
ЧЕТВЕР,  2 ЛИСТОПАДА 1

ФРАЗА ТИЖНЯ:    Все здається неможливим, поки не буде зроблено.

�   ПРОФЕСІЯ МИРУ І ДОБРОБУТУ

Де будівництво кипить - там турботи не злічить

Будівельники - це особливий народ. Вони не раз ставали героями численних 
анекдотів і всілякої критики. Але саме на них  покладали  найважливіші 
завдання широкої індустріалізації. З розвитком нових технологій,  їх робота  
стає все більш ефективнішою, і разом з тим, залишається   найбільш 
трудомісткою. Вони  несуть у своїй роботі величезну відповідальність і  
виправдовують найсміливіші очікування. Хороші будівельники завжди високо 
цінуються.
У День будівельника  професіонали у цій справі мають свої традиції. Зокрема, 
у ходу звичай посвяти новачків в професію. Досвідчені будівельники 
пропонували "молодому" відкусити шматочок хліба з сіллю - це означало 
"пуд солі", який потрібно з'їсти, щоб освоїти свою спеціальність. Наступне 
випробування - потримати руки над чашею з вогнем, так можна відчути, як 
"горить" майбутня робота. Ну і в фіналі ритуалу новонавернений вимовляв 
клятву будівельника. При цьому на його голову надягають захисну будівельну 
каску, по якій б’ють цеглою - на щастя, тільки символічно.

Одна з найдавніших будівельних прикмет - оберіг під першим вінцем будинку. 
Частенько це була срібна монета, іноді зерна.  Вважалося, що такий оберіг 
захистить будівлю від катаклізмів, а його жителям подарує добробут. Ще один 
добрий звичай: починаючи нову серію будинків, об першу плиту розбивають 
пляшку шампанського, як при спуску на воду кораблів.
Будівельники під мостом - ця прикмета вже досить сучасна і не про 
житлові будинки. Вона, швидше за все, про відповідальність. Після 
зведення моста будівельники, що  працювали над об'єктом,  збиралися під 
ним і чекали першого проїжджаючого по цьому мосту поїзда або колони 
машин. Це означало, що за надійність конструкції вони готові відповісти 
в прямому сенсі слова головою. Таке "приймання" мостів подекуди живе  
й по цю пору. Тож чекаймо, як вводитимуть в  стрій запорізькі довгобуди, 
побачимо.
Тепер День будівельника припадає на  неділю, 11 серпня. 
Вітаємо всіх причетних і бажаємо доброї вдачі і нових трудових звершень!
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ПРАВДА

справи небайдужих

Римо-католики   Запоріжжя,  парафія-
ни  Харківсько-Запорізької дієцезії, ви-
рушивши з  Мелітополя в паломництво, 
тиждень пішки йшли до нашого облас-
ного центру.  Це щорічна традиція при-
хожан місцевих католицьких храмів. Під 
час ходи вони моляться про прощення 
гріхів, мир в Україні, збереженні сімей-
них цінностей. Нині  головним гаслом їх 
стала молитва:» Отче мій, Отче добрий, 
Тобі я присвячую та віддаю життя моє»  
В день храмового свята  Санктуарію Бога 
Отця Милосердного  прощани фінішува-
ли  у Запоріжжі. Тут відбулася святкова 
літургія.

Квартира загальною площею 181,2 кв. 
м. (житлова 130,9 кв. м.) буде надана 
42-річній Людмилі Надтоці, яка з чоло-
віком виховує 7 дітей. Старшій доньці - 23 
роки, а всі інші 
діти - неповно-
літні (від 3 до 12 
років). Житло є 
службовим КП 
« О с н о в а н и е » 
і розташова-
не за адресою 
вул. Історична, 
39 (колишній 
гуртожиток) Відповідний проект рішен-
ня виконкому Запорізької міської ради 
опубліковано на сайті мерії. Нагадаємо, 
що ця родина, хоч і перебувала  на пер-
шочерговому  житловому обліку з 2007 
року, через маніпуляції нежитловим при-
міщенням комунальної власності з боку 
посадових осіб виконкому Запорізької 
міської ради була позбавлена можливо-
сті отримати власне житло. І втручання 
народного депутата Ігор Артюшенко який  
звернувся до  генпрокурора та Міністра 
регіонального розвитку із депутатським 
запитом щодо ознак кримінальних пра-
вопорушень посадових осіб, порушення 
права на інформацію та житлових прав 
багатодітних сімей, допомогло родині  
здобути дах над головою.
 
Запорізький Театр рівних можливостей 
– аматорська трупа, створена великою 
мрійницею і водночас суворою реаліст-
кою Маріанною Смбатян – дівчиною в 
інвалідному візку, що з дитинства ма-
рила театром та роллю Джульєтти. За-
порізький інклюзивний театр п'ять років 
поспіль представляє на суд глядачів нові 
вистави, в яких грають актори-аматори, 
частина з яких мають інвалідність. Театр 
радо вітають на запорізьких сценах. Осо-

блива трупа гастролює Україною та заро-
бляє кошти. Але на себе театр не витрачає 
ані копійчини – усе зароблене йде на бла-
годійність. Головна ж нагорода акторів – 
можливість реалізуватися, а ще оплески 
та сльози вдячності глядачів.  

Нове комунальне підприємство «Інсти-
тут розвитку міста Запоріжжя» розробив 
план реалізації програми з використан-
ня міського середовища «Запоріжжя ур-
баністичне» на період 2019-2021 років.
Йдеться про подальше впорядкування 
різних зон в кожному районі міста – пар-
ків, зон відпочинку і розваг, спортивних 
та ігрових майданчиків з урахуванням по-
бажань і потреб самих місцевих жителів.
Як повідомила заступник директора кому-
нального підприємства «ІРГЗ» Саодат Ус-
монова, для того, щоб в подальшому під-
готувати значимий проект благоустрою, 
збираються залучати до обговорення 
всіх зацікавлених осіб – підприємців, міс-
цевих жителів, громадських активістів, 
чиновників профільного департаменту. 
В ході підготовки проектів будуть спира-
тися на єдину концепцію архітектурного 
середовища «Код міста».

Події, які нас захоплюють Ідеї, які нас окриляють

У смт. Веселе  школярі вирощують у 
двох теплицях овочі та квіти на по-
треби школи і громади. Овочі від-
правляються до шкільної їдальні, а 
квіти слугують у якості оздоблення 
території школи та інших громадських 
місць селища. Це – соціальний про-
єкт «Еколайн». У теплицях працюють 
лише учні середньої та старшої школи 
на уроках трудового навчання та у спе-
ціальних гуртках, які відвідують понад 
60 дітей. Перша теплиця запрацювала  
тут у 2016 році, а друга – у 2018. 

На території кінологічного центру ГУ 
Нацполіціі в Запорізькій області (Запо-
ріжжя, вулиця Крива бухта, 100) про-
довжує працювати клуб «Юний кінолог».                     
Діти можуть 
пройти курс за-
гального дре-
сирування, щоб 
навчити свою 
собаку слуха-
тися і захищати 
господаря. За-
няття проводять 
фахівці-кіноло-
ги. В майбутньому команда клубу і його 
вихованці візьмуть участь в чемпіонаті 
України серед молоді «Юний кінолог», 
який пройде в травні-червні 2020 у Су-
мах, повідомляє прес-служба ГУ Нацпо-
ліціі області. Звертатися можна в кіно-
логічний центр ГУ НП за телефонами: 
093-826-81-12 та 066-704-39-05.

� НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ 

Перші 50 тис. тонн прийняв новозбудований 
перевантажувальний термінал ТОВ СП «НІБУЛОН» 
філії «Тернівська» у Вільнянському районі

Новозбудований перевантажувальний термінал ТОВ СП «НІБУЛОН» у Вільнянському районі Запорізької 
області, що 2 липня був урочисто введений в експлуатацію, усього за місяць своєї діяльності прийняв 
50 тис. тонн збіжжя. А це понад 2080 вантажівок, яким не довелося їхати  за сотні кілометрів через За-
поріжжя, через дамбу гідроелектростанції до перевантажувальних терміналів у Біленькому та Кам’ян-
ці-Дніпровській, а також до портових міст України за 400-450 км. 

Переваги від роботи ново-
го нібулонівського переванта-
жувального термінала, що, до 
речі, став вже третім об’єктом 
компанії  на Запоріжжі, оцінили 
не тільки аграрії Запорізької та 
Дніпропетровської областей, а 
й Харківської і навіть деяких ра-
йонів Полтавської і Донецької 
областей. Завдяки близькому 
розташуванню безпосередньо 
до виробників сільськогосподар-
ської продукції та якісній органі-
зації роботи філії «Тернівська», 
аграрії  мають змогу ефективно 
реалізовувати збіжжя, встигаючи 
за день зробити 3-4 рейси одним 
транспортним засобом (що, без-
умовно, є важливим фактором 
у період заготівлі). Окрім того, 
через  скорочення плеча до-
ставки підвищується економічна 
доцільність використання саме 
малотоннажного транспорту та 
зменшується залежність від най-
маного автотранспорту. Таким 
чином сільгосптоваровиробники 
отримують можливість значно 
заощадити свої кошти, які у свою 

чергу можуть інвестувати у роз-
виток свого підприємства.

На сьогодні з філією «Тернів-
ська» договори поставки та 
зберігання уклали вже 70 сіль-
госптоваровиробників. 

Усе прийняте на терміналі у 
Тернівці збіжжя відвантажується 
та доставляється до морського 
термінала компанії у Миколаєві 
або є одразу на зовнішній рейд 

водним транспортом. Так, уже 2 
серпня до вантажного причалу 
філії прибув під завантаження 
перший барже-буксирний склад. 
Зважаючи на те, що потужності 
лише цього об’єкта дозволяють 
приймати  300 тис. тонн зерна 
на рік, то завдяки його роботі 
автошляхи області будуть роз-
вантажені на понад 12,5 тис. ван-
тажівок щороку. А кожна тонна 

продукції, перевезена водним 
транспортом, значно заощаджує 
бюджетні кошти на ремонт до-
рожнього покриття.

Запорізька область єдина в 
Україні, де три надсучасних пе-
ревантажувальних термінала 
на Дніпрі, звідки все прийняте 
збіжжя транспортуватиметься 
водним транспортом. Збільшен-
ня перевезень сільськогоспо-
дарської продукції водним тран-
спортом – один із пріоритетних 
напрямів діяльності нашої ком-
панії, для реалізації якого є все 
необхідне, зокрема сучасний 
флот, що будується на власному 
суднобудівному заводі та налічує 
вже 75 суден.  Завдяки розвитку 
річкової логістики «НІБУЛОН»  не 
лише знімає тисячі вантажівок 
з українських доріг, а й суттєво 
знижує затрати на транспорту-
вання, що дозволяє пропонува-
ти аграріям справедливі ринкові 
ціни на сільгосппродукцію.

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


