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Р Е Д А К Ц І Й Н А  П О Ш Т АК О Р О Т К О  П Р О  Г О Л О В Н Е

Переваги від роботи но-
вого нібулонівського пере-
вантажувального термінала, 
що, до речі, став вже третім 
об’єктом компанії  на За-
поріжжі, оцінили не тільки 
аграрії Запорізької та Дні-
пропетровської областей, 
а й Харківської і навіть де-
яких районів Полтавської 
і Донецької областей. Зав-
дяки близькому розташу-
ванню безпосередньо до 
виробників сільськогоспо-
дарської продукції та якіс-
ній організації роботи філії 
«Тернівська», аграрії  мають 
змогу ефективно реалізову-
вати збіжжя, встигаючи за 
день зробити 3-4 рейси од-
ним транспортним засобом 
(що, безумовно, є важли-
вим фактором у період за-
готівлі). Окрім того, через  
скорочення плеча доставки 
підвищується економічна 
доцільність використання 
саме малотоннажного тран-
спорту та зменшується за-
лежність від найманого ав-
тотранспорту. Таким чином 

сільгосптоваровиробники 
отримують можливість 
значно заощадити свої кош-
ти, які у свою чергу можуть 
інвестувати у розвиток сво-
го підприємства.

На сьогодні з філією 
«Тернівська» договори по-
ставки та зберігання уклали 
вже 70 сільгосптоварови-
робників. 

Усе прийняте на терміна-
лі у Тернівці збіжжя відван-
тажується та доставляєть-
ся до морського термінала 
компанії у Миколаєві або 
є одразу на зовнішній рейд 
водним транспортом. Так, 
уже 2 серпня до вантажно-
го причалу філії прибув під 
завантаження перший бар-
же-буксирний склад. Зважа-
ючи на те, що потужності 
лише цього об’єкта дозво-
ляють приймати  300 тис. 
тонн зерна на рік, то завдя-
ки його роботі автошляхи 
області будуть розвантажені 
на понад 12,5 тис. вантажі-
вок щороку. А кожна тонна 
продукції, перевезена вод-

ним транспортом, значно 
заощаджує бюджетні кошти 
на ремонт дорожнього по-
криття.

Запорізька область єдина 
в Україні, де три надсучас-
них перевантажувальних 
термінала на Дніпрі, звідки 
все прийняте збіжжя тран-
спортуватиметься водним 
транспортом. Збільшення 
перевезень сільськогоспо-
дарської продукції водним 
транспортом – один із прі-
оритетних напрямів діяль-
ності нашої компанії, для 
реалізації якого є все не-
обхідне, зокрема сучасний 
флот, що будується на влас-
ному суднобудівному заво-
ді та налічує вже 75 суден.  
Завдяки розвитку річкової 
логістики «НІБУЛОН»  не 
лише знімає тисячі вантажі-
вок з українських доріг, а й 
суттєво знижує затрати на 
транспортування, що доз-
воляє пропонувати аграріям 
справедливі ринкові ціни на 
сільгосппродукцію.

Перші 50 тис. тонн філії «Тернівська» 
ТОВ СП «НІБУЛОН»

Перевантажувальний термінал філії «Тернівська» ТОВ СП «НІБУЛОН»
с. Тернівка, Вільнянський район, Запорізька область

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
066 670 35 75 – менеджер із закупівлі зернових та олійних культур;

tern_torg@nibulon.com.ua

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ
Про скликання ХХVІІІ сесії 
районної ради VІI скликання
Відповідно до ст. 15 Регламен-
ту районної ради, керуючись ч. 
7 ст. 55 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні»: 
1.Скликати ХХVІІІ сесію ра-

йонної ради VIІ скликання 22 
серпня 2019 року о 10.00 го-
дині в залі засідань районної 
ради. 
2. На сесії районної ради роз-
глянути питання:
- про районні програми; 
- майнові питання;
- різне.
3.На сесію запросити голову 

райдержадміністрації, заступ-
ників голови райдержадміні-
страції, селищних, сільських 
голів, начальників управлінь 
та відділів райдержадміністра-
ції, голову районної ради вете-
ранів війни та праці, редактора 
газети «Вперед».

Голова  районної ради 
О.Л. КОРЖ

Є в мене мрія. А може і 
не мрія. Може навіяло ко-
лись. Але дуже ясно бачу я 
чудове видіння. Заходжу я 
на стадіон «Колос», а там, 
навколо футбольного поля, 
чорніють гумові доріжки 
для бігу, рівні, без ям, аж 
хочеться пробігтись. А на 
самому полі зеленіє під-
стрижена травичка, красу-
ються футбольні ворота з 
новою сіткою. За біговими 
доріжками рівними ряда-
ми тягнуться пофарбовані 
в яскраві кольори лави для 
глядачів. А над лавами від 
негоди встановлено тенти. 
І над усім цим, на високих 
щоглах майорять прапори 
Солонянських спортивних 
клубів. Я озираюсь і бачу 
величну будівлю спортив-
ного комплексу з басейном 
та спортзалами, довкола неї 
тротуарні доріжки, а поміж 
доріжками - клумби з квіта-
ми. По всій території стаді-
ону милують зір скульптури 
давньогрецьких атлетів, по-
між якими зустрічаються і 
скульптурні погруддя жите-
лів Солонянського району, 
що досягай успіхів у спорті. 
Я стою в тіні крислатого де-

рева і радію з того, що так 
багато дітей і молоді займа-
ються спортом, що дбайливі 
тренери терпляче плекають 
своїх вихованців, наше май-
бутнє. На стадіон підходять 
все нові гурти людей різно-
го віку і над усім цим свя-
том спорту вчувається ритм 
нового життя без п’янки та 
наркотиків.

Таке видіння переслідує 
мене багато років, але нато-
мість щодня я бачу лишень 
руїни огородженні новим 
парканом. Складається вра-
ження, що солонянам бай-
дуже до того стадіону, як і 
до спорту вцілому. А високі 
районні чини дивляться, що 
нам байдуже, та й самі не 
переймаються. Так один на 
одного дивимось, а стадіон 
занепадає. Хочу відмітити, 
що стадіон, як і будинок 
культури до речі, це облич-
чя населеного пункту. Наше 
з вами обличчя. Це не стаді-
он занепадає, а наша повага 
до себе валяється на ньому 
серед шприців і порожніх 
пляшок. Скільки ще будемо 
спостерігати цей сором?

Ю.ЮРЧЕНКО

Відверто про наболіле


