансової корпорації. Загальна вартість ін
вестицій  23 млн доларів США. Незважаючи 
на коронакризу, компанії вдалося створити 
1500 робочих місць для 150 різних організа
цій зі всієї України, а також забезпечити по
ставку сучасного обладнання з Італії, Іспанії, 
Німеччини, Великобританії та інших країн. 

Продовження читайте на стор. 3.

УЧЕБНЫЙ ГОД2020
Перенос или возможная отмена внешнего незави
симого тестирования  большой стресс для будущих 
абитуриентов и их родителей. Они могут потерять 
год и не поступить в желаемый вуз, что в дальней
шем может существенно повлиять на их судьбу. До 
последнего Кабинет Министров медлил и всетаки 

отменил пробное ВНО. 
Вернее, перенес его 
в Интернет, где от 
наплыва желающих 
моментально «рухнули» 
сервера и зависла вся 
система.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

УВЕЛИЧАТ В ЧЕТЫРЕ РАЗА
В Украине планируют повысить гарантированную сумму 
возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 
тысяч гривен. Об это говорится в стратегии действий 
Министерства финансов до 2023 года, проект которой ве
домство вынесло на общественное обсуждение. Повысить 
гарантированную сумму вкладов планируют к 2022 году. 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ
Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Украины и другие законодательные 
акты по планированию использования земель», кото
рый позволит урегулировать спорные вопросы установ
ления границ объединенных тергромад. За принятие 
законопроекта №2280 во втором чтении и в целом про
голосовали 320 народных депутатов. Принятие закона 
также должно обеспечить эффективное использование 
и охрану всех земель в пределах территории ОТГ.

ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ

НУЖНАЯ ВАКЦИНА 
Украина должна стать одной из первых стран, где будут 
использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил 
министр здравоохранения Максим Степанов на ежеднев
ном брифинге о ситуации с COVID19 в стране. Президент 
Украины Владимир Зеленский дал соответствующее 
распоряжение профильному вицепремьерминистру, ми
нистру иностранных дел начать переговоры о предзаказе 
вакцины, которую разрабатывают в одной из стран.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

«НІБУЛОН»  інвестує в збереження автошляхів 
Дніпропетровщини 

 ТЕТЯНА МАСЛОВСЬКА 

Нове підприємство 
стало найсучаснішим 
технологічним об’єктом 
Дніпропетровщини та 
забезпечить робочими 
місцями понад 100 людей. 
Термінал в змозі одночас-
но зберігати 76 тисяч  тонн 
сільгосппродукції, щодо-
би просушувати 3,6 тисячі 
тонн та відвантажувати 
на водний транспорт 12 
тисячі тонн збіжжя. На 
території звели 20 зернос-
ховищ силосного типу, 
4 з них - для зберігання 
вологого зерна. 

У більш ніж стислий 
час виконано колосаль-
ний обсяг будівельних 
робіт. А далі зусиллями 
компанії буде виконано 
днопоглиблення аква-
торії причалу (більше 
8 га) та близько 14 км 
водного підходу до аква-
торії від суднового ходу 
Дніпра.  Для безпеки суд-
ноплавства мають  вста-
новити засоби навігацій-
ної обстановки.
Збереження 
автошляхів області

Поява аграрного ком-
плексу такого рівня ста-
не додатковим важелем 
для відродження Дніпра 
як транспортної артерії 
України - усе прийня-
те збіжжя «НІБУЛОН» 
транспортуватиме саме 
водним транспортом, 
суттєво розвантажуючи 
автомобільні шляхи не 
лише області, але й усієї 
України. 

У цьому впевнений 
очільник вітчизняного 
Мінінфраструктури Вла-
дислав Криклій. «Один 
з пріоритетів уряду - до-
сягти транспортного 
балансу. Аби в країні 
розвивалися не лише ав-
томобільні, залізничні та 
морські перевезення, а й 
річкові. Тому відкриття 
такого терміналу є знако-
вою подією для всієї краї-
ни. Компанія «Нібулон» 
- яскравий представник 
соціально відповідаль-
ного бізнесу та гарний 
приклад для інших ком-
паній», - заявив він на 
відкритті об’єкту. 

За словами міністра 
Владислава Криклія, 
компанія «НІБУЛОН» 
демонструє унікальний 
приклад, коли за відсут-
ності активної допомо-
ги держави вже понад 
10 років реалізується 
проєкт з відродження 
судноплавства і вантаж-
них перевезень по річках 
України. «Герой України 

Олексій Вадатурський 
вкотре довів, що коро-
навірус і коронакриза 
- це не тільки про викли-
ки і проблеми, це ще і 
про можливості. Як нам 
повідомили, цей ком-
плекс було збудовано за 
три місяці. Мій низький 
уклін. Я не знаю, скільки 
зусиль, скільки коорди-
нації роботи і скільки 
треба було планувати, 
щоб його реалізувати», - 
сказав Криклій. За його 
словами, міністерство і 
уряд будуть робити все, 
щоб такі підприємства 
мали кращі умови і могли 
розвиватися в Україні.

Голова Дніпропе-
тровської ОДА Олек-
сандр Бондаренко під-
креслив, що «НІБУЛОН» 
відповідає всім трьом 
ключовим пріоритетам 
із залучення інвестицій 
в область, які сформулю-
вала для себе місцева 
влада, - економіка, інфра-
структура, екологія. «Це 
екологічний проєкт, адже 
розвантажуючи автодо-
роги і переорієнтовуючи 
перевезення на річку, 
ми здійснюємо менше 
викидів у повітря. Це 
проєкт, який дозволяє 
збільшувати експортний 
потенціал нашої області, 
а це запорука стабільного 
розвитку економіки. Ми 

дуже вдячні за цей проєкт 
компанії «НІБУЛОН». 
Чекаємо збільшення по-
тужностей», - сказав Бон-
даренко. За його словами, 
в області мають намір 
створити умови, щоб 
компанія звела тут ще 
не менше 4 аналогічних 
терміналів.
Поштовх до розвитку
аграрного сектору

Потужне підприєм-
ство значно пожвавить 
економіку та підштовхне  
розвиток багатьох її галу-
зей, але особливо чекали 
на нього аграрії. Всі пар-
тнери «НІБУЛОНУ» за 
рахунок зекономлених 
коштів на транспортуван-
ні продукції матимуть 
змогу розвивати власні 
господарства, продава-
ти вирощене збіжжя за 
справедливими цінами 
та ефективно плану-
вати свою діяльність. 
Професійна команда та 
сучасне транспортне й 
лабораторне обладнання 
перевантажувального 
терміналу сприятиме 
цьому, бо готове забезпе-
чити якісне обслугову-
вання без нескінченних 
черг.

 «Ми зробили усе, щоб 
аграрії Дніпропетров-
щини до початку нового 
сезону отримали надій-
ного та відповідального 
партнера, - розказує гене-
ральний директор «НІБУ-
ЛОНУ», Герой України  
Олексій Вадатурський. 
- У цьому проекті поєд-

нані найбільш ефективні 
інноваційні рішення, 
сучасні технології та 
найкраще світове облад-
нання».

«Я думаю, що ми ор-
ганізуємо ефективну ло-
гістику в цій області. Ми 
зробимо все, щоб аграрно-
му сектору було де збері-
гати зерно, ми допоможе-
мо вам стати суб’єктами 
зовнішньоекономічних 
зв’язків, бути експорте-
рами, ми вас з’єднаємо 
зі світовими гравцями 
без посередників. Ми го-
тові організувати вам 
валютні контракти, і це 
буде для вас додатковою 
діяльністю, додатковим 
доходом. Ми зробимо 
позитивний стрес, ми 
будемо прикладом для 
влади», - підкреслив він.

«Для сільгоспвироб-
ників ми як провідник, 
як перекладачі з інозем-

ної мови на українську 
для бізнесу на зерновому 
ринку. Вони будуть мати 
можливість спілкуватися 
і експортувати зерно за 
валютними контракта-
ми будь-яким суб’єктам 
Єгипту, Індонезії, Китаю 
та ін. Для них це перспек-
тива. Відкривається світ. 
Ми як ворота для них 
у світ торгівлі», - додав 
Вадатурський.
Користь для 
Зеленодольської 
громади

Голова обласної ради 
Святослав Олійник додав, 
що місцева влада вдячна 
«НІБУЛОНу» за ті соціаль-
ні проєкти, які компанія 
бере на себе. «Окрім того, 
що тут будуть постійно 
працювати люди, ми ще 
отримаємо додатково ро-
боту інфраструктури, яка 
пов’язана з територією. За 
це окреме спасибі. Я хотів 
би подякувати за цей при-
клад від імені всього де-
путатського корпусу і міс-
цевого, і обласного рівнів, 
тому що він є унікальним 
прикладом взаємодії су-
спільства і бізнесу, коли 
всі раді результату», - під-
креслив Олійник.

Представники Зелено-
дольської ОТГ із самого 
початку  активно  підтри-
мували проект «НІБУЛО-
НУ». Це розповів  голова 
Дніпропетровської облра-
ди Святослав Олійник:  

Приємно, що громада 
самостійно навчилася 
залучати серйозні інве-
стиції. ОТГ вже уклала 
з «НІБУЛОНОМ» договір 

- вони, як соціально від-
повідальний бізнес, ви-
ділили 11 мільйонів гри-
вень на розвиток навко-
лишньої інфраструктури. 

Так, ці 11  мільйонів у 
рамках соціальної угоди 
спрямують на вирішення 
нагальної проблеми - во-
допостачання до населе-
ного пункту. Сьогодні 
«НІБУЛОН» уже виконав 
заміну частини старо-
го водопроводу. Наразі 
готується проект на про-
кладання нового водо-
проводу для питної води. 
Здійснено також ремонт 
під’їзної дороги, а узбіччя 
облаштовано тротуарною 
плиткою. 

Додатково до соціаль-
ної угоди «НІБУЛОН» 
планує провести освіт-
лення центральної ву-
лиці, прокласти зручні 
тротуарні доріжки від 
в’їзду в село до місцевої 
школи та організувати 
для місцевих жителів 
паркову зону.

Не приховував пози-
тивних емоцій міський 
голова Зеленодольської 
ОТГ Андрій Савченко. 
Він зазначив, що цей 
успіх не випадковий, а є 
результатом системної 
роботи Зеленодольсь-
кої громади щодо залу-
чення інвестицій. Він 
сподівається, що нове 
потужне підприємство 
на території громади 
сприятиме розвитку 
аграрного бізнесу, а до-
даткові можливості від-
криють для аграріїв нові 
горизонти!

Очільник «НІБУЛОНУ» Олексій Вадатурський розказав: «Це колосальний внесок у ро-
звиток аграрного сектору та економіки регіону в цілому. Крім того, ми суттєво розван-
тажимо автошляхи. І, якщо влада нас підтримає, дороги, якими користуються люди, 
стануть кращими».

«НІБУЛОН» - один з провідних вітчизняних інвесторів, 
сільгосптоваровиробників та експортерів. Компанія має 
розгалужену мережу перевантажувальних терміналів та 
комплексів з приймання, зберігання та відвантаження 
зернових й олійних культур. Тепер вона працюватиме й у 
нашій області.

Перевантажувальний термінал вміщує до 76 тисяч тонн 
зерна за раз, здатен приймати 300 тис. тонн збіжжя на 
рік, що розвантажить внутрішньообласні та міжобласні 
автодороги більш ніж на 12,5 тисячі  вантажівок.


