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Нова фортеця Кам'янця
НОВОБУДОВА Зведення нового найтехнологічнішого на теренах України елеватора у Кам'янці(
Подільському на Хмельниччині незабаром розпочне компанія «НІБУЛОН». Навпроти міського
залізничного вокзалу до 1 липня цього року має з'явитися ще одна фортеця, цього разу для зерна –
обсягом зберігання 66 тисяч тонн.
Тетяна Шелкопляс
ОСНОВНОЮ перешкодою для
виробництва високорентабель
них і популярних на сьогодні ку
курудзи та ріпаку на Вінниччині,
Хмельниччині та Тернопільщині
була відсутність споруд для якіс
ного сушіння і зберігання цих
культур. З появою нового елева
тора місцеві сільгоспвиробники
отримають можливість зміцнити
свої позиції на ринку. Адже якіс
не зберігання – це те, чого зав
жди не вистачало українському
сільськогосподарському вироб
ництву. Тепер це збагнули потуж
ні агропідприємства і деякі пред
ставники місцевої влади, які спо
чатку були, м'яко кажучи, не в
захваті від появи на Поділлі ком
панії «НІБУЛОН».
Треба віддати належне актив
ній підтримці з боку обласної і ра
йонної держадміністрацій і усіх
державних упорядників. Слід
відзначити конструктивний діло
вий підхід з боку держорганізацій,
які займаються погодженням
проектних рішень і дозволів на
будівництво.
Урочистості з нагоди початку
будівництва Кам'янецьПодільсь
кого елеватора заплановані на се
редину квітня. А 1 липня 2008
року підприємство має вийти на
планову потужність і почати
приймати зерно. Отже, будівниц
тво комплексу з приймання і збе
рігання зерна з дотриманням усіх
технологічних вимог «з нуля» до
стадії «під ключ» триватиме два з
половиною місяці. Усі роботи
проводитимуться з урахуванням
досвіду експлуатації наявних ні
булонівських елеваторів, внесено
усі конструктивні технологічні
зміни, щоб це підприємство ста
ло найбільш високотехнологіч
ним в Україні.
Оскільки комплекс буде роз
ташовано в межах міста, влада
поставила суворі умови до еколо
гічності виробництва. За проект
ними рішеннями, для мінімізації
викидів зернового пилу на ком
плексі буде встановлено дев'ять
одиниць пилоочисного устатку
вання. На придбання тільки
фільтрів «Simatek» виробництва
Данії, які забезпечать уловлення
та очищення повітря під час ор
ганізації автоприймання зерно
вих культур, витрачено понад 900
тис. грн.
Комплекс унікальний ще й з
точки зору застосування сучасних
рішень щодо ефективних енегро
заощаджуючих технологій вико
ристання електроенергії, газу та
води. Завдяки сучасним техоло
гіям їх використання зменшиться

Незабаром у Кам’янціПодільському окрім відомої на весь світ Старої
фортеці (на фото вгорі), з’явиться ще один символ: уже підготовлено
майданчик під будівництво елеватора компанії «НІБУЛОН» (фото внизу)

у 2,55 рази порівняно з існуючи
ми вітчизняними елеваторами.
Також тут буде зведено сучасні
адміністративнопобутові примі
щення, лабораторію, прокладено
нові комунікації. Облаштовано
під'їзні шляхи для автомобільно
го і залізничного транспорту.
Крім технологічності, ком
плекс буде виконано у бездоган
ному ландшафтнопарковому ди
зайні і надалі слугуватиме об'єк
том екскурсій для туристів.
Для недосвідчених такі плани
виглядають фантастичними, а
фахівці зернового ринку тільки
констатують факт, що «НІБУ
ЛОН» усе так будує. Прикладом
тому аналогічні комплекси: «Ре
шетилівський» на Полтавщині та
«Золотоніський» на Черкащині.
До речі, компанія «НІБУ
ЛОН» організовує бізнестур
комфортабельним автобусом для
всіх охочих відвідати ці об'єкти, а
також познайомитися з історич
ною спадщиною української зе
млі. Цей захід відбудеться 1112

квітня ц.р. у рамках П'ятого між
народного форуму «Зерно При
чорномор'я2008: виклик погоді і
державному регулюванню»
(м.Київ).
На прикладі цього будівниц
тва можна сказати, що нарешті й
ми дожилися, коли на Україну
працюватиме увесь світ. Для
Кам'янецьПодільського елевато
ра 12 ємностей по 5,5 тис тонн
кожна виготовляє американська
компанія «Скафко». Два сушиль
ні агрегати продуктивністю 75
тонн за годину – американська
«Метьюс». Транспортувальне
обладнання та пробовідбірник
зерна датського виробництва
(«Кімбрія», «Сіматек» та «Рако
раф»). Зерноочисне обладнання
(скальтератор) та ситоповітря
ний сепаратор від німецької
«ШмідтЗейгер». Транспортне
обладнання Лубенського (Украї
на) та Кропоткінського (Росія)
машинобудівних заводів. Україну
також представляє двійко авто
мобільних вагів вантажопідйом

ністю 60 тонн кожні та одні заліз
ничні.
Найсучасніші сушильні ком
плекси американської фірми
«Метьюс» вже встановлено на
шести елеваторах і є гордістю
«НІБУЛОНа». Вони дають змогу
доводити до кондиції до 3 тис.
тонн зерна за добу, а усі разом по
тужності компанії – в межах 15
18 тисяч тонн зерна залежно від
вологості. Завдяки наявності чо
тирьох додаткових ємностей,
збіжжя комплектується в партії
залежно від вологості. Процес су
шіння відбувається у семи верти
кальних зонах, а не у трьохчо
тирьох, як на більшості існуючих
елеваторів. Це дає змогу поступо
во висушувати, наприклад, куку
рудзу від будьякої вологості (на
віть 36%) до необхідних 14% і у
такий спосіб уникати розтріску
вання зерна.
Масштабне будівництво на
Хмельниччині, загальною варті
стю близько $12 млн., дасть робо
ту багатьом вітчизняним компа
ніям. На ньому буде задіяно по
над тисячу робітників з понад
півсотні підрядних будівельних та
постачальних організацій Мико
лаївської, Хмельницької, Чер
каської та Полтавської областей.
Функціонування нового суча
сного потужного елеватора дає
регіону змогу вирішити цілу низ
ку проблем: збільшити і упоряд
кувати структуру посівних площ,
застосовувати сучасні технології
виробництва зернових та отриму
вати високі врожаї. Для соціаль
ної сфери – це додаткові робочі
місця, гідні розрахунки за оренду
землі, наповнення місцевих бю
джетів. Хмельниччина пишати
меться цим підприємством.
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ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
Яготинський
маслозавод
залучає кредит
Компанія з управління актива
ми «Еталон Ессет Менеджмент»
надала кредит «Яготинському
маслозаводу» (ТМ «Яготинсь
ке») на суму 750 тис.грн.
Як повідомляє Держкомісія з
цінних паперів і фондового
ринка, відсоткова ставка вста
новлена у розмірі 15% річних.
Вид кредиту – передача гро
шових коштів у власність пози
чальника. Термін надання кре
диту – 5 років.
Вартість чистих активів емітен
та на кінець 2007 року станови
ла 30844,5 тис. грн. Співвідно
шення суми кредиту до варто
сті активів на початок звітного
року – 32,1%.
Яготинський маслозавод побу
дований в 1956 році. 99,02%
акціями підприємства володіє
ЗАТ «Молочний альянс». «Мо
лочний альянс» – четвертий за
величиною виробник твердих
сирів в Україні. Об'єднує Пиря
тинський сирзавод, Яготинсь
кий маслозавод, Городенків
ський сирзавод, Баштанський
сирзавод і торговий дім
«Еталон».

«Гадячсир»
в 2007 р. збільшив
чистий прибуток
ЗАТ «Гадячсир» (Полтавська
обл.), один з найбільших сиро
варних заводів в Україні, в
2007 р. збільшив чистий при
буток в 6,3 рази порівняно з
2006 р. – до 33,623 млн. грн.
Як повідомляється в офіційно
му оголошенні підприємства,
його активи за минулий рік
зросли на 25,7% – до 336,757
млн. грн.
За підсумками 2006 р. «Гадяч
сир» збільшив чистий дохід від
реалізації на 36,8% порівняно
з 2005 р. – до 265,9 млн. грн.
Згідно даним Державної комі
сії з цінних паперів і фондового
ринку, 99,99% акцій ЗАТ «Га
дячсир» належить ТОВ «Альмі
ра» (Харків).

«Кернел Груп»
збільшить
статутний фонд
Один з найбільших виробників
олії в Україні – Полтавський
олієекстракційний завод (ОЕЗ)
«Кернел Груп» – має намір
збільшити статутний фонд на
31 млн. грн – до 49,807 млн.
грн – шляхом додаткового ви
пуску акцій.
Завод має намір додатково ви
пустити 31 млн. простих імен
них акцій в документарній
формі номінальною вартістю
одна грн кожна.
Спосіб розміщення акцій – за
критий.
2007 рік Полтавський ОЕЗ за
кінчив із збитком 3 млн. грн.
Активи заводу на кінець
2007 року становили 205,991
млн. грн.

