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– ЦЯ ДАВНЬОСХІДНА муд�

рість говорить, що в кожній

критичній ситуації слід проду�

мати всі варіанти і використа�

ти їх на благо. 

Вітер змін почав дути ще

1991�го, і тоді Україна вперше

за свою багатовікову історію

здобула незалежність. Ми з

вами будували демократичну

державу в протистояння чи�

новницькій машині. У наш бік

дув вітер цивілізації, а чинов�

ники – бюрократи і хабарни�

ки – намагалися його прибор�

кати. Але дух свободи не зупи�

нити! І коли в листопаді 2013�

го наш український вітер змін

перетворився на буревій, уряд

Януковича почав судорожно

зводити стіни. Але рішуче пов�

став Майдан і зніс не лише ці

стіни, але і більшість їхніх бу�

дівельників. Наше завдання –

очистити країну від нечисті.

Тому ми ставитимемо потужні

вітрила і будуватимемо вітря�

ки, щоб сповна використати

силу цього потужного вітру

змін! 

В Україні не було націо�

нальних зернотрейдерів, і

наша компанія на зорі неза�

лежності розпочала цей бізнес.

Урожай зернових для країни в

24 ц/га донедавна вважався ус�

пішним, а ми вже 10 років

збираємо по 50. У державі не

було сучасних елеваторів, і ми

почали першими системно бу�

дувати високотехнологічні

елеваторні комплекси на суші

і на воді. У селах по сьогодні

зникають робочі місця, ми ж

навпаки їх створюємо – з

нашою компанією зв'язали

свій добробут майже 50 тисяч

працівників і  членів їхніх

сімей. Тепер ми розвиваємо

зернову логістику і відроджує�

мо, попри чиновницький

спротив, Дніпро і Південний

Буг як транспортні артерії кра�

їни. Ми єдині у світі аграрії,

які на своєму судноремонтно�

суднобудівному заводі в Ми�

колаєві будують унікальний

транспортний флот. За 23 роки

роботи зароблені компанією

гроші – це не золоті батони і

унітази. Це постійний розви�

ток виробництва, це нові під�

приємства у 12 областях Укра�

їни та робочі місця, це со�

ціальна відповідальність і бла�

годійність. 

Сьогодні нам як ніколи

потрібна сила вітру – щоб роз�

будовувати Україну. Влада має

бути повністю очищеною й

оновленою, тому ми не може�

мо помилитися з вибором! Я

успішний господарник і ніко�

ли не був у політиці, але нара�

зі свідомо зробив складний

вибір змагатись за право гідно

представляти у новій Верхов�

ній Раді близький мені аграр�

ний 130�й округ рідної Мико�

лаївщини. Окрім власних про�

грамних положень я, безпе�

речно, підтримую програму

«Блоку Петра Порошенка».

Вона націлена на мир та без�

пеку України через реформу�

вання судів та силових струк�

тур, підвищення обороноздат�

ності і модернізацію економі�

ки. Розумне подолання «хво�

роб» держави перетворить нас

на процвітаючу націю.

Доведіть свою свідому гро�

мадянську позицію – прийдіть

на виборчі ділянки 26 жовтня і

свідомо оберіть гідних пред�

ставників народу у Верховній

Раді України 8 скликання. Не

бійтеся підставити своє облич�

чя назустріч цьому потужному

вітру!

Андрій Вадатурський: 

«Коли дме вітер змін – 
став не стіни, а вітрила!» 
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АКТУАЛЬНО
ОСТАННІЙ БІЙ У РАДІ ñ 
ВІН НАЙСКЛАДНІШИЙ

Останнє пленарне засідання Верховної Ради сьомого
скликання припало на Святу Покрову. Засідання, без
перебільшення, стало історичним – депутати ухвалили
пакет президентських і урядових законопроектів про
боротьбу з корупцією.

АКТУАЛЬНО
ЦІНИ В БАЗАРНИЙ ДЕНЬ ñ 
ВІД ЩЕРБАТОЇ КОПІЙКИ ДО КАРБОВАНЦЯ

У неділю, 26 жовтня, Україна обиратиме новий
парламент. До виборів – трохи більше тижня,
тож саме час поглянути хазяйським оком, з кого
будемо обирати собі депутатів.
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Сівба озимих
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 15 жовтня 2014

року озимі зернові посіяно на

6,6 млн га, або 88% до прогнозу

(у 2013 р. – 6,2 млн га), із них:

озимої пшениці та тритикале –

5,7 млн га (93%), жита – 157

тис. га (76%), озимого ячменю

– 679 тис. га (64%).

Озимі зернові, згідно прог�

нозу, планується розмістити на

площі 7,5 млн га (на 94,4 тис. га

більше ніж, торік), у т.ч.: пше�

ниці та тритикале – 6,2 млн га

(+131,0 тис. га проти минулого

року), ячменю – 1,07 млн га 

(�42,5 тис. га), жита – 206,5 тис.

га (+5,9 тис. га).

1,5 тис. га –
учасникам АТО
МІНАГРОПОЛІТИКИ прий�

няло рішення про надання до�

зволів на розробку проектів зе�

млеустрою щодо відведення

учасникам АТО та родинам за�

гиблих воїнів 2496 земельних

ділянок загальною площею

1535,76 га, повідомляє офіцій�

ний інтернет�сайт відомства.

Зокрема, прийнято рішен�

ня про надання ділянок на Ль�

вівщині (328 ділянок площею

47,08 га), у Волинській (278 ді�

лянок – 188,86 га), Чернігів�

ській (278 ділянок – 154,38 га),

Вінницькій (221 ділянка –

39,54 га), Миколаївській (205

рішень про виділення 355 діля�

нок площею 399,56 га) обла�

стях.

Так, ухвалено 304 рішення з

відведення 454 земельних діля�

нок площею 58,15 га для будів�

ництва та обслуговування жит�

лового будинку, господарських

будівель і споруд, 1247 рішень

щодо відведення 1247 земель�

них ділянок площею 140,38 га

для ведення садівництва, 10 рі�

шень щодо відведення 10 зе�

мельних ділянок площею 0,48

га для ведення індивідуального

дачного будівництва. А також –

785 рішень про надання дозво�

лів на розробку проектів земле�

устрою щодо відведення 785 зе�

мельних ділянок площею 1337

га для ведення особистого се�

лянського господарства.

За даними Держземагент�

ства, вже затверджено 201 про�

ект землеустрою та надано у

власність військовослужбовцям

земельні ділянки загальною

площею 142,84 га.



Останнє пленарне засідання Верхов�

ної Ради сьомого скликання припало

на Святу Покрову. Крім того, цього

дня, 14 жовтня, парламентарі чекали

на Президента України та Прем'єр�мі�

ністра, тож почали із невеликим за�

пізненням. Засідання, без перебіль�

шення, мало стати історичним – адже

крім президентських і урядових зако�

нопроектів про боротьбу з корупцією,

депутати повинні були голосувати за

призначення міністра оборони і ста�

тус воїнів ОУН�УПА. 

Спершу – армія
ДЕПУТАТИ одностайно звільнили з поса�

ди міністра оборони Валерія Гелетея, втім це

була швидше формальність, адже його ра�

порт про відставку вже задовольнив Прези�

дент. Відрадно, що так само завзято – 245
голосами – депутати призначили міністром
оборони запропонованого Петром Порошен�
ком 49�річного генерал�полковника Степана
Полторака. Хто ж він – четвертий після Ре�

волюції гідності міністр оборони? Людина з

високим авторитетом, у т. ч. і серед учасни�

ків АТО, великим бойовим досвідом і стра�

тегічним баченням реформування оборон�

ного сектору. Фахівець, який вже на нових

засадах практично з нуля створив Націо�

нальну гвардію України. Не «паперовий» ге�

нерал – саме рішучі дії Степана Тимофійо�

вича, коли він разом із спецпідрозділом

«Ягуар» звільнив від проросійських сепара�

тистів приміщення Харківської облдержад�

міністрації, завадили створенню там Харків�

ської народної республіки. Якби в Донецьку

та Луганську діяли так само рішуче, то в Ук�

раїні й досі панував би мир. Україна потре�

бує миру. Гарантом цього миру можуть бути

тільки сучасні, професійні, мобільні і добре

оснащені Збройні сили України. Споді�

ваємося, що свій досвід з розбудови Нац�

гвардії Семен Полторак застосує і для роз�

будови української армії, котра нарешті от�

римала власне свято. Президент Порошенко
підписав Указ, яким встановив 14 жовтня,
коли святкується Покрова, нове державне
свято – Днем захисника України.

Тримайтесь, «жирні карасі»
ПІСЛЯ призначення міністра оборони де�

путати заходилися приймати закони: 316�
ма голосами «за» ухвалили Закон «Про про�
куратуру», який визначає основи діяльності

прокуратури, прокурорського самовряду�

вання, статус прокурорів і систему проку�

ратури. Потім 284�ма голосами був підтри�
маний Закон «Про засади державної антико�
рупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на 2014�2017 роки». Також депу�

тати 278�ма голосами схвалили президентсь�
кий Закон «Про національне антикорупційне
бюро». Хоча з самим бюро не все так гладко.

У ніч перед голосуванням члени комітету

Ради по боротьбі з корупцією внесли зміни

до законопроекту про Антикорупційне

бюро, які фактично позбавляють орган по�

літичної незалежності.

Як заявляють активісти Центру протидії

корупції, правками до законопроекту зни�

щується положення про неможливість

працювати в Бюро людям, які останні 5

років служили в правоохоронних органах,

які займалися «боротьбою з корупцією» в

МВС, СБУ, прокуратурі, податковій та

інших силових відомствах. Це не дозволить,

за словами активістів, набрати нових

людей, а не тих, що працюють та підтриму�

ють корупційну систему сьогодні. Крім

того, з тексту законопроекту зникло поло�

ження щодо обов'язкового проходження

поліграфа всіма співробітниками Бюро при

прийомі на роботу, що дало би додаткову

можливість перевірки ключових борців із

високопосадовою корупцією на чесність та

непричетність до брудних схем.

Правками також суттєво урізали полі�

тичну незалежність Бюро. Якщо раніше

звільнити голову структури через політичні

мотиви було неможливо, то відтепер за по�

данням 150 народних депутатів, тобто одні�

єї або двох фракцій у парламенті, можна

підняти питання про усунення голови. Під�

тримати таке рішення мають 226 народних

депутатів, тобто проста більшість Ради.

Гуртом легше 
й корупцію долати
ЗДАЄТЬСЯ, боротьба з корупцією вести�

меться широким фронтом – 14 жовтня
Президент підписав Указ про створення На�
ціональної ради з питань антикорупційної по�
літики як консультативно�дорадчого органу
при Президентові України.

Згідно з Указом, Національна рада готу�

ватиме пропозиції щодо визначення та

вдосконалення антикорупційної стратегії,

здійснюватиме системний аналіз стану за�

побігання і протидії корупції, ефективності

реалізації антикорупційної стратегії, захо�

дів, що вживаються для запобігання і про�

тидії корупції. Крім того, завданням Націо�

нальної ради є підготовка та надання Главі

держави узгоджених пропозицій щодо по�

ліпшення координації та взаємодії між

суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері

запобігання і протидії корупції. Нацрада

оцінюватиме стан реалізації рекомендацій

Групи держав проти корупції (GRECO),

Організації економічної співпраці і розвит�

ку (ОЕСР), інших провідних міжнародних

організацій у сфері запобігання і протидії

корупції, підвищення ефективності міжна�

родного співробітництва України у цій

сфері.

Адже ухвалення окремих законів, попри
їх важливість, лише закладає підвалини про�
тидії корупції. Необхідно ж забезпечити по�
стійний контроль, вдосконалення, моніторинг
антикорупційної політики із залученням гро�
мадськості. До складу Національної ради

входитимуть 17 членів, із них 9 представля�

тимуть громадськість – це 6 представників

громадських об'єднань, які мають досвід

підготовки антикорупційних пропозицій,

представник Всеукраїнської асоціації міс�

цевого самоврядування та 2 представники

об'єднання підприємців. Також до складу

Національної ради ввійдуть представники

Ради суддів, Кабінету Міністрів та Верхов�

ної Ради України.

Депутати прийняли також Закон «Про
запобігання та протидію легалізації (відми�
ванню) доходів, одержаних злочинним шля�
хом, фінансуванню тероризму та фінансуван�
ню розповсюдження зброї масового знищен�
ня». Далі 265�ма голосами був прийнятий

закон, що визначає кінцевих вигодонабува�

чів юридичних осіб і публічних діячів, який

був внесений Кабінетом міністрів та урядо�

вий документ про запобігання корупції

(Закон «Про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України щодо визначення кінце�
вих вигодонабувачів юридичних осіб і публіч�
них діячів»). 

Не забули і про вибори: 233 народних

депутати проголосували за введення в Ук�

раїні кримінальної відповідальності за під�

куп виборців – Закон «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України» (щодо поси�
лення відповідальності за порушення вибор�
чих прав громадян)». Як кажуть, дуже вчасно

– напередодні, 13 жовтня, було порушено

кримінальну справу за фактом підкупу ви�

борців в Одесі депутатом�регіоналом Сер�

гієм Ківаловим.

«Другий фронт» 
відкрити не вдалося
ЗДАВАЛОСЯ, цього дня депутатів ніщо не

зупинить, та коли справа дійшла до питань

світоглядних, коса найшла на камінь. Вер�

ховна Рада навіть із сьомої спроби не змо�

гла включити до порядку денного законо�

проект про визнання ОУН�УПА воюючою

стороною у Другій світовій війні за свободу

і незалежність України. Нервовості депута�

там додавали і події, що відбувалися просто

під стінами парламенту.

А починалося все як завжди – 14 жов�

тня, в день Покрови Пресвятої Богородиці

Всеукраїнське об'єднання «Свобода» про�

вело в Києві традиційний Марш слави ге�

роїв. І саме ця традиція та законопроект

про УПА стали підвалинами провокації.

Активісти «Свободи» кількатисячною орга�

нізованою колоною пройшли вулицями

Києва до будинку Верховної Ради. Вони пі�

кетували парламент з вимогою визнати

ОУН і УПА борцями за державну незалеж�

ність України, втім, акція «Свободи» про�

ходила злагоджено і спокійно. 

Проте близько опівдня до ВР прибула

група невідомих людей в балаклавах на

обличчях із прапорами «Правого сектору»,

котрі вирішили використати Марш «Сво�

боди» для своїх брудних цілей. Ці люди ки�

нули «коктейлі Молотова» та петарди в бу�

дівлю парламенту та влаштували сутички з

правоохоронцями. Не думаю, що їх метою

було захоплення будівлі ВРУ, хоча аби не

стійкість правоохоронців та «свободівців»,

ще невідомо, чим би все скінчилося. Внаслі�

док справжніх бойових дій 17 правоохорон�

ців поранено, двоє з них у тяжкому стані.

Затримано понад 50 осіб, що брали участь у

правопорушеннях. До речі, суттєву допомо�

гу правоохоронцям надали свободівці, котрі

оточили провокаторів і допомогли таким

чином правоохоронцям їх затримати. 

Через спроби штурму будівлі парламен�

ту, після консультацій з головами фракцій,

Олександр Турчинов дочасно закрив засі�

дання. Як зазначив Голова ВРУ, дуже бага�
то необхідних для суспільства рішень зали�
шились неприйнятими: це і питання захи�
сту вкладів фізичних осіб у банківському
секторі, і забезпечення прозорості органі�
зації виборчого процесу, і зміни до бюджету,
зокрема, в частині, що стосується соціаль�
ного захисту інвалідів, ветеранів, учасників
АТО; це і питання, пов'язані з енергетич�
ною безпекою, ратифікація міждержавних
угод, закон, що спрощує питання отриман�
ня спадщини; це і блок питань, пов'язаних
із забезпеченням програм з питань протидії
ВІЛ СНІДу, питання переходу на техніч�
ний регламент ЄС, питання волонтерської
діяльності та багато інших законів. Тому

після оголошення про завершення засідан�

ня спікер пообіцяв, що проведе консульта�

ції з керівниками депутатських груп і фрак�

цій щодо проведення позачергового засі�

дання парламенту. 

Олесь Євтєєв
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АГРОПРОФІ

№ 39 [277] 17 жовтня, 2014

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaАКТУАЛЬНО2

український тижневик ділової інформації

СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО'АЛЬФА'ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА'ПРО».
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931'1815ПР від 31.07.2007 р.

Передплатний індекс 98990.
© ТОВ «АГРОМЕДІА'ПРО», 2014

ВИДАВЕЦЬ'РЕДАКЦIЯ: ТОВ «АГРОМЕДІА'ПРО».

Офіс: м.Київ, вул.С.Петлюри (Комінтерну), 28, оф.612.
Для листів: 01135, Київ'135, а/с 79.

Тел. (044) 227'9355, тел./факс 235'7324.
Електронна пошта: info@agroprofi.com.ua, 

Інтернет'сторінка: www.agroprofi.com.ua
Директор, головний редактор Тетяна Шелкопляс.

Заступник директора, випусковий редактор Павло Мороз.
Редактор інформаційно'аналітичного відділу Олесь Євтєєв.

Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс, ФОП.
Газета виходить по п’ятницях. 

Наклад номеру — 65000 екз. Ціна договірна.

Друк: ТОВ «МЕГА'ПОЛІГРАФ» 
Адреса друкарні: 04073, м.Київ, вул.Марка Вовчка, 12/14. 

Тел. (044) 581'6815. www.mega'poligraf.kiev.ua
Публікації, позначені таким знаком, є передвиборною агітацією Вадатурського
Андрія Олексійовича, кандидата у народні депутати України в ОВО №130

на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розцінки на розміщення передвиборної агітації відповідають розцінкам на розміщен'
ня комерційної реклами, чинним з вересня 2007 року, які постійно оприлюднені на
інтернет'cторінці газети «Агропрофі»: www.agroprofi.com.ua.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція залишає за
собою право скорочувати авторські матеріали та вносити в них правки. Рукописи
не рецензуються та не повертаються. Листування з читачами ведеться лише на
сторінках газети. Відповідальність за достовірність опублікованої в газеті
інформації несуть автори та рекламодавці. При використанні матеріалів посилання
на газету обов’язкове.

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2015�й рік 

у будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990
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Останній бій у Раді – він найскладніший



У неділю, 26 жовтня, Україна

обиратиме новий парламент.

Як�то кажуть: поторгуємося. 

30 ВЕРЕСНЯ 2014 року завершив�

ся етап реєстрації кандидатів у на�

родні депутати України. Станом

на 1 жовтня Центральна виборча

комісія (ЦВК) зареєструвала 6627

кандидатів у народні депутати, з

них 3119 балотуються за партійни�

ми списками, 3510 – в одноман�

датних округах. До виборів –
трохи більше тижня, тож саме час
поглянути хазяйським оком, з
кого будемо обирати собі депута�
тів. Як повідомляє ЦВК, у достро�

кових виборах�2014 беруть участь

52 партії. Так «беруть», що деякі з

них і кандидатів не мають (Партія

пенсіонерів, партії «Справедлива

Україна», «Твоя Україна», «Спілка

вільних людей «Сонце» тощо),

зате мають своїх членів виборчих

комісій – може для цього їх і «по�

слали» на вибори? Ще 14 партій

виставили кількох кандидатів

лише на мажоритарних округах, а

6 партій, навпаки – балотуються

лише партійним списком. Загалом

у виборах по багатомандатному

загальнодержавному округу візь�

муть участь 29 політичних партій,

що на 8 більше, ніж на перегонах

2012 року. Порівняно з останніми

черговими виборами, вдвічі

менше політичних партій (42

проти 81) висунули своїх кандида�

тів у одномандатних округах.

Традиційно для українських

виборів партії вносять до списків

чимало безпартійних осіб,  цього

разу у багатомандатному окрузі їх

балотується близько 40%. Частко�

во це зумовлено тим, що утворен�

ня партійних блоків не передбаче�

но чинним законодавством, однак

у нинішній ситуації багато полі�

тичних партій вирішили об'єдна�

ти свої зусилля, або ж блоки були

спеціально створені напередодні

виборів із представників різних

політсил. Зокрема, 11 політичних

партій мають у своїх списках 50 і

більше відсотків безпартійних, а за

списками трьох партій балотуєть�

ся більше 90% осіб без партійних

квитків: Політична партія «Опо�

зиційний блок» (98%), Всеукра�

їнське політичне об'єднання «Ук�

раїна – єдина країна» (96%), Ук�

раїнська партія «Зелена планета»

(91%). 

Відтак на цих виборах лише

дві партії, котрі не включили до

своїх списків жодного безпартій�

ного кандидата – Всеукраїнське

об'єднання «Свобода» і політична

партія «Національна Демократич�

на партія України», а у списках

Комуністичної партії значаться

лише двоє безпартійних (1%). 

Позитивною тенденцією цьо�

горічної кампанії є збільшення

частки жінок у списках політич�

них партій (25,8%) та молоді до 35

років (32%). Цікавим є той факт,

що лише 15% кандидатів за пар�

тійними списками і 16% у мажо�

ритарних округах є тимчасово без�

робітними. Згідно з оприлюдне�

ними даними, найстаршим кан�

дидатом є самовисуванець Іван

Діяк (ОВО № 179, Харківська

область) – 1929 року  народження.

Наймолодшим кандидатом є Ми�

кола Кудревич, висуванець від Ра�

дикальної Партії Олега Ляшка по

цьому ж округу, народжений 1993

року.

Злети і падіння
політичних партій
МІНЛИВА і непередбачувана

доля політиків – то злети, то па�

діння. Не менш драматичною

може бути і доля цілої партії. Хто

не пам'ятає «Народний рух Украї�

ни» – спершу громадську органі�

зацію�рушій перебудови в Украї�

ні, а потім легендарну партію, що

стояла біля витоків незалежності

та розбудови державності України.

Кращі її представники пройшли і

мордовські табори, і психлікарні

СРСР. Колись ця політична пар�

тія визначала всю конфігурацію

політикуму держави, в її надрах

зросло ціле покоління самобутніх

українських політиків. Та політич�

ні пташенята виросли й розтягли

авторитет партії�матері по своїх

політичних проектах. «Рух» потро�

ху зійшов на узбіччя політичного

процесу. Як наслідок славної 25�

річної історії партії – «рухівці»

ледве спромоглися виставити чо�

тирьох кандидатів на мажоритарні

округи, а про похід на вибори пар�

тією взагалі не йдеться. Така сама

доля спіткала й уламки «Народно�

го руху» – «Собор», УНП та УРП,

колись чисельну Аграрну партію

України.

Іще більш повчальна доля

Партії регіонів. Лише вчора вона

була вершителькою долі країни,

уособленням політичного успіху

та влади, а сьогодні навіть по ма�

жоритарці під її прапором ніхто не

хоче балотуватися. Цією ж доро�

гою впевнено йдуть і комуністи.

Принаймні соціологи стверджу�

ють, що партія до парламенту не

проходить – хіба хто з мажоритар�

ників.

Натомість партії, котрі вини�

кли чи не вчора і ледве встигли за�

реєструватися за півроку до вибо�

рів, ведуть на перегони повноцін�

ні команди. Хоча, ніде правди

діти, на цих виборах повний спи�

сок (225 кандидатів по партійно�

му списку та 223 – у одномандат�

них округах) не сформувала жодна

політсила. Більш�менш близькі до

цього лише шість партій: комуні�

сти, «Опозиційний блок», «Бать�

ківщина», Радикальна партія,

«Блок Петра Порошенка» та На�

родний фронт. Важко повірити,

що у партій не вистачило бажаю�

чих балотуватися. Просто реалісти

партійний список не роздували

(адже навіть абсолютний лідер,

«Блок Петра Порошенка», наразі

проведе списком не більше 75 де�

путатів). А от з мажоритарними

округами складніше – крім браку

прохідних політиків, має місце і

певна політична змова, коли пар�

тія «А» свідомо не виставляє кон�

курента на одному окрузі для кан�

дидата від партії «Б», взамін на

таку саму джентльменську пове�

дінку партії «Б» на іншому окрузі. 

Геній, друг парадоксів
ЯКЩО вірити Пушкіну, геній по�

любляє парадокси. Якщо це так,

то Україна абсолютно геніальна.

Посудіть самі – ми є однією з най�

потужніших аграрних країн світу,

а політичної партії, котра б вира�

жала інтереси аграрного сектору,

наразі немає. Парадокс? Ще й

який! Більше того – політичне

представництво селян у Верховній

Раді деградувало від скликання до

скликання, а в нинішньому не те

що аграрного лобі не існує – на�

віть аграрний комітет парламенту

наполовину складається з людей,

що корову бачили лише по телеві�

зору, а хліб – у гастрономі. Може

тому і рівень законотворчості на

аграрну тематику вкрай низький,

а дійсно корисні ініціативи прохо�

дять через Верховну Раду з вели�

ким «скрипом».

Кожні вибори селяни сподіва�

ються, що ситуація виправиться

на краще, і щоразу наступають на

ті ж самі граблі. Як не прикро,

винні в цьому вони самі, адже го�

лосують за солодкоголосих «обіц�

яльників», а свого брата�аграрія –

ігнорують. Тому від виборів до ви�

борів і кандидатів�аграріїв стає все

менше, і політичні партії у своїх

програмах приділяють аграрному

сектору все менше уваги. Нинішні

вибори – не виключення: серед

розмаїття з 52 партій знайшлася

лише одна, котра прямо корес�

пондується із захистом інтересів

села – «Всеукраїнське аграрне

об'єднання «ЗАСТУП», натомість

екологічних партій балотується аж

три. Воно, звичайно, екологія –

штука важлива, і довкілля треба

захищати, але ж не на голодний

шлунок, правда?

Обіцянки	цяцянки
ЗВІСНО, немає сенсу аналізувати

аграрний блок програм усіх пар�

тій, що балотуються до Верховної

Ради. Більшість із них (у т.ч., на

жаль, і «ЗАСТУП») отримає відсо�

ток голосів, співставний із стати�

стичною похибкою, проте поціка�

витися, що обіцяють селянам ті

партії, котрі за останніми даними

соціологів проходять до парла�

менту, потрібно.

«Блок Петра Порошенка»

обмежився одним реченням:

«Аграрна галузь може стати кон�

курентною перевагою української

економіки». Радикальна партія

звела аграрний блок програми до

набору гасел: «Ми заборонимо

продаж землі і ліквідуємо неле�

гальний земельний ринок, на

якому збагачуються товстосуми та

спекулянти. Запровадимо право

оренди землі під жорстким кон�

тролем держави. Заборонимо іно�

земцям розпоряджатися нашими

чорноземами. Створимо прозорий

земельний кадастр, що унеможли�

вить земельне рейдерство». Ну і

Радикальна партія стане основ�

ним захисником інтересів села в

парламенті – як же ж без цього. 

«Народний фронт» також не

балує селян своєю увагою: «Вва�

жаємо, що Україні під силу стати

світовим лідером на світовому

ринку сільськогосподарської про�

дукції, вийти на світовий рівень в

інших галузях. Тому особлива

увага держави буде спрямована на

створення умов для розвитку на�

ціонального АПК» – от і все про

село.

«Сильна Україна», так само як

і «Опозиційний блок», для села

місця у своїх програмах взагалі не

знайшли. ВО «Батьківщина»

також вважає, що село зараз не на

часі, тому обмежилося обіцянкою

залишити сільськогосподарську

землю в державній власності та

відновити безкоштовну видачу зе�

мельних актів. «Батьківщина»

обіцяє, що громадяни зможуть

продавати паї державі за вигідною

ціною, а також вона зробить нем�

ожливою надмірну концентрацію

земель в одних руках, бо це може

призвести до фактичного закріпа�

чення селян.

Небагатослівним є і розділ

АПК у програмі об'єднання «Сам�

опоміч»: експорт продуктів харчу�

вання, а не лише агросировини та

становлення України як світового

еталону якості у цій сфері. Ну і –

перетворення землі сільськогос�

подарського призначення на

актив українського селянина, аби

він міг залучати інвестиції і розви�

вати своє господарство.

Відтак, за кого ж голосувати

людині, котра працює в АПК? Я

не розумію – це політики так аг�

раріїв зневажають, що навіть не

вважають за потрібне щось їм

обіцяти? Чи зараз програма партії

з плану розбудови країни вироди�

лася до папірця, котрий є необхід�

ним у переліку документів для ре�

єстрації у ЦВК? Здається мені, що

наші політики все ще уповають на

авторитет власного імені чи пар�

тійного бренду, а не ідеї. А варто

було би згадати Маркса, котрий

стверджував, що ідея стає мате�

ріальною силою, коли вона оволо�

діває масами. Найяскравіше під�

твердження цій тезі ми самі про�

демонстрували світу, коли ідея

євроінтеграції вивела народ на

Майдан і  він скинув тирана.

Проте досі жодна з політичних

сил такої ідеї не запропонувала та

й не збирається пропонувати.

Кандидати 
під мікроскопом
ПОПРИ дискусії щодо люстрації

та повного оновлення новообра�

ного парламенту, у цьогорічних

виборах бере участь 312 із 450 пар�

ламентарів Верховної Ради сьомо�

го скликання. Третина чинних

нардепів (153 особи, 4,89 % від за�

гальної кількості кандидатів�«спи�

сочників») намагатимуться вкотре

пройти до парламенту, зарезерву�

вавши собі місце у партійних

списках. Дев'ять партій включили

до списків депутатів чинного

скликання, найбільша їхня кіль�

кість концентрується у списках

Партії «Блок Петра Порошенка»

(42 особи, 21,76 % від усіх канди�

датів у партійному списку), полі�

тичної партії Всеукраїнське об'єд�

нання «Батьківщина» (26 осіб,

12,09 %) та політичної партії Все�

українське об'єднання «Свобода»

(23 особи, 11,11 %). Так само тре�

тина чинних народних обранців

(159 осіб, 4,58 % від загальної кіль�

кості кандидатів�мажоритарників)

балотується за одномандатними

округами, 109 із яких йдуть на ви�

бори як самовисуванці, а 50 – як

кандидати від партій.

Небайдужа громадськість

серед кандидатів у депутати вже

виявила 78 осіб, які є фігурантами

антикорупційних розслідувань, та

55 тих, хто своїм голосом підтри�

мав диктаторські закони 16 січня.

Щонайменше 33 таких кандидати

балотуються як самовисуванці,

решта – від політичних партій.

Найбільше «прихильників дикта�

тури» висуває Комуністична пар�

тія України – 12, у списках «Силь�

ної України» 9 таких кандидатів. І

до списку «Блоку Петра Поро�

шенка» є запитання. 

І насамкінець. Звісно, серед

кандидатів у депутати, що балоту�

ються за партійними списками, є

достойні люди, котрі опікуються

агропромисловим комплексом

держави. Проте виборець ніяк не

може обрати такого кандидата,

якщо він міститься у «непрохід�

ній» частині списку. Та й взагалі –

партії своїми програмами аграріїв

не порадували. 

Але наразі у нас принаймні є
шанс обрати достойних аграріїв у
мажоритарних округах. Тут вони,
на відміну від партій, ближчі до
людей, і про їх діяльність можна
не лише почути, але й побачити.
Саме по «мажоритарці» є шанс
обратися людям, котрі реальні
справи з розбудови українського
села ставлять вище за пустопо�
рожні балачки на цю тему.

Олександр Максименко 
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Ціни в базарний день – 
від щербатої копійки до карбованця
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Абсолютний
лідер експорту
зерна з України
2013/14 МР
ТОВ СП «НІБУЛОН» – лідер аг�

рарного ринку не лише України,

але й Чорноморського регіону.

Компанія займає значну частку в

українському експорті більшості

зернових та олійних культур.

2013/14 маркетинговий рік

(МР) ТОВ СП «НІБУЛОН» завер�

шило на позначці понад 4,5 млн

тонн, що вже котрий рік поспіль

забезпечило абсолютне лідерство

компанії в експорті зернових та

олійних культур в Україні.

За даними «АПК�Інформ»,

яке наводить першу двадцятку ек�

спортерів зерна, у 2013/14 МР

«НІБУЛОН» залишив за собою лі�

дерство в експорті пшениці, забез�

печивши 11,7 % від загальноукра�

їнського обсягу продажів. За тими

ж даними, другу сходинку посідає

«Луї Дрейфус Комодітіз Україна

Лтд.» – 9,7%; далі йдуть «Каргіл»

– 9,3%, ДПЗКУ – 8,3%, «Кернел�

трейд» – 6,3% та інші.

Кукурудза є головним зерно�

вим експортним ресурсом Украї�

ни, щорічний експорт якої остан�

нім часом впевнено становить

більше 20 млн т. У 2013/14 МР

ТОВ СП «НІБУЛОН» посіло

перше місце серед експортерів цієї

культури з часткою 10,2 %. На�

ступні місця у двадцятці компа�

ній�експортерів мають таке розпо�

ділення: «Кернел�трейд» – 10,0%,

ДПЗКУ – 8,2%, компанія «Райз»

– 6,8%, «Луї Дрейфус Комодітіз

Україна Лтд.» – 4,8% та інші.

Крім того, 2013/14 маркетин�

гового року сільгосппідприємство

«НІБУЛОН» залишило за

собою лідерство і в експорті со�

няшнику, ріпаку та сорго. Так,

компанія забезпечила 29% ек�

спорту насіння соняшнику. На�

ступними стали: «Інтерекспорт

Трейд» – 9,6%, «Аванті» –

8,5%, AFH Trade – 3,7%, «Бать�

ківщина» – 3,6%. 

Ріпак: ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» – 17,5%, «Альфред С.

Топфер» – 13,6%, «Серна» –

13,5%, «Каргіл» – 5,7% та інші

зернотрейдери.

Сорго: «НІБУЛОН» –

41,7% від загальноукраїнського

експорту, «МАГ Україна» –

10,3%, «Альфред С.Топфер» –

9,6%, ТК «Віртус» – 9,2% тощо.

З експорту ячменю «НІБУ�

ЛОН» посів друге місце – 13,0%,

першим став «Луї Дрейфус Ко�

модітіз Україна Лтд.» – 18,8%. 

Серед експортерів сої ком�

панія посіла четверте місце, ек�

спортувавши 5,1% цієї культу�

ри, проти лідера – компанії

«Кернел» з 11,7%.

Відтак за результатами ро�

боти минулого маркетингового

року «НІБУЛОН» став абсо�

лютним лідером на експортно�

му ринку українського збіжжя,

продемонструвавши результат у

11,1% від загального експорту

зернової групи (для порівнян�

ня, 2012/2013 МР – 10,5%),

13,4% від олійної групи (8,7%

минулого МР) та 11,3% від за�

гального українського експор�

ту (10,3% минулого МР).

СВЯТІЙШИЙ Патріарх Київ�

ський і всієї Руси�України Філарет

освятив новозбудоване судно та

його команду. А потім відбувся

урочистий мітинг з нагоди зна�

менної події для колективу «НІ�

БУЛОНу» і корабельного Микола�

єва. За активну громадянську по�

зицію Святійший Патріарх наго�

родив голову наглядової ради ком�

панії Андрія Вадатурського орде�

ном Юрія Переможця – за відро�

дження духовності в Україні. Герой

України, генеральний директор

ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Ва�

датурський із рук Патріарха отри�

мав найвищу нагороду УПЦ КП –

орден Христа Спасителя. 

Голова Миколаївської облради

Тарас Кремінь підкреслив, що

це висока честь – приймати на

цьому підприємстві людину, яка

робить надзвичайно багато для

об'єднання українського народу,

всіх вірян України, тих, хто мо�

литься за мир і благополуччя на

українській землі. «Це символічно,

– сказав він, що є на землі місто,

яке носить горде ім'я покровителя

моряків і мореплавців – святого

Миколая. І символічно, що в юві�

лейний для Миколаєва рік на ні�

булонівському суднобудівно�суд�

норемонтному заводі освячується

судно з благословення Святійшого

Патріарха Філарета. Ця подія вже

увійшла до сторінок новітньої ук�

раїнської історії». Голова облради

подякував усім, хто у ці нелегкі

часи допомагає українській армії,

хто будує судна, хто робить Украї�

ну і Миколаїв іще сильнішими. 

«Сьогодні два свята: введення

в експлуатацію буксира і те, що у

нас в гостях така шанована люди�

на, – сказав голова наглядової

ради компанії Андрій Вадатур�

ський. – Хто знає нашу компа�

нію, той знає історію боротьби.

Підприємство – ровесник неза�

лежної України. Було нелегко, але

ми збудували компанію, якою пи�

шаємося. У нас 43 філії у 12 обла�

стях, 4,5 тис. працюючих, ми ві�

дроджуємо суднобудування краї�

ни. Нас переконували в тому, що

це неможливо. Але завдяки згур�

тованому колективу ми змогли це

зробити, хоча й було нелегко. З

самого початку була вибрана

стратегія підприємства з держав�

ницьким підходом – її втілював у

життя прекрасний колектив на

чолі з Героєм України Олексієм

Вадатурським. І я впевнений:

якщо ми сьогодні зможемо об'єд�

натися, то збудуємо прекрасну,

успішну Україну».

Святійший Патріарх Філа�

рет щиро сказав, що дуже радий

такій нагоді освятити судно. «Ця

символічна подія, – зазначив Свя�

тійший Владика, – має велике зна�

чення для нашої незалежної укра�

їнської держави. Вона символізує

відродження країни, і ви є учасни�

ками відновлення вітчизняної про�

мисловості. Сьогодні тяжкі часи,

але вони закінчаться нашою пере�

могою. Незважаючи на те, що наш

супротивник, Росія, міцніший

своєю зброєю. Але – не духом. Від�

роджується український дух. Хто

подібне міг уявити: кожна область

направляє на Донбас свої баталь�

йони добровольців… Ідуть захища�

ти свою землю. Ми ні на кого не

нападали і чужої землі не захоплю�

вали, ядерну зброю добровільно

віддали як миролюбна держава. А

«гарант на папері» напав на нас, ві�

дібрав Крим, тепер хоче відібрати

Донбас. Ви знаєте, що вони роби�

ли у Миколаєві… Але правди з

ними немає, це ми стоїмо на шляху

правди, а тому з нами майже весь

світ. А головне – з нами Бог. Там,

де Бог, там завжди перемога. Гітлер

був сильнішим за радянську армію,

але він був агресор. Хто переміг у

тій війні? Ми перемогли, бо з нами

були Бог і правда. Так і зараз: ми

жертва агресії, з нами Бог і правда,

отже, буде й перемога. 

Нам треба бути сильними. Ми

думали, що не маємо недругів,

тому й армія була слабкою. І

тепер ми побудуємо українську

державу сильною, і те, що ви ро�

бите, тим ви зміцнюєте державу,

український народ. «НІБУЛОН»

відроджує суднобудування. Вас

переконували, що це не потрібно,

є міцніші конкуренти… Але ви

робили справу на користь укра�

їнському народу.

У переддень Святої Покрови, 13 жовтня 2014 року, у «НІБУЛОНі» відбулося подвійне свято:

введення в експлуатацію буксира проекту POSS�115 «NIBULON�6» та відвідування Святій�

шим Патріархом Київським і всієї Руси�України Філаретом суднобудівно�судноремонтно�

го заводу «НІБУЛОН», в рамках візиту на Миколаївщину. Цього дня Патріарх Філарет освя�

тив судно і екіпаж, поспілкувався з нібулонівцями і гостями підприємства. В урочистостях

також взяли участь Митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир, голова

Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь та заступник голови облдержадміністрації

Оксана Янішевська.
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РАННЯ діагностика у нашій свідомості, на

жаль, іще не посіла гідного місця, і ми звер�

таємося до лікарів, коли нас вже щось тур�

бує. Проте з давніх�давен люди значної

уваги приділяли профілактиці хвороб. За

переказами, Жовтий імператор у Китаї ввів

правило платити особистому лікарю не

тоді, коли хворів, а коли був здоровим. 

Компанія «НІБУЛОН» в особі своїх

співвласників Олексія та Андрія Вадатурсь�

ких завжди діє нестандартно. Тож, щоб

привернути увагу населення до стану здо�

ров'я, вони ініціювали на Миколаївщині

проведення масштабних заходів з ранньої

діагностики хвороб. Ініціатива стала резо�

нансною, бо цього разу людей закликали до

обстеження не медики, а відомий у світі

сільгоспвиробник.

Так, цієї осені в багатьох районах регіо�

ну консультували і вели  прийом населення

кращі спеціалісти лікувальних закладів

обласного центру, роботу яких забезпечив

«НІБУЛОН». Увагу виїзних консультацій�

но�діагностичних бригад було спрямовано

саме на ранню діагностику, яка є важливим

етапом лікарської допомоги. За цей час на

місцях пройшли огляд майже 4 тисячі

сільських жителів. Багатьом із них було

призначено медикаментозне лікування на

рівні районних лікарень та сільських амбу�

латорій, більше 100 пацієнтів для уточнення

діагнозу направленно на обстеження в

обласні лікувальні заклади.

Микола Амосов колись сказав: «Для

того, щоб бути здоровим, потрібно п'ять

умов – дотримуватися дієти, робити заряд�

ку, не пити, не палити… Але головне – пот�

рібно бути щасливим». Тобто,  уміти отри�

мувати задоволення від життя, незважаючи

на труднощі. Коли є сили і є бажання з

ними боротися – людина біологічно і со�

ціально адаптована, вона щаслива. Така лю�

дина захоче змінити своє життя на краще, і

їй стане сили зробити його змістовним, ці�

кавим і захоплюючим. 

Ми звикли повторювати, що здоров`я –

це найбільше щастя людини, та зазвичай

звертаємось до лікаря лише тоді, коли за�

недужали. Медики твердять, що хворобі

легше запобігти, ніж потім її лікувати. 

Продовження на стор. 6

Страх смерті наші люди подо�

лали через любов до своєї землі, до

Батьківщини. Хто не воює, той

виявляє любов до Вітчизни своїми

пожертвами. Зараз такий потік по�

жертв іде на нашу армію, наші

добровольчі батальйони, що ніхто

й не сподівався. Це означає, що ми

єднаємося. Нам постійно вселяли

в уми, що український народ

роз'єднаний на Захід і на Схід, але

тепер усі бачать, що ми – єдиний

український народ, який показав

силу духу. На нього наш против�

ник не розраховував, він розрахо�

вував на свою зброю».

Усі присутні на святі були дуже

схвильовані почутим і побаченим,

адже до них ніколи так просто не

промовляла така високо сановна

людина.

«Через страждання і смерть ми

відродимо свою незалежну держа�

ву, – запевнив учасників урочисто�

стей Святійший Владика. – Вона

буде великою країною в Європі!» 

Герой України Олексій Вада�

турський висловив глибоку подя�

ку Патріарху Філарету за виявлену

честь. Він наголосив на тому, що

Святійший Патріарх своїм особи�

стим прикладом продемонстрував,

як треба допомагати державі і на�

роду. І на Майдані, і під час воєн�

них дій на Донбасі. А головне –

показав, як треба боротися за єд�

ність України: він постійно пере�

конує у тому, що Україна ніколи не

буде переможеною. 

– Менше двох місяців тому

Президент України Петро Поро�

шенко був присутній при спуску

на воду цього судна, тепер воно

освячене і піде у плавання, – ска�

зав генеральний директор компа�

нії. – Це дуже символічні події,

вони ще раз переконують, що ми

переможемо. 

Це вже другий буксир, збудо�

ваний на суднобудівно�судноре�

монтному заводі «НІБУЛОН». На�

прикінці літа, 21 серпня судно

«NIBULON�5» було здано в ек�

сплуатацію в урочистій обстанов�

ці за участю Президента України.

Тоді ж відбулася закладка перших

трьох буксирів проекту 121. Час і

події підтверджують серйозність і

рішучість намірів лідера аграрного

сектору, лідера рейтингу експорте�

рів зернових та олійних культур

країни щодо реалізації масштабно�

го проекту з відродження судно�

плавства Дніпром і Південним

Бугом, іншими українськими ріка�

ми. Власне, це вже не наміри, а ре�

альність: у навігаційному сезоні

2014 року «НІБУЛОН» відправив

водними шляхами понад 1,9 млн

тонн вантажів, значно зменшивши

навантаження на автошляхи і за�

лізничний транспорт. Впроваджу�

вані на практиці нібулонівські

принципи організації логістики

принесуть українським сіль�

госпвиробникам сотні мільйонів

доларів додаткових доходів. А ще

– реанімацію багатьох річкових

портів на Дніпрі – з півночі країни

до Херсона. 

Реалізація цього проекту роз�

почалася з будівництва річкових

терміналів та елеваторних ком�

плексів, паралельно виконувалися

нібулонівські замовлення на будів�

ництво для компанії вантажного

флоту. У зв'язку з проблемами в

українському суднобудуванні «НІ�

БУЛОН» почав розвивати і цю га�

лузь: сільгосппідприємство прид�

бало майновий комплекс суднобу�

дівного заводу. І сьогодні, пара�

лельно з будівництвом суден, про�

водиться реконструкція і модерні�

зація виробничих потужностей.

Адже у планах компанії – будів�

ництво 12 мілкосидячих буксирів,

12 несамохідних суден загальним

дедвейтом 48 тис. тонн, 35 само�

хідних суден типу «Волго�Дон

макс» загальним дедвейтом 175

тис. тонн. 

Важлива особливість сього�

дення: нині, коли в Україні склад�

на ситуація із залученням інозем�

них інвестицій, Європейський

банк реконструкції та розвитку

відновив синдиковане фінансу�

вання для «НІБУЛОНу» в обсязі

130 млн доларів. Це результат до�

віри до української компанії як до

надійного партнера, цю довіру

сільгсппідприємство підтверджує

багато років, співпрацюючи з про�

відними фінансовими інститута�

ми світу, отримуючи гарантії від

урядів США, Швеції, Данії та

Норвегії. 

Буксир «NIBULON�6» відпові�

дає світовим стандартам. У судні

поєднані український метал і зару�

біжне обладнання, що відповідає

найвищим вимогам сьогодення. 
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Святійший Патріарх Філарет: 

«Завдяки таким компаніям, як «НІБУЛОН»,
ми відродимо українську державу!»

Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ, Митрополит ВОЛОДИМИР, Святійший Патріарх ФІЛАРЕТ і Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ

«НІБУЛОН» ламає стереотипи: 
закликає відвідати лікаря здоровим

За інформацією прес�центру компанії «НІБУЛОН»



Початок на стор. 5
Тому так важлива рання діагностика

захворювань, яка має безліч технологій та

методів. Однак ми ніяк не хочемо призви�

чаїтися до думки, що при виникненні ди�

скомфорту в організмі починати слід із ві�

зиту до лікаря. Ми ж ладні вірити рекламі

ліків по телевізору, різного роду брошуркам

і газетам, порадам колег тощо. Тому самі

собі ж завдаємо шкоди, втрачаючи дорого�

цінний час. Бо тільки спеціаліст, застос�

увавши методи ранньої діагностики, може

розпізнати хворобу до її клінічних проявів і

вчасно вжити превентивних заходів. 

Голова наглядової ради сільгосппідпри�

ємства «НІБУЛОН» Андрій Вадатурський

переконаний, що коли кожне підприємство

візьме шефство над однією лікарнею і про�

явить таким чином свою соціальну відпові�

дальність, нам, мешканцям міст, селищ і сіл

не буде потреби виїжджати на лікування за

кордон. Усю необхідну медичну допомогу

ми зможемо отримати в Україні. А наразі,

слід довести людям, що про них дещо біль�

ше піклуються на їхній батьківщині.

Компанія «НІБУЛОН» робить усе мо�

жливе, щоб наблизити медичну допомогу

до жителів регіону, зокрема, і Миколаївська

обласна лікарня постійно відчуває підтрим�

ку підприємства. Завдяки зазначеним

принципам керівництва компанії лікарня

нині має ендоскопічний апарат «Olympas�

GIF�E», апарат ультразвукової терапії, су�

часний електротерапевтичний апарат

«SoleoGalva», який суміщає шість видів

процедур, п'ять видів лікувальних електрич�

них струмів та УЗ�терапію. 

«НІБУЛОН» закуповує сучасне медоб�

ладнання і для інших медичних закладів ре�

гіону. Так, у Миколаївській міській дитячій

лікарні №2 з'явився апарат для штучного

вентилювання легень. Компанія 2012 року

власним коштом комплексно переоснастила

медзаклад: надсучасний вигляд отримало

відділення для немовлят, що відремонтова�

не та обладнане медичною апаратурою. 

Ще один проект для Миколаївської лі�

карні швидкої медичної допомоги включає

сучасне ультразвукове лікувально�діагно�

стичне та медичне обладнання. Воно дозво�

ляє проводити операції на хребті та голов�

ному мозку, не ушкоджуючи тканин. Сюди

входять: операційні столи, сучасний уль�

тразвуковий дісектор/аспіратор, за допомо�

гою якого пацієнтам проводять безкровні

операції. Завдяки компанії лікарня має і

нове унікальне ендоскопічне обладнання

японського виробництва.

Тому виїзні консультаційно�діагностич�

ні бригади, організовані компанією Вада�

турських для ранньої діагностики жителів

сіл області, – є продовженням їхньої послі�

довної робити з максимального наближен�

ня медичної допомоги до людей. Ці брига�

ди було сформовано з лікарів Обласного

онкологічного диспансеру, Миколаївської

обласної лікарні (у т.ч. психіатр, офтальмо�

лог), Обласної стоматологічної поліклініки,

Обласної дитячої лікарні, Обласного про�

титуберкульозного диспансеру (разом із пе�

ресувним флюорографом).

Розповідає Володимир Лучний, лікар

вищої категорії, Заслужений лікар України,

завідуючий гастроентерологічного центру

МОЛ: «Рання діагностика захворювань до�

зволяє виявити порушення в організмі за�

довго до появи перших симптомів хвороби.

Разом зі мною у складі консультаційно�ді�

агностичної бригади працював кардіолог,

ендокринолог, невропатолог. Хочу зазначи�

ти, що в окремих районах люди активно об�

стежувалися в обласних спеціалістів. Так, у

Березнегуватському районі у нас на прийо�

мі побувало 1085 чоловік, а лишень за один

день нашої роботі в Новобузькому районі –

204 особи. Ми прийняли всіх, хто до нас

звертався. Одним потрібна була лише фа�

хова консультація, іншим – призначення

комплексного лікування, ще когось дове�

лося направити на обстеження до обласної

лікарні. Та кожному ми однаково радили:

при найменшому занепокоєнні звертатись

до лікарня, бо хворобу легше попередити,

ніж потім довго лікувати. Рання діагности�

ка – це здоровий глузд і здорова нація». 

Районний педіатр Новоодеської ЦРЛ

Олександр Дем'янов повідомив, що у скла�

ді такої бригади в Новій Одесі вели прийом

п'ятеро спеціалістів Миколаївської обласної

дитячої лікарні. Це – кардіолог, отоларин�

голог, невропатолог, психіатр, гастроенте�

ролог. Вони оглянули дітей диспансерної

групи та дізналися про стан захворюваності

дітей району в межах своєї спеціалізації. До

диспансерної групи входять діти�інваліди та

діти з установленими вадами розвитку. Про

роботу колег із області сповістили через па�

тронажних медичних сестер, районну газе�

ту, оголошення у людних місцях, трудових

колективах. Практично всі обласні фахівці

дали по декілька направлень на обстеження

дітей в обласній лікарні, де і буде остаточно

встановлено діагноз. 

Про ставлення населення до організо�

ваного «НІБУЛОНом» заходу та можливо�

сті побувати на прийомі обласного спеціа�

ліста, не виїжджаючи із Нової Одеси, вда�

лося почути особисто від пацієнтів. У кори�

дорах районної поліклініки було вельми

людно: саме працювали дитячі фахівці –

лікарі обласної дитячої лікарні. Не було

жодного кабінету, до якого у черзі не чекали

би мінімум 5�6 людей. Під кабінетом невро�

патолога впадає в око надто рухливий хлоп�

чик, років семи. Слово по слову, знайом�

люсь з мамою малого Вані – Вікторією Іва�

новою, яка згодилася, щоб я разом з ними

зайшла до лікаря.

Лікарю мама пояснила, що хлопчик

здоровий, однак через серйозну ваду зі слу�

хом, яка стала наслідком тяжкої хвороби у

ранньому дитинстві, може навчатися лише

у спеціалізованій школі. У першому класі

його звільнили від занять фізкультурою.

Удома ж він не просто верткий, а «гіперак�

тивний». Отож, як впливати на дитину, якій

активність може зашкодити відновити

слух? Добре, що в Нову Одесу приїхали такі

фахівці, бо інакше родині довелося б їхати

до обласної лікарні.

Дитячий невропатолог Тетяна Бойко,

дуже уважно оглянувши хлопчика, заспоко�

їла маму: «Такій активній дитині спокій зав�

дасть більше шкоди. Це додаткова психоло�

гічна травма, якщо інші стрибають, а Ваня

вимушений урок просидіти у спортивному

залі на стільчику. Шкільний лікар, вочевидь,

вирішив просто перестрахуватись: наспра�

вді, хлопчик може відвідувати уроки фіз�

культури, бо вони здоров`ю не нашкодять».

За словами невропатолога, із численної

кількості оглянутих лише одну дитину вона

направила на стаціонарне обстеження до

обласної дитячої лікарні. Багатьом просто

потрібна була консультація, ще декілька

діток з установленим раніше діагнозом

звернулись, щоб пересвідчитись у правиль�

ності лікування. Серед скарг діти здебіль�

шого називали головний біль, утомлюва�

ність. У кожному випадку Тетяна Бойко да�

вала рекомендації щодо індивідуального ре�

жиму відпочинку, наголошувала, що подіб�

них симптомів потрібно позбутись, інакше

вони можуть призвести до ускладнень.

Валентина Воробйова привела на при�

йом до обласного дитячого кардіолога свою

п'ятирічну внучку Христинку. Бабуся раді�

ла, що їм не довелося їхати до Миколаєва,

бо це навантаження на дитячий організм,

крім того вдалося зекономити кошти на до�

рогу і майже день часу.

Інна Процик, мама трирічного Михай�

лика, також зраділа можливості показати

дитину відразу двом спеціалістам – кардіо�

логу і отоларингологу. «Знаю, що це «НІБУ�

ЛОН» про все подбав, тому обов'язково на�

пишіть в газеті про нашу вдячність за таке

потрібне  людям піклування», – попросила

жінка.

Біля кабінету отоларинголога молода

мати Марина Євтушок поділилась тим,  що

хоче отримати від лікаря пораду щодо за�

хворювання, яке її півторарічна Вероніка

перенесла у семимісячному віці. У район�

ній поліклініці немає такого фахівця, тому

довелося б їхати в Миколаїв. Жінка щиро

висловила побажання: «Якби ж й інші

брали приклад з соціальних ініціатив «НІ�

БУЛОНу», то наші люди скоріше б змінили

ставлення до свого здоров'я, а обласні ме�

дики мали б можливість  бувати у сільських

районах частіше. Особисто Вадатурським за

таку потрібну справу – велика подяка!»

Від обласних лікарів я дізналася чимало

прикладів, коли саме цей захід з ранньої ді�

агностики допоміг багатьом пацієнтам вия�

вити захворювання, хоча прямих симптомів

хвороби не спостерігалося. На їхнє глибоке

переконання, це дуже важливо – своєчасно

уточнити діагноз, індивідуально підібрати

найбільш ефективне лікування. Це шлях

для зниження ризиків розвитку хвороб,

змога оцінити і відкоригувати стан репро�

дуктивного здоров'я населення.

Ось як прокоментував акцію компанії з

ранньої діагностики перший заступник на�

чальника управління охорони здоров`я обл�

держадміністрації Юрій Дячук: «Власними

силами ми регулярно двічі на рік організо�

вуємо профілактичні огляди  у сільських ра�

йонах, бо добре розуміємо, наскільки ва�

жливо вчасно визначити діагноз пацієнту.

Цей захід з ранньої діагностики ініціювали

не медики, а відома у світі компанія «НІ�

БУЛОН», тому важливим є і його соціаль�

ний аспект. Сільгоспвиробник хоче привер�

нути увагу населення області до коригуван�

ня стану здоров`я. Люди повинні самі зро�

зуміти, що виявити захворювання необхід�

но на ранній стадії, поки є можливість за�

побігти його розвитку. На першому місці за

причиною смертності нині маємо онколо�

гічні і серцево�судинні захворювання, цук�

ровий діабет. Онкологія не виникає миттє�

во. Тому так важливо встановити діагноз на

ранній стадії. Спеціалісти онкодиспансеру

провели обстеження жінок за допомогою

спеціального мамографа в сільських лікар�

ських амбулаторіях, ФАПах. «НІБУЛОН»

спонукає дбати про власне здоров`я не тоді,

коли вже потрібно лікуватись, а коли почу�

ваєшся здоровим».

Головні лікарі ЦРЛ області також пози�

тивно оцінюють ініціативу Вадатурських.

Зокрема, головний лікар Новоодеської ЦРЛ

Микола Коваленко зазначив: «На жаль, в

Україні цей відповідальний етап лікарської

допомоги ще сильно поступається світовим

стандартам. І не тому, що лікар може ко�

мусь відмовити  у консультації, а через сус�

пільні стереотипи: вважається, що зверта�

тись до медиків з метою профілактики, –

це нонсенс. Вадатурські завжди міркують

нестандартно. «НІБУЛОН» традиційно за�

безпечує заклади охорони здоров`я суча�

сним обладнанням і технікою. Ще раніше

ми отримали від компанії сучасне облад�

нання для роботи хірургів і травматологів,

вкрай потрібний апарат для лабораторних

досліджень. Тепер компанія пішла далі –

взялася вирішувати не менш важливе зав�

дання державного і суспільного значення:

змінювати пріоритети у медицині, а саме:

від лікування захворювань – до охорони

здоров'я людини».

Олеся Іванова
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11 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль – понад 35 мкг/моль; 22 Пшениця 3 клас: ЧП понад 200 / ЧП до 200; 33 Кукурудза з вологістю: до 15% / понад 15% Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 15.10 по 17.10.2014 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1

Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл. червоне біле

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 2700 2600 – – 2100 2350 5000'4900 – – – – 1900
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 2620 2570 2470 – – 1920 2220 – 1480 1480 – – 1750
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 2660 2610 2510 – – 1960 2280 – 1540 1540 – – 1800
Філія «Козацька», Херсонська обл. 2680 2630 2530 – – 1980 2300 4900'4800 1570 1570 – 4850 1840
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. 2700 2650 2550 – – 2000 – – 1570 1570 – 4900 1820
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 2520 2470 2370 – – 1870 2120 4450'4350 1430 1430 – – 1700
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 2520 2470 2370 – – 1870 2120 – – – – – 1700
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 2520 2470 2370 – – 1870 2120 – 1430 1430 – – 1670
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 2520 2470 2370 – – 1870 2120 4450'4350 1430 1430 – 4400 1700
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 2150 – 1450 1450 – – 1720
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 – – – – – – 1720
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 2150 4500'4400 – – – – 1720
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 2150 4500'4400 1450 1450 – – 1720
Філія «Вітове», Черкаська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 2150 4500'4400 – – – 4450 1720
Філія «Кам’янка'Дніпровська», Запорізька обл. 2640 2590 2490 – – 1940 2250 4880'4780 1520 1520 – – 1840
Філія «Тетерів», Житомирська обл. 2470 2420 2320 – – 1820 2050 4400'4300 – – – 4350 1620
Філія «Денихівська», Київська обл. 2490 2440 2340 – – 1840 2080 4400'4300 – – – – 1650
Філія «Переяславська», Київська обл. 2520 2470 2370 – – 1870 2120 – 1430 1430 – – 1680
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 2470 2420 2320 – – 1820 – 4350'4250 – – – 4350 1620
Старобільський елеватор 2150 2100 2000 – – 1500 1750 – 1050 1050 – – 1300
ТОВ «Круп’яний дім», Кіровоградська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 2150 – – – – – 1720

КУКУРУДЗА. Минулий тиждень на

світовому ринку кукурудзи розпочався з пі�

двищення котирувань кукурудзяних

ф'ючерсів на Чиказькій біржі. Дане підви�

щення стало неочікуваним для гравців

ринку, оскільки оновлений звіт Мінсільгос�

пу США підтвердив сподівання трейдерів

щодо збільшення світового виробництва

цієї культури. Так, прогноз валового збору

кукурудзи у світі був збільшений до 990,7

млн тонн, проти 987,5 млн тонн у вересне�

вому прогнозі та 979 млн тонн минулого

маркетингового року.

На думку аналітиків, однією з причин

активного руху котирувань на біржі СВОТ

стали зливи (спостерігаються останнім

часом у Центральному та Східному поясах

США), які дещо затримали темпи збираль�

ної кампанії. Згідно з прогнозами експер�

тів, погодні умови мають стабілізуватися до

кінця тижня, що ймовірно, призведе до

зниження котирувань кукурудзяних

ф'ючерсів у короткостроковій перспективі.

Прогнозована рекордна врожайність куку�

рудзи в США на рівні 10,9 т/га та рекор�

дний валовий збір у 367,7 млн тонн (проти

353,7 млн тонн 2013/14 маркетингового

року) також тиснутимуть на рівень цін. 

В Україні ж прогноз виробництва куку�

рудзи був зменшений  на 1 млн тонн до 25

млн тонн. На думку експертів, причиною

зменшення цьогорічного врожаю цієї куль�

тури стали несприятливі погодні умови на

початку серпня, в результаті яких зменши�

лась урожайність. Станом на 13.10.14 серед�

ня врожайність кукурудзи становить 5,1

т/га, минулого року на аналогічну дату цей

показник становив 5,66 т/га. 

Жнива в Україні тривають. Так, нині об�

молочено 2324 тис. га та намолочено 11,84

млн тонн кукурудзи. Незважаючи на змен�

шення прогнозу виробництва кукурудзи в

Україні, на нашу думку, очікувати на значне

підвищення цін на внутрішньому ринку у

короткостроковій перспективі не варто, ос�

кільки на світовому ринку найближчим

часом спостерігатиметься тенденція до зни�

ження.

Станом на 14 жовтня закупівельні ціни

трейдерів на кукурудзу в портах перебува�

ли в діапазоні 1825�1930 грн/т.

ПШЕНИЦЯ. Ситуація на світовому

ринку пшениці протягом останнього тижня

не зазнала значних змін. Уже декілька днів

поспіль на Чиказькій біржі спостерігається

підвищення котирувань пшеничних

ф'ючерсів. На такий стан речей опосеред�

ковано впливає інформація про затримку

збирання кукурудзи в США, яка пов'язана з

несприятливими погодними умовами. Ста�

новлення цін на світовому ринку пшениці

на даному етапі, на думку аналітиків, вигля�

дає не досить упевнено. Тож трейдери най�

ближчим часом очікують падіння рівня цін

на цю культуру. 

В оновленому звіті Міністерство сільсь�

кого господарства США переглянуло світо�

ве виробництво пшениці у бік збільшення.

За їхньою оцінкою, даний показник дося�

гне рекордного максимуму у 721,12 млн

тонн, що безпосередньо чинитиме тиск на

ринок даної культури.

В Україні, за оцінками американських

експертів, виробництво пшениці переви�

щило попередні прогнози на 0,5 млн тонн і

сягнуло 24,5 млн тонн. Пропорційно, як

прогнозується, зростуть і перехідні запаси

даної культури на 0,5 млн тонн – до 6,22

млн тонн. Виходячи з цього, ціни і надалі

перебуватимуть під тиском з боку зростаю�

чої пропозиції, що у короткостроковій

перспективі не створюватиме підстав для

підвищення цін на дану культуру на вну�

трішньому ринку країни.

Ціни в портах України станом на

14.10.14 наступні: пшениця 2�го класу:

2620�2720 грн/т, 3�го класу – 2590�2630

грн/т, фураж – 2080�2280 грн/т

СОЯ. Котирування соєвих ф'ючерсів на

Чиказькій біржі, аналогічно до кукурудзя�

них, на початку тижня зросли. Причинами

даного росту, скоріше за все, стали нес�

приятливі погодні умови у США та Брази�

лії, які негативно вплинули на темпи зби�

рання сої.

Як стверджують експерти, прогрес у

ході жнив сої  набагато менший порівняно з

попередніми тижнями. Станом на 14.10.14

у США обмолочено 40% посівних площ, на

аналогічну дату в середньому за 5 років цей

показник становив 53%. За прогнозами

аналітиків, найближчими днями слід очіку�

вати зливи у тих регіонах США, де зосере�

джено значну частину посівів сої, що і нада�

лі стримуватиме темпи збирання цієї  куль�

тури. Учасники ринку також пильно сте�

жать за погодними умовами у соєвому поясі

Бразилії, де наразі проходить посівна кам�

панія у посушливих та стресових умовах.

Трейдери найближчим часом очікують по�

кращення погодних умов як у США, так і в

Південній Америці, та пришвидшення тем�

пів збиральної кампанії, що, у свою чергу,

дещо стабілізує ситуацію на світовому

ринку даної культури.

З іншого боку, будь�які проблеми з по�

годою на даному етапі вже не можуть  сут�

тєво вплинути на якість сої, тож як і мину�

лого тижня 73% посівів сої в США, за ін�

формацією аналітиків, перебуває у добро�

му та відмінному стані, що в свою чергу,

тисне на ринок цієї культури. 

Оновлений звіт Мінсільгоспу США,

який було опубліковано 10 жовтня 2014

року, прояснив ситуацію щодо кількості по�

сівних площ, виділених під вирощування

сої. Напередодні трейдери побоювалися

суттєвого зменшення оцінки посівних

площ, яке би могло вплинути на світовий

валовий збір даної культури. Так, посівні

площі сої у світі прогнозуються на рівні

117,82 млн га, у попередньому звіті USDA

даний показник становив 118,06 млн га.

Попри прогнозоване зменшення, оцінка

світового виробництва сої порівняно з ве�

ресневим звітом збільшилася і зараз стано�

вить 311,1 млн тонн. 

В Україні прогноз виробництва сої за�

лишився незмінним і становить 3,5 млн

тонн, а збирання просувається досить

швидкими темпами. Так, станом на 14.10.14

обмолочено 77% посівної площі, минулого

року на аналогічну дату даний показник до�

рівнював 57%. Тож пропозиція на внутріш�

ньому ринку сої залишається досить висо�

кою, що, у свою чергу, створює тиск на

ринку даної культури. 

На внутрішньому ринку сої в Україні

станом на 14.10.14 ціни трейдерів у портах

перебували в діапазоні 4850�5050 грн/т, а

ціни переробників на заводах – 4800�5000

грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

За інф. торгового відділу ТОВ СП «НІБУЛОН»
З ціновою політикою ТОВ СП «НІБУЛОН» можна ознайомитися на сайті http://www.nibulon.com/r/main.php

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58704702)

Цінові тренди на світових ринках зерна

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдинг» на 15.10.2014 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «УкрАгроКом», ПАТ «Шарівське» 2080 1900 – 2450 2340 – 4450 4850 1660
Світловодський річний термінал – 1900 – 2500 2400 – – – 1670
Вінниця1 2050 1800 – 2420 2330 – 4300 4650 1630
Кіровоград1 2050 1800 – 2420 2330 – 4300 4650 1630
Черкаси1 2050 1800 – 2420 2330 – 4300 4650 1630
Дніпропетровськ 2000 – – – – – 4300 4650 1630
Миколаїв1 – – – – – – – – –



Андрій Вадатурський

кандидат у народні депутати

України в ОВО № 130

на позачергових виборах

народних депутатів України 

26 жовтня 2014 року від партії

«Блок Петра Порошенка»

ДЯКУЮ всім, що приділили мені

час і частку вашої уваги, бо лише

спілкування дозволяє людям розу�

міти одне одного. Я люблю спіл�

куватися з людьми, бо глибоко

шаную кожного, його думку і

точку зору. Це пішло від тих часів,

коли ми з батьком усупереч усім

прагматикам розбудовували нашу

компанію, яка сьогодні є однією з

кращих у державі і є візиткою аг�

рарної України у світі.

Про себе
Я, Вадатурський Андрій Олексі�

йович, кандидат у народні депута�

ти України в одномандатному ви�

борчому окрузі №130 на позачер�

гових виборах народних депутатів

України 26 жовтня 2014 року від

партії «Блок Петра Порошенка»

(політичним питанням присвячено

інтерв'ю на стор. 11 – прим. ред.). 

Мені 41 рік, я маю дві вищі ос�

віти — Миколаївський кораблебу�

дівний інститут, який наразі пере�

творився на Національний універ�

ситет кораблебудування імені ад�

мірала Макарова, за спеціальні�

стю інженер�електрик, і Лон�

донська школа економіки та полі�

тичних наук, яка входить до

структури Лондонського універ�

ситету (маю диплом цього універ�

ситету). 

До 130�го округу входить 6 ра�

йонів Миколаївщини — Баш�

танський, Березнегуватський, Ка�

занківський, Новобузький, Ново�

одеський, Снігурівський райони, і

це найбільший за площею вибор�

чий округ в Україні. На момент

реєстрації я обіймав посаду голови

Спостережної ради ТОВ СП «НІ�

БУЛОН», до того працював за�

ступником генерального директо�

ра компанії. 

За всі двадцять три роки не�

залежності країни ми з нуля, без

будь�якої приватизації і «прихва�

тизації» створили найпотужніше в

державі зерноторгове підприєм�

ство. При цьому залишаємося ве�

ликим, по суті, колгоспом на те�

ренах України, адже обробляємо

землю 43�ма філіями в 12 областях

України, а наші елеваторні ком�

плекси, яких 22, розміщено в 14

регіонах. 

На рідній Миколаївщині ба�

гато років поспіль ми є найбіль�

шим сумлінним платником по�

датків, наповнювачем обласного

бюджету. Нас попередня влада

навіть звинувачувала у тому, що

податків і соціальних виплат ми

сплачуємо надто багато порівня�

но з іншими юридичними особа�

ми, змушуємо їх виходити з тіні,

працювати відкрито. А публіч�

них, як відомо, важче контролю�

вати, бо вони менш залежні від

конкретного царька, відстоюють

інтереси підприємства й інтереси

людей відкрито, в судах різних ін�

станцій. 

Через нашу непокору високо�

посадовцям і небажання їм «слу�

жити» на компанію постійно здій�

снювався тиск. Так, декілька років

тому проти компанії прокуратура

відкрила кримінальну справу за

статтею «шпіонаж і антидержав�

ницька діяльність» через те, що ми

співпрацюємо з 60�ма країнами

світу й урядами цих країн, з про�

відними фінансовими установами

світу, у тому числі ми єдині спів�

працюємо з Організацією Об'єд�
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Депутат не повинен подарунками
закінчити передвиборну кампанію,
він має почати працювати в інтересах
виборців відразу після присяги



наних Націй. Ми витримали без�

ліч перевірок і допитів у прокура�

турі, деякі з них тривали навіть до

10 годин. Щоб письмово довести

свою правоту, ми використали 18

тонн паперу (це майже два кама�

зи) для підготовки документів. Ми
не уявляли, що вголос викривати
корупцію — це порушення держав�
ної таємниці!

Але, попри все, ми захистили
бізнес, захистили компанію, бо у
нас завжди була громадянська дер�
жавницька позиція. І ми не бояли�

ся звертатися до суду, коли чинов�

ники вигадували якісь покарання

або штрафи, і вигравали ці суди!

Нашим шляхом пішли інші під�

приємства і компанії в державі,

адже ми створили прецедент для
всіх, що законним шляхом можна
здолати несправедливість, нехай це

буде довго і виснажливо для нас.

Ми ділом довели, що за себе можна
і треба боротися всіма законними
методами.

Покращення для всіх
ЕКОНОМІКА повинна працюва�

ти. Ми багато разів чули ці слова,

однак для пересічних громадян

життя ставало все нестерпнішим:

людей заганяли в глухий кут зни�

женням прожиткового мінімуму,

зменшенням соціальних виплат,

здорожчанням газу і бензину, ух�

валенням законів, які обмежували

наші з вами права і свободи. 

«Покращення вже завтра», яке

нам обіцяли Янукович і його

зграя, не сталося. Не сталося для

нас. За роки правління регіоналів

грошей вони накрали для себе, по�

набиравши мільярди доларів кре�

дитів звідусюди у світі, а виплачу�
вати ці кредити — нам і нашим
дітям, із наших власних кишень. Це

до чого ж треба ненавидіти влас�

ний народ, як це робить Путін (а

так само було би і в нас), щоб про�

тягувати через Держдуму закон, за

яким із державного бюджету краї�

ни (тобто замість заробітних плат і

пенсій) олігархам компенсують

збитки від арешту їхнього майна

за кордоном через санкції світу

проти РФ. Воно вже і так украде�

но у народу. Тобто росіян влада

обкрадає двічі, а люди мовчать…

Про Президента
МИ ОБРАЛИ нового Президента

так, як ніколи ще не обирали —

майже одностайно в першому

турі. Відтоді минуло чотири міся�

ці, а в країні майже нічого не зміни�
лося. Попри те, що новообраний

народний Президент і його нечи�

сленна команда робить правильні

речі, дає вказівки і розпоряджен�

ня, накреслює плани припинення

війни і нові стратегії розвитку кра�

їни. Він активізував провідні краї�

ни світу допомагати Україні, і ця

допомога насправді реальна,

проте його вказівки не викону�

ються всередині. Не виконуються
тими, хто створив міцний прошарок
із хабарників і «рішал», цю корум�
повану середину, яка гальмує все,
що робиться згори і знизу.

Уперше ґрунтовну розмову з

Петром Порошенком ми мали,

коли він іще кандидатом приїздив

на перевантажувальний термінал

нашої компанії в Миколаєві. І тоді

наш багатотисячний колектив

його підтримав, адже він як госпо�

дарник і бізнесмен розуміє про�

блеми і потреби людей, проблеми

бізнесу. Вдруге, вже як Президент,

Порошенко зустрівся з колекти�

вом на судноремонтно�суднобу�

дівному заводі і взяв участь у спу�

ску першого в історії судна — бук�

сиру, збудованого аграрною ком�

панією на власному заводі за влас�

ним проектом. Важливо, щоб і в

парламенті як законодавчому ор�

гані, і в уряді як виконавчій владі

була сформована єдина сильна

команда Президента, до якої, в

разі обрання, я ввійду. Тоді у владі

буде вибудувана вертикаль відпо�

відальності за ухвалені рішення і

можна домогтися, щоб всі ці рі�

шення виконувалися. Тож нам
потрібно якнайшвидше викоренити
цей товстий прошарок паразитів —
організованого злочинного угрупу�
вання корупціонерів, який відверто
прагне повернення старого гопниць�
кого режиму. Ця створена структу�

ра з функціями держави контро�

лювала (їхньою мовою — «віджи�

мала») бізнес. І зараз, на жаль, такі

випадки непоодинокі. Чиновники
проянуковицької доби вже не задо�
вольняються хабарами, їм уже пот�
рібна частка в кожному успішному
бізнесі, причому така, щоб вони
могли не докладаючи зусиль кон�
тролювати його: призначається

«смотрящий», а люди і розбудов�

ники підприємства мають на цю

«гоп�компанію» мовчки і покірно

працювати.

Так, через успішність і потуж�

ність нашої компанії попередній

профільний аграрний міністр,

який наразі оголошений в міжна�

родний розшук, спільно з колиш�

нім губернатором області намага�

лися за всяку ціну передати нас

під контроль так званої «сім'ї». 

Головне змінилося
ОДНАК, хоча я кажу, що в країні

майже нічого не змінилося, зміни�

лися люди: припинили бути інерт�

ними, повірили в те, що від їхньої

активності залежить доля країни.

Подивіться, як активізувався наш

народ, і не лише через війну на

Сході. Спочатку мирні протести,

які потім переросли в Майдани по

всій країні і змусили Януковича

боягузливо втекти. 

Як проти нас кремлівські кри�

шувателі корупційної влади роз�

горнули відкриту війну, прикри�

ваючись захистом російськомов�

них. А ви знаєте, що в Україні

можна говорити будь�якою

мовою, головне, щоб тебе розумі�

ли. У нас в регіоні також багато

російськомовних, однак вони вив�

чили українську через повагу до

своєї держави, до державності.

Коли я навчався у Великобрита�

нії, то вивчив і англійську. 

Подивіться, як захищати віт�

чизну одностайно стали чоловіки і

жінки, молоді і літні, на лінії вог�

ню і в тилу. І це не через команду

від влади, не через примус стільки

кращих мешканців багатомовної

України пішли добровольцями в

зону АТО. Який виявляють па�

тріотизм наші вояки — їхні подви�

ги стали прикладом для молоді

всього світу!

Погляньте, як згуртувалися

численні волонтери, які допома�

гають не лише військовим — хар�

чами, медикаментами, білизною,

засобами захисту і теплими слова�

ми у листах від їхніх рідних і зов�

сім незнайомих людей, дітлахів.

Переважно волонтери опікуються

проблемами біженців і переселен�

ців із зони військового і політич�

ного конфлікту — на Донбасі і в

Криму. Це доводить, що люди го�

тові поділитися останнім із того,

що у них залишилося, точніше, їм

залишили. 

Продовження на стор. 10
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Чому корабель перемагає хвилі, хоча їх так багато, а він один? Тому, що у корабля є мета, а у

хвиль немає. Якщо у нас є мета, ми завжди прийдемо туди, куди хочемо. Цей вислів Вінстона

Черчиля, одного з найвидатніших політиків ХХ століття, Прем'єр�міністра Великої Британії

(1940�1945 і 1951�1955), дозволив багатьом країнам досягти успіху. 

Мета збудувати нову країну європейського рівня, знищити корупцію у владі і припинити війну

на Сході України змусила енергійного і успішного господарника Андрія Вадатурського взяти на

себе відповідальність і як політика. Тому він свідомо вирішив балотуватися на позачергових

виборах до Верховної Ради України 26 жовтня від партії «Блок Петра Порошенка», однак

отримати мандат народного депутата не через партійні списки, а як мажоритарник по ОВО

№130 на рідній Миколаївщині. Представляти інтереси виборців, переконаний Андрій

Олексійович, означає тісний контакт з людьми, співпрацю з громадою. 

Від початку виборчої кампанії шість днів на тиждень від 7:30 до 17:00 він як кандидат в народні

депутати зустрічається з виборцями шести районів округу, серед яких – сільські громади,

медики і вчителі, виробничники, студенти, ветерани і представники культури. Ніхто не збирає

майданів: як правило, зустрічі проходять на робочому місці з аудиторією від кількох десятків до

кількох сотень людей. Після презентації передвиборної програми завжди – дискусії. Відповіді

на болючі запитання Андрій Вадатурський дає завжди вичерпні і відверті, бо звик так жити. 

Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ
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Не кажучи вже про те, що ми

готові ризикувати і віддавати жит�

тя за своїх рідних, за свою землю,

за Батьківщину.

Уявляєте, як ми всі разом за�
стрягли кісткою у горлянці тих ха�
барників і «рішал», які  і досі сидять
товстим прошарком посередині між
людьми і новою владою. Однак
вони ще сподіваються витягти цю
кістку і знову жити як жили.  

Коли хабар вище 
за інтереси держави
ЩО МОЖЕ зробити один Прези�

дент, якщо, наприклад, на чолі мі�

ністерства поставлений представ�

ник клану. І воно прогнило все на�

скрізь: знімеш з посади міністра,

залишиться заступник; звільниш

заступника — залишаться керів�

ники департаментів, які сидять

там роками і достеменно знають,

як працює корупційна машина.

Тобто нині міністерства працюють

як прибуткові підприємства за

принципом: гроші чиновникам

стало так важко красти, що вида�

ється нібито вони їх заробляють.

Наведу приклад: наша компанія

— єдина у світі аграрна, яка будує

власний флот, і, до речі, заванта�

жена замовленнями на п'ять років

наперед на власному суднобудів�

ному заводі, який єдиний працює

в Миколаєві — місті корабелів.

Маючи у власності 24 несамохідні

баржі, які збудовано для здеше�

влення логістики в межах націо�

нального інвестпроекту з відро�

дження судноплавства Дніпром і

Південним Бугом, ми змушені во�

дити їх Дніпром напівпорожніми.

Бо наразі немає достатньої, визна�

ченої законодавством, глибини

ріки. Ми три роки поспіль бук�

вально б'ємося з Міністерством

інфраструктури за проведення

днопоглиблення на двох каскадах

Дніпра. Ціна питання: 4 місяці

робіт вартістю 3 млн євро. Чинов�

ники кажуть — немає грошей. Ми

зголосилися провести днопо�

глиблення власним коштом, бо

ми через пару років повернемо їх,

коли судна ходитимуть завантаже�

ними повністю. До того ж держава

також, не вкладаючи ні копійки,

зможе заробляти на перевезеннях.

Можна буде відродити водно�

транспортну індустрію, відновити

вантажоперевезення, збудувати

причали. Це можливість вкладати

мільярдні інвестиції, створювати

тисячі робочих місць для різних

галузей від металургійної і кораб�

лебудівної до туристичної. За�

уважте, за радянських часів Дні�

пром щороку перевозилося понад

60 млн тонн вантажів, наразі це 4�

4,5 млн тонн, левову частку з яких

складають вантажі нашої компа�

нії. Однак в Мінінфраструктури

відповідають: «Якщо ви заплатите

нам 35 мільйонів євро, ми дамо

дозвіл». Що рухає такими чинов�

никами: державницькі інтереси чи

розуміння розвитку економіки?

Ні, виключно гроші. Як же інак�

ше, якщо за посаду міністра

відомства слід було заплатити ха�

бара «сім'ї» 10 мільйонів доларів.

Але ж хочеться «відбити» вкладені

гроші, тому чиновники аж зі

шкіри пнуться, бо хочуть же і «за�

робити»!  

Сьогодні, на жаль,
найвигіднішим 
бізнесом в Україні
стала політика
ДЕПУТАТИ сидять у Верховній

Раді роками і створюють закони,

що захищають ворожу до людей

владу і самих депутатів. У підсум�

ку вони живуть від виборів до ви�

борів. Напередодні нових виборів,

нітрохи не соромлячись, навіть не

самі, а через помічників, кидають

народу подачку — гречку, пере�

критий дах в школі або нові вікна

в дитсадочку, байдуже, що саме. І

— до наступних виборів. Бо ро�

биться це разово і на гроші, кра�

дені з бюджету (тобто у нас із

вами) або від якоїсь оборудки. А

як вікно розіб'ється раніше на�

ступних виборів або протече дах,

то кого ви проситимете допомог�

ти? На 5 років ви забезпечуєте та�

кому «депутатові» безбідне і без�

хмарне життя в Києві, і він жод�

ного разу більше не з'явиться на

окрузі. «Я тобі вже заплатив за
твій голос, — скаже такий депу�
тат, — то чого ти тепер хочеш?
Твій голос вже нічого не коштує,
він нічого не вартий!»

До того ж людина, яка продала

свій голос, може на довгі роки

опинитися на гачку, адже це —

кримінальний злочин.

Це, безумовно, — страшно!

Сьогодні з мовчазної згоди народу

створено це замкнене коло депре�

сивної машини влади, при якій

чиновник і депутат — цар і бог, а

пересічна людина — безправний

жебрак. У нас після перемоги

Майдану з'явився шанс розірвати

це порочне коло. Дострокові ви�

бори Президента України і повне

оновлення Верховної Ради, лю�

страція влади і проведення ре�

форм були основними вимогами

Майдану. Нині ми маємо одно�

стайно обраного народного Пре�

зидента Петра Порошенка. Пар�

ламент, попри всю свою потвор�

ність, під тиском народу  проголо�

сував закон про люстрацію і Пре�

зидент підписав цей доленосний

документ «Про очищення влади»

9 жовтня 2014 року.

Ми не можемо зупинятися,

адже коли дме вітер змін, став не

стіни, а вітрила! Тож 26 жовтня ми

маємо так само свідомо зробити

наступний важливий крок. Він не

буде  останнім на шляху до покра�

щення життя, однак він буде вирі�

шальним.  

Народний депутат покликаний
представляти інтереси регіону,

громади, яка йому таке право де�
легувала, в центрі і контролювати
владу на місцях. Унаслідок децен�

тралізації, якої наразі прагнуть і

люди, і Президент, окремі регіони,

райони, місцевості можуть пере�

творитися на окремі князівства з

необмеженими повноваженнями

тамтешнього царька. Саме тому

потрібен контролер в особі народ�

ного депутата від мажоритарного

округу, а не той, що пройшов за

списками політичних сил. Ви
маєте обрати кандидата не через
сьогочасну, теперішню вигоду, а
щоб упродовж п’яти років людина
представляла ваші інтереси, була
очима і голосом громади у Вер�
ховній Раді.

Я завжди працював 
на результат, 
а не заради зарплати 
ЗАРОБІТНА плата народного де�

путата, незалежно від його зако�

нотворчої активності, сьогодні

становить 6,5 тис. грн. Однак на

такі гроші депутату важко прожи�

ти, якщо не красти. Я йду у Вер�

ховну Раду не красти і не приста�

вати до «липких» справ і грошей.  

Я до останнього часу не хотів

йти в політику, тим більше у де�

путати. Ми з батьком сповідува�

ли життя поза політикою, бо ве�

лика політика — дуже брудна річ.

Ми звикли працювати на резуль�

тат: так мене навчили батьки і до�

вели на прикладі свого життя, що

завжди у будь�якій роботі, у будь�

якій справі головне — бачити по�

зитивні результати. Які прино�

сять людям добро. Я пишаюся

тим, що я бізнесмен, що я — ус�

пішна людина, яка може бачити

результати своєї праці і ними пи�

шатися. За таку сувору життєву

науку я дуже вдячний татові —

Олексію Опанасовичу і мамі —

Раїсі Михайлівні. Я вдячний за те

своїй родині: у мене одна дружи�

на і троє дітей. А не навпаки

(жартує). І, зрозуміло, всьому

багатотисячному колективу на�

шої компанії, який пліч�о�пліч

розбудовував її. Своєю щоденною

наполегливою працею всі разом

ми досягли високих результатів —

ми такі єдині в Україні і світі!

За люстрацію, але
проти сміттєвих баків
Я ЗА ЛЮСТРАЦІЮ, бо так, на

жаль, історично склалося, що ми

маємо щонайменше мільйон чи�

новників, які були при владі,

котра себе дискредитувала. Влада,

яка прославилася небаченим зло�

дійством. Вибудована ця влада

була організованим злочинним

угрупованням. Я певен, що по�

рядна, нормальна людина не

могла бути при владі і не знати,

що саме там відбувається. Варіан�

тів два: або влада відторгала таку

людину від себе, або така людина

була чужорідним тілом і сама зрі�

калася свого владного місця. Моя

думка така: забруднився — йди

геть! Однак у нас немає судової

системи, яка би сказала: якщо ти

був у Партії регіонів — мусиш

піти. Тут можна навести приклад

бульйону: коли він закипає, слід

зняти «шум». Так і цю владну вер�

хівку зняти, наче піну, і дати мо�

жливість новим, нормальним фа�

хівцям зайнятися розбудовою

держави. Це складно, тим більше,

що може таки серед видаленого

корупційного «шуму» опинитися

і чесна людина. Так. Але під час

операції з видалення пухлини лі�

карі обов'язково прибирають ча�

стину здорової тканини, щоб уни�

кнути зараження.  

Щодо сміттєвих баків — за�

конно це чи ні? Незаконно. Але

справедливо. Бо у простих людей,

які за Конституцією є господаря�

ми своєї країни, немає на сьогод�

ні законного права видалити з

влади порочного чиновника або

депутата. У нас відсутні інстру�

менти відкликання депутата,

немає можливості висловити не�

довіру посадовцю. Тому народ

змушений сьогодні вдаватися до

таких незаконних дій. 

Одним із нормальних закон�
них інструментів досягнення спра�
ведливості є теперішні вибори до
Верховної Ради. 

Голосуйте 
за людину, 
а не за примару
У ЛЮДЕЙ на кожному виборчо�

му окрузі має бути вибір. Зустрі�

чайтеся з іншими кандидатами,

слухайте їхні пропозиції і аналі�

зуйте з огляду не на примарні

обіцянки і сьогочасну подачку.

Обирайте свідомо, щоб потім
можна було зустрічатися зі своїм
депутатом. Вирішувати поточні
питання, накреслювати перспек�
тивні, працювати над створен�
ням законодавства для нас із
вами, яке наближене до євро�
пейського.

Свої обіцянки і програми я

розміщуватиму в газетах. Тому

пропоную зберігати ці газети. Й, у

разі мого обрання, ви зможете по�

рівняти, чи відповідає моя робота

передвиборчим програмам. Депу�

тат, згідно до регламенту роботи

Верховної Ради, працює два тижні

на місяць — у комітетах, тиждень

пленарний і тиждень — на окрузі.

Я маю на меті бути присутнім на

окрузі впродовж означеного

тижня і спільно з людьми прац�

ювати над вирішенням проблем

громади. Бо насправді для всіх

громад в Україні проблеми одна�

кові.

Депутат не повинен подарун�
ками закінчити передвиборну
кампанію, він має почати працю�
вати в інтересах виборців відразу
після присяги впродовж всієї ка�
денції! 

Запис і фото Тетяни Шелкопляс

Депутат не повинен подарунками 
закінчити передвиборну кампанію...

Початок на стор. 8�9



Практично всі кандидати до законодавчої влади переконують виборців, що в стінах

парламенту «боротимуться з поганим і захищатимуть хороше». Хто ж проти, але тут

питання довіри: тобто де гарантії, що претендент на високий державний статус не

відійде від обіцянок? 

Андрій Вадатурський, кандидат у народні депутати України в одномандатному

виборчому окрузі №130 на позачергових виборах народних депутатів України 26

жовтня 2014 року від партії «Блок Петра Порошенка» вирішив належно відстоювати

інтереси селян від самого початку, що, власне, і стало поштовхом до рішення

балотуватися на виборах до парламенту. Захищати чи лобіювати інтереси компанії

«НІБУЛОН», яку розбудовував разом із батьком, Олексієм Опанасовичем, сьогодні

немає потреби, заявив він. Тим більше, що компанія не підлаштовувалась ні під чий

«дах» навіть у найжорсткіші для себе часи, навчилася самостійно відстоювати свої

інтереси, коли, здавалося, вигідніше було би здатися на милість владних «переможців». Андрій

Вадатурський також зауважив, що депутатська зарплата і пільги його цікавлять іще менше,

адже, працюючи у сімейному бізнесі, заробляє більше. У декого в парламенті зарплата — за

проданий утридорога голос (який делегували ті ж виборці), за «кнопкодавство», за участь у

проштовхуванні «специфічних» законів. У Вадатурського — за провідні позиції: України на

світовому ринку зерна, справедливі для селян ціни на збіжжя, нові елеватори і річкові

термінали, відродження українського вантажного флоту.

Гаразд, тоді у чому ж насправді полягає мотивація? Про це і про наміри, прагнення, бачення

перспективи, способи реалізації планів — розмова з Андрієм Олексійовичем Вадатурським. 

— Якщо говорити про події, які
відбулись останнім часом,
можна стверджувати, що Ваша
реальна політична діяльність
вже почалася до моменту пар�
ламентських виборів. Одні ви�
бори ви вже пройшли… 
— Фактично, так. Цими днями на

установчих зборах створено Ми�

колаївську територіальну органі�

зацію партії «Блок Петра Поро�

шенка», обрані керівні та контро�

люючі органи. Мені довірили очо�

лювати організацію, обрали голо�

вою Ради. Також обрано кон�

трольно�ревізійну комісію. 

Хочу відразу зауважити: ми не

ставимо за мету швидко досягти

масовості, хоча сьогодні маємо де�

сятки заяв. Ті, хто нині вступив у

партію, розділяючи ідеї нашої по�

літичної сили, свідомо виявили

свою громадянську позицію — я

нікому не пропонував членство в

партії. А це запорука того, що не

відбудеться знецінення нашої по�

літичної структури, як це трапля�

лося не раз, коли в організації з'яв�

лялися «сильні» і «красиві», а потім

опинялися на політичному узбіччі.

Зараз особистість Петра Порошен�

ка, його ідеї, переконання, вони

дійшли до душ і свідомості україн�

ців, які обрали його Президентом.

Особисто я прийшов у партію

Петра Олексійовича тому, що по�

діляю його принципи, які стали

основою партійної програми. 

Рішенням Центральної Ради

партії мені було доручено прове�

сти установчі збори Миколаїв�

ської територіальної організації

партії «Блок Петра Порошенка».

У результаті мене було обрано го�

ловою Миколаївського осередку.

Перед тим як прийняти рішення

про створення територіальної пар�

торганізації, я спитав: у кадровій

політиці буде самостійність? І

одержав позитивну відповідь. Це

дуже важливо — в організації є

перспектива не тільки кількісно�

го, а й якісного розвитку. Це га�

рантія того, що у нас не буде ви�

падкових людей, кон'юнктурни�

ків, єдина ідеологія котрих —

власне благополуччя. Мине

якийсь час, і партійне керівництво

в області ми передамо до рук мо�

лодих надійних людей. 

Це і є відповідь на запитання,

чому я сьогодні у партії Петра По�

рошенка, чому балотуюсь на вибо�

рах до парламенту від його блоку.

Президент України — близька

мені за поглядами і вчинками лю�

дина, у нас спільне бачення май�

бутнього країни. Він створив ус�

пішне підприємство, за нормаль�

ними юридичними і економічни�

ми правилами (так само, як і ми з

батьком розбудовували нашу ком�

панію), у нього були такі самі про�

блеми, жорсткий тиск з боку дер�

жави, чиновників. Людина, яка це

пройшла, обов'язково прагне сер�

йозних, кардинальних змін. Гро�

мадяни України це відчули, прого�

лосували за нього на президентсь�

ких виборах вже у першому турі —

це був вибір за незалежну, справед�

ливу державу рівних можливостей,

державу європейського зразка. І за

кордоном, як ви знаєте, ця грамот�

на, високоосвічена людина кори�

стується високим авторитетом, а

це, власне, авторитет держави.

Можете порівняти з недавнім ми�

нулим…

Петро Порошенко взяв на

себе відповідальність у час, склад�

ніший за який важко уявити. Час

— воєнний, тяжкі події на Сході,

агресія з боку Росії. Всередині

країни реваншистські політсили

рвуться до влади, аби зберегти

кланово�феодальний контроль

над країною. Що це таке, всі ми

відчули на прикладі кримінально�

го розгулу, тотального розкрадан�

ня народного багатства з боку

«сім'ї» і дрібніших «сімейок». Не

можна сказати, що маса українців

сьогодні деморалізована, однак,

що дуже розчарована — це точно.

З іншого боку, раніше не було та�

кого масового руху волонтерів, не

було такої сильної громадської ак�

тивності, як сьогодні. Президент і

уряд прагнуть реформувати краї�

ну, суспільство готове їх підтрима�

ти, а так звані «вчорашні» хочуть

бути і «завтрашніми», прагнуть ві�

дродити режим, якому народ ска�

зав: «Досить!». 

Із реформами не можна зволі�

кати ні на місяць, інакше — руй�

нівні наслідки. Радикальні зміни

можливо провести лише на основі

єдності конструктивних, проєвро�

пейських,  пропрезидентських

сил, яких у новому парламенті має

бути критична маса. Кожен ман�

дат, який не потрапить до рук тих,

хто нищив державу за допомогою

корупції, людського безправ'я,

продажних судів, прокуратури,

«мертвих» законів, — це ще один

шанс на достойне майбутнє. 

— Андрію Олексійовичу, Ви у
житті людина благополучна.
Чудова закордонна освіта, со�
лідний, успішний, авторитетний
у світі сімейний бізнес, в особи�
стому все гаразд… Усі ці роки
сім'я Вадатурських не була
пов'язана з політикою. І ось —
таке рішення.
— Почну з того, що таке рішення

було прийнято на сімейній нара�

ді. Повірте, якби в країні була

нормальна, стабільна ситуація,

якби працювали закони, якби Ук�

раїну не грабували олігархічні

клани, не було б і думки про депу�

татську діяльність. Від добра добра

не шукають… Але подивіться, як

рвуться до влади ті, хто багато ро�

ків знищував українську економі�

ку, армію, державу в цілому. Амо�

ральна система, при якій політи�

ка перетворилася на інструмент

грабунку і наживи, а чесний, ле�

гальний шлях досягнення резуль�

татів викликав у ділків саркастич�

ну усмішку, — результат їхнього

правління. І знову це дозволити? 

Це — єдина причина того, чо�

му я балотуюся до Верховної Ради.

Інших просто немає. Давайте по�

думаємо: з депутатським мандатом

— захист сімейного бізнесу? За ба�

гато років ми навчилися самостій�

но відбивати такі напади, від яких

інші просто зникали з економічної

карти або ставали здобиччю тих же

ділків. І що найсумніше — нападів

з боку держави. 
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можна цілий том написати. Загалом, історія розвит�

ку компанії для мене — велика школа. Коли в Укра�

їні приватизували елеватори, олієжирові комбінати,

ніхто землею не займався. Ми ж упряглися в сільсь�

ке господарство. Багато хто дивувався: «Навіщо?

Краще приватизуйте…» Нас не розуміли, коли ми бу�

дували елеватори, збільшували для України потуж�

ності зберігання зерна, не вірили, що створимо влас�

ний флот — а ми створили. Нарешті, коли компанія

взялася за власне суднобудування, в реальність цього

теж мало хто вірив. Але факт: суднобудівний�судно�

ремонтний завод «НІБУЛОН» уже будує буксири.

Наші несамохідні судна возять зерно Дніпром. А в

запасі — ще деякі амбіційні проекти. 

Це — мій досвід. А ще — досвід зарубіжної прак�

тики, принципи ведення економіки за цивілізовани�

ми стандартами. За моїми плечима — навчання у

Лондонській школі економіки і політичних наук.

Один із основних висновків: відносини між партне�

рами у бізнесі, між державою і бізнесом, та й взагалі

в будь�якій сфері, повинні будуватися на принципах

порядності і відповідальності. Що так важливо для

України, і що у такому дефіциті. 

Ці принципи можна перенести у будь�яку сферу

діяльності — у політику, виробництво, відносини з

інвесторами. Тоді буде результат.

— Кандидати пропонують виборцям яскраві пе�
редвиборчі програми, обіцяють «покращення»,
причому не дуже повільне (не дай, Боже, щоб
люди втратили ентузіазм). За гучними пунктами
програм не завжди бачиш, як слова стануть ре�
альними справами, результатом. Що Ви пропо�
нуєте своїм виборцям – жителям Березнегуват�
ського, Снігурівського, Баштанського, Казанків�
ського, Новоодеського, Новобузького районів
Миколаївщини?  
— У продовження вже сказаного: якщо наша компа�

нія, сповідуючи правила чесної гри, змогла дійти до

таких висот, то чому державна політика, ґрунтуючись

на цих самих принципах, не зможе поставити Украї�

ну у ряд європейських цивілізованих країн? 

Так вийшло, що виборчий округ №130 територі�

ально найбільший в Україні. Отже, складний у плані

роботи на ньому. Може здатися, що я, йдучи на вибо�

ри, неправильно вибрав кандидатський формат.

Можна було піти за партійним списком, абсолютно

прохідним номером, можна було балотуватися у Ми�

колаєві, де компанію добре знають, де у нас цілий

список організацій, якими компанія опікується бага�

то років. Але я вже пояснив, чому йду в народні депу�

тати. Ми ніколи не шукали легких шляхів. Для мене

важливо почути людей, аби зрозуміти повною мірою,

в якому напрямку мають іти зміни. Хоча, повторюю,

у мене є і своє бачення майбутньої роботи. Все це

треба поєднати. 

Початок на стор. 11
Менеджмент нашої компанії здатний захистити її і

без владного «даху», а втім, у цілому сьогодні ситуа�

ція у країні змінилась на краще. На корпоративному

інтернет�сайті в режимі реального часу наводиться

інформація про кількість перевірок із боку різних

фіскальних органів: якщо торік їх було 557, то на сьо�

годні — 278. 

Депутатська зарплата, пільги? Теж немає сенсу. Як

колишній заступник гендиректора, а пізніше — голо�

ва наглядової ради компанії, я заробляв набагато біль�

ше. Щодо пільг… А навіщо? Давайте подумаємо.

Проти нашої компанії, проти Вадатурських інформа�

ційні війни ведуться впродовж всього часу нашої ро�

боти майже безперервно, але, зауважте, ніхто і ніколи

не спіймав нас на чомусь такому, «жирному». Ні яхти,

ні літака, ні палаців, ні «крутого» авто, ні Мальдивів

чи Багамів. Знаєте, якби було щось із розкошів, які

так люблять «вчорашні», якийсь таблоїд це вже роз�

крутив би. Немає! Прибуток компанії йде на її розви�

ток, на інвестиції, в економіку України. Моє багат�

ство — улюблена робота, в якій я, повірте, щось

тямлю, і моя сім'я, діти — син і дві доньки (хочеться

бути з ними, але, в перспективі, робота — в Києві). 

Що лишається, популярність? Мене до цього ко�

лись бачили на телебаченні, читали мої інтерв'ю в

пресі? Мені не потрібні слава, впізнаваність. Є наша

із батьком всесвітньо відома українська компанія,

ось про неї треба говорити — у розумінні того, як бу�

дувати економіку, бо вона — зразок, величезна лабо�

раторія досвіду. 

Тоді в чому причина? Якщо просто — підставити

плече Президентові у проведенні масштабних ре�

форм в Україні. Сьогодні йде величезний спротив

цьому, колишня влада, її представники чинять ша�

лений опір. І зрозуміло чому: волею народу вони

втрачають ґрунт під ногами, але тримаються за

останню спробу повернути вчорашній день. Тому

вони для мене — «вчорашні». 

І, мабуть, випереджу одне запитання: «Все пра�

вильно, але чому ви думаєте, що окремі «я» можуть

щось змінити?» Стверджую: в парламенті повинна

сформуватися критична маса по�сучасному мислячих

народних депутатів�патріотів, на противагу тим, хто

нині задобрює виборців подарунками — м'ячиками,

флешками та, хай і дитячими, майданчиками, хто на

вибори витрачає мільйон, а потім через різні коруп�

ційні схеми «відмиє» собі вже 5�10 мільйонів. Хто

потім прийматиме (зрозуміло, за гроші) антиукра�

їнські, антинародні закони. 

Хочу сказати окремо: на жаль, політика в Україні

завжди була найприбутковішим бізнесом. І зламати

цю традицію можуть тільки виборці під час виборів.

Іншого способу оздоровлення держави немає: скіль�

ки хороших, правильних законів не пиши — за чи

проти них голосують депутати. 

— До парламенту йдуть канди�
дати з різних сфер діяльності.
Андрію Олексійовичу, для при�
кладу, сільгосппідприємство і
Верховна Рада. У чому Вам до�
поможе досвід вашої компанії?
— Насамперед, це філософія

життя, філософія роботи. Прин�

ципові речі. По�перше, від почат�

ку нашої діяльності ми жодного

разу не порушили закони, завжди

працювали у законодавчому полі.

Це нелегко, зважаючи на укра�

їнську дійсність. Але були за це

винагороджені. Може, це когось і

здивує, але саме завдяки такій

«невигідній» політиці наша ком�

панія набула популярності у світі,

стала лідером аграрного ринку в

Україні. Якщо спиратися на світо�

вий досвід, то за кордоном тому,

хто створює бізнес або підприєм�

ство, допомагають — миттєвою

процедурою реєстрації, здеше�

вленням кредитів… У нас намага�

ються «втопити» того, хто створює

робочі місця, справно платить по�

датки. Наша компанія дає роботу

тисячам людей, достаток їхнім

сім'ям, а екс�міністр аграрної

політики, якого Генпрокуратура

наразі оголосила у міжнародний

розшук, наполегливо пропонував

віддати половину нашої компанії

до рук «сім'ї». Відомо якої? Ні?!

Тоді грянули перевірки — СБУ,

прокуратура, відкрито криміналь�

ну справу… Ми витримали. Я хочу,

аби такі історії відійшли в минуле

— у законодавчого органу є такі

інструменти, а у депутатів — право

законодавчої ініціативи. Тут пи�

тання до виборців: яких депутатів?

Що ще з досвіду нашої компа�

нії? Робота з фінансовими інсти�

тутами, з інвесторами — про це
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Моя передвиборча програма складаєть�

ся з двох розділів — із загальнодержавних

питань і з роботи на окрузі. Держава сьо�

годні на межі банкрутства. Захід нам допо�

магає, але люди там прагматичні, тому

перспективи цієї допомоги залежать від

того, чи підуть у нас реформи. Справа не в

черговості пунктів. Але, підкреслю, одним

з головних у програмі партії «Блок Петра

Порошенка» і моєї особисто є децентралі�

зація влади. Проблема, актуальна всі роки

існування незалежної України, а сьогодні

це ще й питання життя держави. Місцеві

органи влади, громади повинні мати всі

повноважні, фінансові можливості, аби

розвивати свої території; податки від кош�

тів, зароблених в областях і районах, мають

лишатися у містах і селах; Київ повинен

одержати кошти на загальнодержавні стат�

ті і програми — розбудову Збройних Сил,

розвиток освіти… Тоді не доведеться через

хабарі, корупцію, як зараз, «вибивати»

гроші для району (до речі, саме ті, хто сьо�

годні щедро розкидається передвиборними

«подарунками», прагнуть законсервувати

цю практику). 

Право, закон — це те, перед чим рівні і

Президент, і депутат, і рядовий громадянин.

Так повинно бути. Чи потрібно розповідати,

для кого вже тривалий час закони існують

для виконання, а для кого — як прикриття

грабунку і беззаконня? Дехто не боїться за�

кону: чим більше вкрав, тим більше захище�

ний. Чесних людей система просто «переме�

лювала».  Маса законів просто не викону�

ються, вони існують лише на папері.  У цен�

трі проблеми — судова система. Не буде за�

хищеності — не буде справедливості, люди

сьогодні кричать: за що стояв Майдан? Кру�

гова порука, тотальний вплив на рішення

суддів, як липке павутиння, обпутали всю

систему. Як це змінити? Через структурні

зміни у судовій системі — через наглядові су�

дові органи, через третейські суди, суди при�

сяжних. Верховенство права — це коли бо�

їшся порушити закон, бо будеш покараний.

Потрібна масштабна люстрація, відсторо�

нення тих, хто не відповідає критеріям де�

мократії і цивілізованості, треба вирішувати

питання кардинально, треба сказати, на часі

— «політика крайнощів». 

Події на Сході, війна на Донбасі оголи�

ли всі нагромаджені проблеми українських

Збройних Сил. Попереднім режимом армію

було фактично знищено. Наша компанія з

березня допомагає українській армії, на це

ми витратили вже 11,5 мільйонів гривень.

А в глобальному розумінні необхідні си�

стемні масштабні реформи. Вважаю,

необхідно створити основу, кістяк Зброй�

них Сил, це мають бути професіонали,

добре оснащені і достойно оплачувані,

здатні миттєво і висококваліфіковано реа�

гувати на небезпечні ситуації. Другий ас�

пект — підготовка резервістів, за прикладом

Швейцарії та Ізраїлю.  У цих раїнах люди

призовного віку на 2�3 тижні відстороню�

ються від роботи і виїжджають на перепід�

готовку, відновлюють свої знання і нави�

чки. Це набагато ефективніше, ніж рік «тяг�

нути до дембелю». І, звичайно, необхідно

подбати про сильний корпус військових ін�

структорів, як це роблять у США. 

Щодо військової техніки і сучасних оз�

броєнь… Це спеціальне питання, але не

можна вирішувати його так, як це робиться

зараз. У Міноборони є гроші, бійці просять

броню, а на харківському заводі імені Ма�

лишева без діла стоять танки… За бездіяль�

ність слід нести відповідальність, коли

йдеться про безпеку держави, і бюрократія

(якщо це тільки вона) — злочин. 

Енергетична безпека держави. Ми зви�

кли до того, що кожного року, у грудні, Пре�

зидент чи Прем'єр їдуть до Москви, домо�

вляються про постачання газу невідомо за

яку ціну, гроші ідуть через офшори… Газ із

Росії — енергетична «голка», з якої Україна

ніяк не може злізти. Не думаю, що моє ба�

чення оригінальне: потрібно диверсифіку�

вати поставки газу, аби не залежати від од�

ного постачальника. «Політичний газ» —

самогубство. Багато років світова ціна на

нафту знижується, а ціни на російський газ

ростуть. Де логіка? Українська газотранс�

портна система працює на старій ціновій

основі. Чому існує така диспропорція?

Необхідно змінювати постачальників

(нині вже розвивається практика реверсних

поставок із сусідніх країн, пішов норвезь�

кий газ). На часі — будівництво заводів із

переробки скрапленого/сланцевого газу і,

безумовно, активне впровадження енерго�

зберігаючих технологій. Щодо моїх переко�

нань, то вони ґрунтуються на досвіді нашої

компанії, яка ніколи не працювала тільки з

одним постачальником. 

У сфері землеробства вкрай назріла зе�

мельна реформа, таким собі «тромбом»

стало питання про ринок землі. Так, укра�

їнська земля — це золото, недарма «сім'я»

збиралася 1 мільйон гектарів (які, відомо,

віджималися різними способами) продати

Китаю. Питання, коли і як вводити ринок

землі. Нічого не зрозуміло з мораторієм на

продаж землі, його постійно продовжують

на рік�два. А потрібна прозора і зрозуміла

ситуація. Скажімо, договір на оренду укла�

дається на 10 років, за цей час іде законо�

давча та інша підготовка до відкриття

ринку. Людина знає, на який період вона

вкладає кошти в землю. Потім оголошуєть�

ся час введення ринку і можна вирішити,

вкладати далі гроші в оренду (до того, як за�

працює ринок) чи акумулювати кошти для

купівлі землі. Це центральна проблема в аг�

рарному секторі, від її вирішення залежить

майбутнє села, сільського господарства. 

Морегосподарський комплекс прямо

пов'язаний і з ринком зерна. І саме в цьому

сегменті економіки є серйозні проблеми:

там зосереджені великі кошти, і цю сферу

контролюють клани. Наша компанія вже

кілька років намагається добитися дозволу

на проведення днопоглиблення Дніпра і

Південного Бугу — поки що марно. При�

криваючись прапором держави, «інтереса�

ми країни», державно�дозвільні органи

фактично діють на шкоду українській еко�

номіці, заважають її відродженню як мор�

ської держави. Скажу відверто: цих людей

треба гнати якнайдалі. Такі проекти повин�

ні залежати не від волі чиновників, вони

мають проходити експертизу спеціальної

комісії, а депутати повинні контролювати

витрачання коштів. 

— Округ №130 — географічно найбіль�
ший на виборчій карті України. Ви зу�
стрічалися з виборцями у районних цен�
трах, у багатьох селах. Якою мірою Ваше
бачення місцевих проблем співпадає з
тим, про що говорять люди, чого вони хо�
чуть у себе в селі, селищі? Маю на увазі
Вашу роботу безпосередньо на окрузі.  
— Якщо коротко, мої плани і наміри спів�

падають із проблемами, які існують у цих

районах. Але почну з загального. Зобов'язу�

юсь у вільний від сесійних засідань час про�

живати на території Миколаївської області,

регулярно проводити зустрічі та прийом

громадян округу, вирішувати першочергові

проблеми громадян, проводити прозору і

чесну діяльність. Велике значення має фор�

мування команди помічників, консультан�

тів з професійної молоді.

Відомо, що проблеми доріг, водопоста�

чання на Миколаївщині дуже гострі. Але

що у настільки критичному стані — про це

дізнаєшся тільки тоді, коли відміряєш сотні

кілометрів, поспілкуєшся з тисячами

людей. У Миколаївській області дороги

гірші, ніж у сусідніх. Там що, вантажівок

менше чи клімат кращий? Ні, просто у нас,

виявляється, більше крали. Тому функція

депутата — контроль за витрачанням кош�

тів у цій сфері. Як проходить тендер, хто у

ньому бере участь, який кошторис, розцін�

ки, куди пішли гроші… Якщо ввести все це

у правильну площину, ситуація різко змі�

ниться. Адже всі ми платимо за дороги. 

З водою наступне рішення. Придбаю

машину, обладнання. І ця машина їздитиме

округом, надаватиме послуги з очищення

води за собівартістю, а також із буріння

нових свердловин (там, де це дозволено

екологічним законодавством). 

Але це часткове, оперативне вирішення

питання. Куди масштабніша проблема —

очищення і подача води до мікрорайонів.

Можна брати участь у спонсорських про�

грамах за схемою: спонсори — 70�75% кош�

тів, решта — громада, органи місцевого

самоврядування. Діаспора у Канаді, Арген�

тині, Австралії допомагає Україні і далі го�

това допомагати грантами, дешевими кре�

дитами, але вона боїться, що гроші будуть

розкрадені. Ось чому я постійно кажу про

депутатський контроль. І ще один важли�

вий момент — робота зі спонсорами. Ось

реальна ситуація. Громада звернулась до ко�

мерційної компанії з проханням доплатити

частину коштів для придбання обладнання

для очищення води. Фірма, яка надає

обладнання, продала його без доплати,

враховуючи статус компанії, все обійшлося

вдвічі дешевше. Чому ж такі можливості не

використовували раніше? 

Системна проблема пов'язана з медици�

ною. Так само і з освітою. Зрозуміло, у дер�

жави серйозні проблеми з бюджетом, але на

кому найлегше відігратися? На бюджетни�

ках. Не думаю, що за їхній рахунок можна

серйозно вирішити проблеми. В ході депу�

татської діяльності зроблю все, аби усунути

цю несправедливість. Адже ми можемо

дійти до того, що не буде кому вчити і ліку�

вати на селі. «Реформи», які проводив

режим Януковича, можна порівняти з воєн�

ними діями проти медицини і освіти. Ма�

сове закриття шкіл на фоні тотального роз�

крадання бюджету — це стиль «реформато�

рів». Необхідно створювати такі умови

життя, аби молодь не покидала село, щоб

було більше дітей. Тоді й школи не потрібно

буде закривати. Не ліквідовувати ФАПи,

амбулаторії, дитячі садки, а забезпечувати

житлом молодих учителів і медиків. 

Потрібно знову й знову говорити про де�

централізацію влади, і реалізовувати цей

план — громада швидше вирішить свої міс�

цеві проблеми, ніж неповороткий держав�

ний механізм. А у мене в планах — створен�

ня професійних партійних груп із числа вчи�

телів, медиків, будівельників… Вони мають

відстежувати дію чинних законів і аналізува�

ти перспективні законопроекти. Вони —

професіонали у своїй сфері, вони знають

практичну цінність роботи законодавців. 

І останнє. Ще раз наголошую: особи�

стих амбіцій щодо депутатства у мене

немає. Маю все, що потрібно людині. Але

наша компанія за 23 роки наполегливої ро�

боти стала зразковою. Ми з батьком і всім

нашим численним колективом у 14 обла�

стях України зробили її такою. Тому я знаю,

як це робити. Тож зроблю все, щоб 130�й

округ став зразковим в Україні (це — благо�

получчя жителів округу), а я особисто став

прикладом для інших народних депутатів.

Це, власне, моя єдина амбіція. 

Спілкувався Анатолій Романюк
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Україно, колиско моя!
МАЙЖЕ триста об'єктів настінного ми�

стецтва, у яких учасники  конкурсу  висло�

вили  свій патріотизм до української дер�

жави — це естетично багаті, колоритні,

життєрадісні дитячі малюнки, якими при�

крашені паркани, фасади загальноосвітніх

закладів і дитячих садків, бібліотек, клубів

і будинків культури, а також численні ав�

тобусні зупинки, які милують око кожного

подорожнього. Дитяча необмежена фанта�

зія на ґрунті патріотизму довела нам, до�

рослим, як можна сірі фасади наповнити

яскравими барвами життя та глибоким

змістом.

…Ще вчора це був сірий і непримітний

мурований паркан, а нині на ньому витан�

цьовує лагідне сонечко, розсипаючи свої

теплі промені на золоті куполи церкви, сте�

жину, яка від неї котиться зеленими лева�

дами вниз — в обійми жовтогарячих соня�

хів, барвистих  мальв, пурпурових маків… А

ще — впадає у вічі щаслива веселка від

краю і до краю з викарбуваними по ній

словами: «Одне коріння — єдина нація».

Власне, не знайдеться жодного малюнка,

на якому крім оригінального сюжету, не

було би свого патріотичного гасла. Вони

говорять самі за себе: «Україно, колиско

моя!», «Мирна країна — щаслива родина!»,

«Мій край — як рай!», «Об`єднаймося,

брати мої…», «Чужого не треба, свого — не

віддамо!»… 

Організатори конкурсу вірили, що захід

обов'язково отримає підтримку широкого

загалу, і все ж, самі були приємно вражені

такою високою активністю. Дитячий малю�

нок об'єднав та активізував громади, зробив

наші міста та села примітно гарнішими та

яскравішими. А головне, дав можливість

молоді висловити свою любов до України і

всього українського, сформувати бажання

проявляти свою громадянську позицію в

образотворчій формі,  цінувати та пишати�

ся тим, яка прекрасна країна дісталася нам

у спадок.

Фото всіх творчих робіт було розміщено

в Інтернеті для он�лайн голосування, щоби

тисячі симпатиків могли висловити колек�

тивним авторам свою підтримку. Зображен�

ня на окремих малюнках привернули увагу

близько семи тисяч Інтернет�користувачів,

численна кількість яких залишили схвальні

емоційні письмові відгуки. Водночас,

попри палкість обговорення, у підсумку все

зводилось до того, що всі тут однодумці,

якщо вважаємо себе патріотами рідної кра�

їни. Важливим є й те, що Інтернет�голосу�

вання для багатьох дітей стало чудовою на�

годою знайти нових друзів у різних районах

Миколаївщини і потоваришувати. 

Конкурсні роботи також оцінювало

компетентне журі, до складу якого ввійшли

працівники компанії «НІБУЛОН».

Як відзначили у Новоодеській гумані�

тарній гімназії, захід пройшов напрочуд

вдало. Дитячі патріотичні малюнки�графі�

ті органічно додалися до «інтер'єрів» усіх

сільських населених пунктів та значно по�

жвавили їх. Зазвичай юні художники оби�

рали для роботи сірі й одноманітні мури і

будівлі сільських клубів, бібліотек і загаль�

ноосвітніх закладів, безликі автобусні зу�

пинки, які під пензлями майстрів не про�

сто набули охайного і доглянутого вигляду,

а почали випромінювати красу життя і «ди�

хати» радістю.

Сплюндрована 
калина на стіні…
І ВСЕ Ж, у Березнегуватому мав місце

один�єдиний випадок, який за своїм ци�

нізмом важко пояснити… 

Розповідає Лариса Коваль, заступник

директора Березнегуватської ЗОШ І�ІІІ

ступенів №2:

«Із великим ентузіазмом наші діти роз�

малювали проникливими патріотичними

композиціями стіну колишнього маслоза�

воду. Непрацююче підприємство посеред

центру нашого міста вже багато років

справляє гнітюче враження. Наші діти ви�

рішили, якщо вони змінять зовнішній ви�

гляд сірої бетонної огорожі, можливо, змі�

ниться на краще і доля маслозаводу… Не�

дільного дня розфарбовувати цю бетонку

вийшли всі 175 учнів школи разом з педа�

гогом�організатором Ларисою Юрченко.

Небайдужі перехожі бажали творцям нат�

хнення і щастя, висловлювали схвалення і

задоволення, що відтепер зможуть насоло�

джуватись такою красою… А на ранок гро�

мада була шокована: наш шедевр побачи�

ли забризканим чорною фарбою. Якась

«чорна душа» просто поглумилась над  ди�

тячим патріотизмом… Дехто із діток пла�

кав, ми заспокоювали їх лагідними слова�

ми, хоча і самим важко було стримати

сльози… Зрештою, ми погодилися, що Бог

їм суддя, цим вандалам, ми ж разом із

батьками вирішили відновити тут цю саму

композицію. І знову відчули себе щасли�

вими, що ухвалили правильне рішення… А

на ранок — знову потрясіння: наші маль�

ви, калина і лелеки знову всі були у чорній

фарбі! Хотіли втретє відтворити свій малю�

нок. Спочатку діти говорили, що навіть

якщо щоночі їхнє графіті знищуватимуть,

вони вкотре будуть відроджувати його… А

потім вирішили нічого не змінювати.

Нехай все місто ходить мимо, і засуджує

негідника, який підняв руку на таку

красу… Я вважаю, що наші діти дали урок

усій громаді, які вони сильні духом, і

справжні патріоти! 

Сплюндрована калина на стіні викли�

кала в Інтернеті шквальне обурення — уча�

сників зіпсованої конкурсної роботи мо�

рально підтримувала сила�силенна людей.

Так, з приводу цього вандалізму в соці�

альних мережах Андрій Вадатурський

написав: «Близько 200 шкіл Миколаївської

області вже взяли участь у конкурсі патріо�

тичного графіті, що проходить за підтрим�

ки компанії «НІБУЛОН». Завданням кон�

курсу, до якого кожного дня долучаються

все нові учасники — є виховання почуття

патріотизму та любові до рідного краю.

Проте, незважаючи на це, якісь негідники,

яким, вочевидь, не дуже хочеться вихову�

вати в собі патріотичні почуття до України,

вирішили «покращити» малюнки вихован�

ців Березнегуватської школи №2, просто

спаплюживши їх чорною фарбою. Якою ж

треба бути людиною, щоб псувати творіння

дітей! Дуже прикро, що в нашому житті на

кожному кроці трапляються люди, які не

хочуть змін на краще, хто заважає суспіль�

ству розвиватись, виховувати національно

свідому молодь та патріотичні почуття до

країни. Малюнки обов'язково будуть від�

новлені та підтримуватимуть патріотичний

дух мешканців Березнегуватого!»

До полеміки «В контакте» доєдналася

Олена Димашок: «На жаль, такі нелюди

існують, але це їхня слабкість. Вони не

мають такої зброї, як талант до мистецтва,

не мають гарячого серця та щирої просто�

ти. Але наше майбутнє зіткане з неба і

пшениці, із синіх гір і чистих ручаїв. Наша

зброя — це доброта і ніжність. Це просто

Україна!»

Олена Прудник висловилася лаконіч�

но і влучно: «Дні конкурсу для дітей

школи були насичені почуттям гордості та

патріотизму!»

«Не засмучуйтесь, — підбадьорив бе�

резнегуватських митців на сторінках Ін�

тернету С.Будний, — що, можливо, не от�

римаєте виграшу. Головне — не виграш, і

не гроші. Головне, щоб Україна була

єдина!»
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Діти малюють Україну свого серця
Українська традиція розмальовувати і прикраша�

ти хати й обійстя походить, стверджують істори�

ки, аж від Трипільської цивілізації, яка датуєть�

ся шостим тисячоліттям до нашої ери. А мистец�

тво малюнку і напису на стіні, яке визнане у світі

як графіті (від італійського – дряпати) своїм ко�

рінням взагалі сягає доісторичної пори людства. 

Виявляється, що наші пращури свої глинобитні бу�

дівлі всіляко прикрашали: зовнішні стіни роз�

мальовували кольоровими природними фарбами

з ліщини, кори дуба або яблуні�дички, з соку бу�

зини тощо. Рослинні та тваринні мотиви прикра�

шали не лише хатні стіни, а й печі та комини, пар�

кани і ворота. Що саме зображувалося на них, у

яких кольорах, – залежало зазвичай від господи�

ні, яка мала народитися художницею. Так воно є і

донині. Палітра так званої «мальованої хати» зал�

ежить від традицій кожного села і нараховує тися�

чі варіантів, але в ній обов'язково присутні тради�

ційні українські мотиви з яскравими фарбами.

Підтримати славні традиції українського народу і

надати їм патріотичного спрямування з огляду на

буремні події в Україні вирішили в компанії «НІБУ�

ЛОН». І організували на Миколаївщині конкурс ди�

тячого малюнка�графіті на тему «Єдина Україна»

у властивий для компанії спосіб: дітлахам із 220

закладів освіти та культури шести районів подару�

вали фарби та пензлі і запропонували малюва�

ти… на стінах. За словами ініціатора конкурсу,

генерального директора сільгосппідприємства

«НІБУЛОН» Олексія Вадатурського, захід був спря�

мований на підтримку у регіоні хвилі патріотично�

го піднесення серед учнівської молоді, гордості

та любові до України, її історії, традицій та культу�

ри, а також формування позиції небайдужості до

подій, якими сьогодні живе країна. Загалом

понад 20 тисяч дітей та підлітків взяли активну

участь в конкурсі, який 10 жовтня добіг кінця та

визначив переможців мистецького змагання.

Юні митці з Березнегуватської ЗОШ І�ІІ ступенів №2 Березнегуватського району

Учасники конкурсу графіті Снігурівського району



Конкурс зробив
дітей ближчими, 
ріднішими…
ЗАВІДУЮЧА Галаганівським

сільським клубом Снігурівського

району Аксенія Біляченко також

залишила свій відгук на сторінці

«В контакте»: «Дуже приємно чи�

тати більшість коментарів на сто�

рінці «Конкурс графіті «Єдина

Україна» у соціальних мережах.

Наші діти — справжні патріоти.

Молодці вчителі, навчили їх лю�

бити свою рідну школу! А зна�

чить, і нашу рідну Україну!

У Галаганівці вже багато

об'єктів набули патріотичного змі�

сту. Ще років п'ять тому сільська

молодь розмалювала соняхами ав�

тобусну зупинку. До цього її ви�

гляд був просто жалюгідним, а як

«увібрали» у різні кольори, — то

навіть підлітки, які зазвичай нама�

гаються чимось «екстравагант�

ним» виділитись, — стали інши�

ми: ставляться до громадської бу�

дівлі по�господарськи,  цивілізо�

вано та культурно. Коли ж  у селі

дізнались про конкурс «НІБУЛО�

Ну», то виник справжній вибух

ідей. Кожна установа хотіла заяви�

ти про свої патріотичні почуття.

Навіть наш гурток художнього ма�

люнку «Веселий олівець», який

працює при сільському клубі для

дітей віком від 7 до 14�ти років,

подав заявку на участь у конкурсі.

Діти разом зі своїми наставника�

ми Ларисою Семенюк (вихова�

телькою дитсадка) і Галиною Вол�

чок (вчителькою образотворчого

мистецтва) змалювали цілу націо�

нальну панораму — стіну клубу,

яка з'єднується стіною з дитячим

майданчиком. Колеги підтримали

мою ідею, що на малюнку обов'яз�

ково мають бути лелеки над Укра�

їною, яку тримають дві людські

долоні — Схід і Захід. Малюнок

вийшов заввишки до трьох метрів

і завдовжки більше п'яти. Другий

учасник конкурсу — дитячий

садок —  змалював на фасаді своєї

будівлі багату на національні сим�

воли карту України. Третій уча�

сник конкурсу — загальноосвітня

школа — увічнила не менш звору�

шливу композицію  — де ангели

оберігають нашу країну. Я не

знаю, де ще є таке село, у якому б

люди були такими патріотами, як

мої односельці. Гуртом вболіваємо

за Україну, гуртом молимось. До

Дня Незалежності перефарбували

всі стовпи на сільських вулицях у

кольори українського прапора. А

нині все село гуде, обговорюючи

конкурс графіті «Єдина Україна».

Він дуже потрібний саме у цей

час, бо він робить наших дітей

ріднішими, ближчими, дає мо�

жливість підкреслити їх патріо�

тичні почуття. «НІБУЛОН» орга�

нізував велику і дуже корисну

справу. Створивши для дітей

умови для їхнього патріотичного

самовираження, компанія вдихну�

ла у ці серця почуття національної

гідності і безмежної любові до рід�

ного краю, області, країни».

Анастасія Царенська заува�

жила: «У такому конкурсі перемо�

га не головне. Ми показали, що

любимо рідну країну, що ми несе�

мо мир, і ми єдині! Усе інше вже

неважливо. Тут важлива не пере�

мога, а те, що хотіли донести до

людей».

Людмила Притуленко, за�

ступник директора Новодмитрів�

ської ЗОШ І�ІІІ ступенів Новобу�

зького району висловила таку

думку: «Наша школа невелика —

в ній навчається 61 учень. Ми

розмалювали задній фасад шкіль�

ної будівлі оригінальною компо�

зицією. За школою йде дорога до

трьох сіл, тому наш малюнок

може побачити здалеку кожен,

хто цим шляхом прямує. Головна

ідея композиції належить вчите�

лю образотворчого мистецтва Єв�

генію Гливенку, а створювали наш

патріотичний шедевр усім гуртом

— від наймолодших учнів, які

мають хист до малювання, до ди�

ректора школи Галини Гаврилюк.

Усе було так хвилююче і прекрас�

но, що приємні враження зали�

шаться на все життя. Композиція

має девіз «Борітеся і поборете».

Діти у дзеркальному відображенні

поєднали у постаті високого кра�

сивого українця козака і учасни�

ка АТО, щоб символічно уособити

наше героїчне минуле і свободо�

любне сьогодення. Ми задоволені

таким сюжетом, який розповідає

про нескорений національний дух

українського народу. Своєю уча�

стю у конкурсі ми наголосили про

свої патріотичні почуття, висло�

вили власну позицію до подій, які

відбуваються у нашій країні».

Ми зробили фото 
і заспівали гімн 
України під баян…
Наталя Захожа, заступник ди�

ректора Кандибинської ЗОШ І�

ІІІ ступенів Новоодеського райо�

ну залишила дуже змістовний від�

гук: «Школа давно не пам'ятає та�

кого натхнення, яке переповню�

вало нашу дружну шкільну роди�

ну в той момент, коли ми створю�

вали свою патріотичну компози�

цію. Наш малюнок�графіті зайняв

усю стіну двохповерхової будівлі

нашої школи. Батьки принесли

спеціальні конструкції та височез�

ну драбину і довірили розмалюва�

ти верхівку нашої композиції вчи�

телю фізкультури. Решту малюнку

діти творили своїми силами, ста�

рались показати єдину Україну,

намалювавши вишитий рушник,

який об'єднує з краю і до краю

нашу землю. Декілька років тому

ми розмалювали фасадну стіну

класу, у якому розмістилася «Ук�

раїнська світлиця». А тепер новий

і старий малюнки об'єднані в за�

гальну композицію.

Це грандіозний конкурс. Він

надзвичайно актуальний. Ніхто

не очікував, що вся школа  зголо�

ситься взяти участь у ньому. Де�

кілька днів і вчителі, і батьки, і

учні трудились над відтворенням

нашої композиції.  Спочатку

працювали над ескізами, ради�

лись, сперечались, відстоювали

свої елементи. Потім виявилось,

що фарби може не вистачити,

однак діти вирішили, що ми не

маємо морального права змінюва�

ти сюжет, вилучивши з нього

якусь частинку експозиції. Ми

спільно зібрали гроші і придба�

ли ще одне відро фарби. Коли ж

про те, що дітям на малюнок не

вистачає фарби дізналися у селі

люди, вони почали нам прино�

сити фарбу. Назбиралося до со�

рока кольорів. Нам не хотілось ні�

кого образити, бо людина могла

би подумати, що її не вважають

патріотом, раз не беруть її фарбу

на патріотичний малюнок. Ви

знаєте, це було так зворушливо…

Особисто я навіть не могла уяви�

ти, як багато для кожного мого

земляка означають слова «Єдина

Україна».

«Наша композиція — це білий

голуб миру, який летить над Укра�

їною, тримаючи у дзьобику зелену

гілочку і синьо�жовте полотнище,

— виклала свою думку Людмила

Бабич, педагог�організатор Доб�

ринської ЗОШ І�ІІІ ступенів

Баштанського району. — Вийшов

дуже красивий малюнок, ми на�

віть не уявляли, що у нас він

таким гарним вийде. Наша школа

двохповерхова, тому у нас була

можливість зробити його вели�

ким. Ми нанесли свій малюнок

на фасад спортзалу. Раділи і доро�

слі, і діти, що робимо таку гарну

справу — висловлюємо свою па�

тріотичну позицію. Свій внесок у

кінцевий результат зробили і вчи�

телі та наставники учнів. Так, ідея

малюнку належить нашому зав�

госпу Любові Ніколенко, вико�

нання складних елементів компо�

зиції — вчительці образотворчого

мистецтва Олені Шарафутдіновій

і завучу Тамарі Бородіній. Ми

створили можливість кожному

учню школи (а у нас навчається

144 дитини) — попрацювати із

пензлем, розмальовуючи листоч�

ки, орнамент, синє небо… Коли

закінчили роботу, то всі разом

сфотографувалися, а потім заспі�

вали гімн України, я акомпанува�

ла на баяні. Повірте, для нас

участь у конкурсі графіті стала

справжньою подією. 

Особисто мене розчулило до

сліз те, наскільки відповідально

діти поставились до своєї участі у

конкурсі. Кожен хотів сказати,

що він любить свою країну. Мій

син нині воює на Сході у зоні

АТО. Я бачу і відчуваю, як наших

мужніх патріотів підтримує все

село. А висновок роблю із того,

що навіть дівчатка нині йдуть до

школи із вплетеними у волосся

синьо�жовтими стрічками і мака�

ми. У такий час людям як повітря

потрібні такі патріотичні конкур�

си. Ми вдячні за це «НІБУЛОНу»,

який традиційно першим пропо�

нує на широкий загал актуальні і

серйозні речі».

Хотілося б, 
щоб ідея конкурсу
отримала постійну
прописку у наших
селах
Світлана Пронченко, вчитель об�

разотворчого мистецтва Новода�

нилівської ЗОШ І�ІІІ ступенів

Казанківського району вислови�

лася так: 

Продовження на стор. 16
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Березнегуватський професійний ліцей Березнегуватського р�ну

Добренська ЗОШ І�ІІІ ст. Баштанського р�ну

Юріївська ЗОШ І�ІІІ ст. Снігурівського р�ну Новоодеська гуманітарна гімназія Новоодеського р�ну

Миколо�Гулаківська ЗОШ І�ІІІ ст. Казанківського р�ну

Новобузька ЗОШ І�ІІІ ст. №10 Новобузького р�ну

Новоінгульська ЗОШ І�ІІІ ст. Новоодеського р�ну

Вільнозапорізька ЗОШ І�ІІІ ст. Новобузького р�ну Снігурівська ЗОШ І�ІІІ ст. №3 Снігурівського р�ну Маліївська ЗОШ І�ІІІ ст. Березнегуватського р�ну

Баштанська ЗОШ І�ІІІ ст. №2 Баштанського р�ну

Новоданилівська ЗОШ І�ІІІ ст. Казанківського р�ну
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Початок на стор. 14�15
«На наш малюнок приходять по�

дивитись навіть люди із сусідніх

сіл. Ми намалювали на стіні

шкільної будівлі дівчинку, яка

навколішки молиться за мир в

Україні. Перед собою дівча бачить

і радісні кольорові фарби мирного

життя, і сумні, як нині на терито�

рії АТО. Діти сказали, як тільки

настане мир на Сході, вони другу

половину малюнку перемалюють

кольоровими фарбами… Діти все

дуже глибоко сприймають. Вони

справжні патріоти. Конкурс наро�

див у нас дуже багато ідей. Так,

семикласник Ваня Тесленко вже

після закінчення конкурсу само�

тужки розмалював автобусну зу�

пинку, на якій діти чекають

шкільний автобус. На малюнку —

україночка у віночку йде назу�

стріч сонцю, а слідом за нею ле�

тять пташки і метелики… Глянеш

на таку композицію, і як тяжко не

було би на душі, хочеться посміх�

нутися, сказати людям: «Будьте

щасливі і багаті!» Далі у наших

планах розмалювати ще декілька

об'єктів. «НІБУЛОН» зарядив

дітей творчою енергією, любов'ю

до України, вірою в перемогу

добра над злом. Хотілося б, щоб

ідея конкурсу — заклик до патріо�

тичних  графіті — не зникла і

після підведення підсумків. Тепер

це залежить від кожного з нас. Це

просто диво, переживати разом із

дітками такі приємні відчуття.

Тому я не перестаю дивуватись

Олексієві Вадатурському: звідки у

нього стільки позитивних ідей,

стільки оптимізму?! Таку чудову

ініціативу запропонував! Хочеть�

ся щиро подякувати йому за це,

побажати успіху в усьому, нат�

хнення і перемог».

Олеся Іванова

ППееррееммоожжцціі  ккооннккууррссуу

ЛЛааууррееааттии  ккооннккууррссуу


