
Миколаївська
область – лідер
серед регіонів

За підсумками 9 місяців

2008 року Миколаївська

область за рівнем соціаль�

но�економічного розвитку

посіла 1 місце серед регіо�

нів України, перемістив�

шись з п'ятого у І півріччі,

повідомляє прес�служба

Миколаївської ОДА. 

Підвищенню рейтингу Мико�
лаївської області серед регіо�
нів України сприяло насампе�
ред  поліпшення показників в
реальному секторі економіки,
показників соціального сек�
тору, сфери екології та спо�
живчого ринку, реалізація в
повному обсязі повноважень
в галузі цінової політики
спрямованої  на стабілізацію
цінової ситуації.
Так, темп зростання валової
продукції сільського госпо�
дарства за січень�вересень
2008 року становив 172%, і за
цім показником Миколаїв�
ська область займає 1 місце
(по Україні – 115,1%). 
На 35,1%, порівняно з мину�
лим роком, збільшився обсяг
прямих іноземних інвестицій,
і це також відповідає 1 місцю
серед регіонів України (по
Україні – на 23,4%).
На Миколаївщині АПК тради�
ційно вважається одним із
основних сегментів розвитку
економіки. Сьогодні, зі слів
губернатора Олексія Гарку�

ші, основним показником ро�
боти трудівників села є отри�
мання 2,5 млн. тонн зерна,
що майже в чотири рази
більше, ніж торік. Аграрії зі�
брали 200 тис. тонн ріпаку,
понад 500 тис. тонн соняш�
нику, 180 тис. тонн картоплі,
250 тис. тонн овочів та 70 тис.
тонн фруктів та винограду.
З початку року для підтримки
сільськогосподарської галузі
з державного бюджету надій�
шло 107 млн. грн.
Залишається на першому
місці серед регіонів України
Миколаївська  область  по
показниках, які характеризу�
ють рівень екологічного ста�
ну. Так, в області забезпече�
но зменшення викидів заб�
руднюючих речовин пере�
сувними джерелами забруд�
нення в розрахунку на 1 км2

до попереднього року, тоді
як в цілому по Україні відбу�
вається їх зростання. За цим
показником область займає
2 місце. 
Також, в області забезпечено
зростання загальної площі
земель лісового фонду по�
рівняно з минулим роком на
4,5% і темпами більшими,
ніж в середньому по Україні
(на 0,1%). За цим показни�
ком область займає 1 місце
серед регіонів України.

Артем Житков

1996$й можна вважати почат$

ком здіймання України з колін:

запровадження національної

валюти – гривні, прийняття

Конституції. Від операцій «ку$

пи$продай» та суто посеред$

ницьких послуг бізнес потроху

почав занурюватися у вироб$

ництво. Тобто, наша держава

почала прилучатися до ринко$

вих умов розвитку економіки.

Тоді в аграрному секторі поча$

ли з'являтися перші вітчизняні

інвестори: більшість із них загу$

билася в часовому просторі. Ті

ж, хто залишився, перетворили$

ся на лідерів галузі. 

ТОВ СП «НІБУЛОН», яко$

му 5 грудня виповнюється 17

років, було і залишається пер$

шою вітчизняною вертикально

інтегрованою структурою, яка

поєднує сільгоспвиробника, ін$

вестора і зернотрейдера. Інве$

стором і зенотрейдером воно

стало від часу утворення, а от як

сільгоспвиробник почало прац$

ювати саме з 1996 року. Спочат$

ку обробляти землю почали чо$

тири новостворені філії: у Лу$

ганській області «Біловодська»

та «Старобельська» (див. «Агро	

профі» №15/2007) та дві в Ми$

колаївській – ДП «Лідієвське»

(див. «Агропрофі», №24/2008) і

«Баштанська». 

Філія «Баштанська» отрима$

ла назву від районного центру,

й від моменту утворення прац$

ює на землях Добренської

сільської ради. Село Добре по$

рівняно молоде – торік відсвят$

кувало свій 200$річний ювілей. 

У минулому році до філії до$

далися землі сусідньої Лосків$

ської сільради. Тож сьогодні в

оренді цього структурного під$

розділу знаходиться 3226 га ріл$

лі п'яти колишніх господарств.

За чотирипільною системою

тут вирощують озиму пше$

ницю, озимий та ярий ячмінь

та соняшник. Від самого почат$

ку роботи підприємство, як і

решта філій компанії по Украї$

ні, займає провідні позиції в

районі серед сільгоспвиробни$

ків, адже суворе дотримання аг$

ротехнологій є обов'язковою

умовою роботи усіх  філій

«НІБУЛОНу».

А от цьогорічний коровай

Баштанського району, за офі$

ційними даними, найвагомі$

ший в області – 201,1 тис. тонн

зерна за середньої врожайності

32,9 ц/га. Баштанську ж філію

ТОВ СП «НІБУЛОН» визнано

переможцем районного кон$

курсу серед колективів сіль$

госппідприємств, яке забезпе$

чило найбільший валовий збір

зерна – 8814 тонн за урожайно$

сті ранніх зернових 42,6 ц/га та

організоване проведення жнив.

Колектив нагороджено почес$

ною грамотою організаторів:

Баштанської РДА, районної ра$

ди, управління агропромисло$

вого розвитку та профспілки

працівників АПК.

У своєму підпорядкуванні

філія має механізований загін з

тракторним парком і гаражем та

сучасний сертифікований зер$

новий склад. У останні три ро$

ки суттєво оновлена виробнича

база філії: побудовані новий ва$

говий комплекс, новий адміні$

стративно$лабораторний кор$

пус. Зведені у 2006 і 2007 роках

перша та друга черги зерносхо$

вища розраховані на одночасне

зберігання 20 тис. тонн зерна.

Перспективи будівництва тут

сучасного елеватора цілком ре$

альні, адже на відстані двох кі$

лометрів проходить залізнична

колія і наявні непогані авто$

транспортні розв'язки. На базі

філії створено лабораторію, яка,

як скрізь по «НІБУЛОНу», ос$

нащена сучасним імпортним

устаткуванням.

У філії працюють 52 особи.

Це – молодий, енергійний і

дружний колектив, середній вік

працівників якого не переви$

щує 26 років. А от директора

філії Миколу Росєєва, агроно$

ма за фахом, можна сміливо

назвати корифеєм господар$

ства, бо він працює тут уже по$

над дев'ять років. У 1999 році

починав свою діяльність облі$

ковцем, потім став агрономом і

головним агрономом, а з 2005

року очолив «Баштанську» фі$

лію.

Головним інженером двад$

цятип'ятирічний Микола Поки�

дько працює вже півтора роки.

Інженер$механік за фахом, він

починав у філії механіком. За

головного агронома філії з бе$

резня 2008 року – Олександр

Гринчук, який також три роки

тому як молодий спеціаліст по$

чинав тут агрономом.

Складна економічна ситуа$

ція в країні стала справжнім ви$

пробуванням для підприємств

АПК і для цієї філії зокрема.

Але про скорочення штатних

робітників і зменшення заробіт$

ної плати у компанії не йдеться.

Зрозуміло, доведеться ще біль$

ше оптимізувати виробництво.

Зі слів Миколи Росєєва, у кож$

ному негативному випадку

можна знайти позитив. При$

наймні зараз люди більш відпо$

відально ставитимуться до своєї

роботи, це стосується і робітни$

ків, і представників влади.

За оренду землі філія повні$

стю розрахувалася з понад 360$

ма орендодавцями з розрахунку

не менше трьох відсотків варто$

сті ще у серпні. Отже, вкотре

справдилася добра практика ро$

боти ТОВ СП «НІБУЛОН» –

усе робити вчасно. Розрахунки

було проведено за прийнятни$

ми цінами, і за теперішніх умов

економічної кризи, що стали

випробувальними для багатьох

підприємницьких структур, лю$

ди не втратили довіри до роботи

компанії «НІБУЛОН». 
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ПОДІЯ Становлення ТОВ СП «НІБУЛОН» як сільгоспвиробника почалось у 1996 році з організації
чотирьох філій, по дві у Луганській і Миколаївській областях. Сьогодні наша розповідь про одне із цих
агроформувань – філію «Баштанська», що на Миколаївщині.

Баштанка. 
Досвід – запорука успіху

Микола РОСЄЄВ  (у центрі) та  Микола ПОКИДЬКО (праворуч) на  тракторному стані підприємства



Артем Житков

НА ПРОХАННЯ до пересічних

громадян пригадати потужні віт$

чизняні агропідприємства, на$

віть людина необізнана одним з

перших називає «НІБУЛОН».

Фахівці ж галузі АПК наводять

його як приклад щодо інвестора,

сільгоспвиробника, трейдера, як

взірець принципово прозорого

ведення бізнесу і його соціаль$

ної відповідальності, ініціатора

виробництва якісної  с іль$

госппродукції. І це є свідченням

справжньої популярності під$

приємства і людської прихиль$

ності, які зароблені копіткою

щоденною працею. 

Але ТОВ СП «НІБУЛОН» до$

сягло високих світових показни$

ків не лише у сільгоспвиробниц$

тві, вирощуючи врожаї понад 200

тис. тонн зернових та технічних

культур, а й в галузі архітектури.

«НІБУЛОН» побудував високо$

технологічний перевантажуваль$

ний термінал в м.Миколаєві,

який став візитною карткою Ук$

раїни у світі, продовжує вести ін$

тенсивне будівництво в багатьох

областях нашої держави. Тільки

за останні три роки побудовано

три нових елеватори: «Золото$

ніський» в Черкаській, «Решети$

лівський» у Полтавській та «Смо$

трич» у Хмельницький областях,

реконструйовано потужності

Врадіївського, Баштанського і

Снігурівського агрокомбінатів.

Загальна ємність високотехноло$

гічних елеваторів компанії сьо$

годні становить 770 тисяч тонн

зерна одночасного зберігання.

За зведення перевантажу$

вального терміналу у червні по$

точного року Указом Президента

України №569/2008 Державною

премією України в галузі архітек$

тури відзначено генерального ди$

ректора ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексія Вадатурського, Сергія

Беседіна, Раїсу Білу, Галину Вол$

кову – інженерів$будівельників,

Валентину Дику – майстра зеле$

ного господарства, Наталю Звер$

жинську – інженера$технолога;

Людмилу Канівець, Віктора

Москаленка – архітекторів. Дня$

ми у секретаріаті Президента від$

булося нагородження лауреатів.

Це – одна з найвищих форм зао$

хочення фахівців за видатні осо$

бисті творчі внески у розвиток

українського містобудування і

найвища відзнака України для

архітектора. Щодо «НІБУЛОНа»,

то це, можливо, єдиний випадок,

коли державною нагородою та$

кого високого рівня відзначено

не професійних архітекторів, а

авторський колектив працівни$

ків, у складі якого спеціалісти

різних профілів підприємства. 

Перевантажувальний термі$

нал ТОВ СП «НІБУЛОН» – дру$

га архітектурна споруда у м. Ми$

колаєві після музею суднобуду$

вання і флоту (1978 р.), відзначе$

на Державною премією в галузі

архітектури. І це не випадково.

Унікальність термінала полягає в

тому, що в цьому комплексі най$

раціональнішим чином об'єднані

технологічні процеси, що забез$

печують ефективну роботу з не$

традиційними для елеваторної

промисловості архітектурними

рішеннями. При проектуванні

бралася до уваги не тільки функ$

ціональна доцільність комплек$

су, а й раціональне використан$

ня технічних засобів, їх художнє

осмислення, що надало особли$

вої архітектурної виразності

об'єкту. 

Поєднання ідеальної чисто$

ти, продуманих ландшафтних

рішень з художньо витонченими

та функціонально доцільними

виробничими елементами ком$

плексу, на думку багатьох відві$

дувачів іноземних делегацій,

створює враження потрапляння

на суперсучасну діючу виставку

світового рівня з демонстрацією

останніх досягнень науки і тех$

ніки, архітектурно$промислово$

го дизайну. Тому й зрозуміле ба$

жання багатьох миколаївців та

гостей міста відвідати переван$

тажувальний термінал з екскур$

сією. Термінал також поступово

став місцем для проведення

міжнародних та республікансь$

ких нарад, конференцій. Це мі$

сток між сільгоспвиробниками

України та світовою економі$

кою. 

Генеральний директор ТОВ

СП «НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський впевне$

ний, що в майбутньому на під$

приємстві будуть й інші заслуже$

ні спеціалісти в різних галузях,

бо це під силу молодому, дієво$

му, творчому колективу «НІБУ$

ЛОНа».
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Чого ти вартий у свої 17
ПОДІЯ Вік людини, так само як і підприємства, вимірюється не кількістю прожитих років, а ділами
і здобутками. Одному з флагманів вітчизняного аграрного ринку сільськогосподарському
підприємству «НІБУЛОН» 5 грудня виповнилось 17 років.

Миколаївщина
вчиться лізингу
28 листопада в Баштансько�
му районі Миколаївської
області відбувся семінар�на�
рада на тему «Сучасний стан
та перспективи розвитку фі�
нансового лізингу в агропро�
мисловому комплексі Украї�
ни», в якому взяли участь за�
ступник міністра аграрної по�
літики України О.Шевченко,
заступник голови облдерж�
адміністрації В.Травянко, ге�
неральний директор НАК
«Украгролізинг» І.Куришко,
директор ТОВ «Торговий дім
ВАТ «ХТЗ» В.Губін, в.о. ди�
ректора ТОВ «ХМЗ» Т.Пуга�
чова, президент СП «Дон�
Лан» В.Степахно, керівники
окремих структурних підроз�
ділів облдержадміністрації,
начальники управлінь агро�
промислового розвитку рай�
держадміністрацій. 
Під час заходу відбулося уро�
чисте відкриття виставкового
торговельного майданчика
НАК «Украгролізинг», який
працюватиме на базі ВАТ
«Баштанська сільськогоспо�
дарська МТС». Також в ході
семінару відбулось вручення
сертифікатів працівникам
ВАТ «Баштанська сільсько�
господарська МТС», які прой�
шли навчання на заводах з
випуску сільськогосподарсь�
ких машин та будуть працю�
вати консультантами на ви�
ставковому майданчику.

АРК 
радиться про АПК
2 грудня 2008 року на черго�
вому засіданні Ради Міністрів
Автономної республіки Крим
було розглянуто низку клю�
чових питань розвитку аграр�
ного сектора автономії. Про
підсумки проведення сівби
озимих культур під урожай
2009 року у Криму на засі�
данні уряду доповів міністр
аграрної політики АРК Павло
Акімов. Він зазначив, що в ці�
лому під урожай майбутньо�
го року в автономії посіяно
581,5 тисяч гектарів озимих
культур або на 77,2 тисячі
гектарів більше, ніж минуло�
го року. Площі під них були
підготовлені якісно і своєчас�
но, сівба проведена насінням
високих кондицій з внесен�
ням потрібної кількості доб�
рив, причому з метою сорто�
оновлення і сортозміни було
використане насіння еліти ра�
йонованих і перспективних
сортів озимих культур в
об'ємі 173,4 відсотки до пла�
ну. Також було прийнято по�
станову про забезпечення
сільгосптоваровиробників
АРК паливно�мастильними
матеріалами для проведення
весняно�польових робіт 2009
року і накреслені заходи для
створення необхідного запасу
ПММ.




