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За день до чергового «інспекційно-
го» візиту  «ВВ» на будівельний май-
данчик майбутнього термінала лило 
як з відра (для аграріїв проливні дощі 
– божа благодать, а от у будівельній 
справі зливи лише завдають додатко-
вого клопоту), що трохи завадило бу-
дівельникам виконувати свою роботу 
у звичному режимі. Але традиційний 
огляд всіх об’єктів будівництва від-
бувся у той же час, у тому ж місці – у 
суботу, 16 квітня.

Лише ступивши на майданчик, 
розумієш, наскільки злагоджено пра-
цюють будівельники. Це, зокрема, 
безпосередня заслуга «НІБУЛОНів-
ської» команди. Без генерального 
підрядника Олексію Вадатурському 
і компанії кожного разу (а за 25 ро-
ків побудувати встигли немало) вда-
ється досягти відмінних результатів: 
на майданчику невеликої для таких 
масштабів будівництва площі без 
особливих проблем «уживаються» 
майже півтисячі робітників, поруч 
працює більше трьох десятків спе-
ціальної техніки. І не забуваємо про 
головну вимогу: притримуватися ви-
сокої культури будівництва. У цьому 
плані все йде як по маслу. Чого за ре-
зультатами огляду не можна сказати 
про темпи будівництва низки підряд-
них організацій. Мова йде, зокрема, 
про «ТавріяМонолітбуд», «СМУ-25», 
«Житлорембуд-Ніка» та інші. 

От хто сьогодні вже може пишати-
ся своєю роботою, так це керівник 
ФОП Кондратюк – Володимир Кон-
дратюк. Його об’єкт – трансформа-
торна підстанція – перший на май-
данчику, будівництво котрого вже 
завершено. Звичайно, попереду ще 
монтаж спеціального обладнання, а 
вже тоді офіційне перерізання стріч-
ки, але результат є результат! На 

другому поверсі трансформаторної 
підстанції розташується диспетчер-
ська, з якої чотири оператори по-
змінно управлятимуть всім техноло-
гічним процесом на терміналі. 

Ще під час першої наради Олек-
сій Вадатурський зазначив, що від-
ставання від графіку – не припусти-
ме. І давні партнери «НІБУЛОНу» 
про це добре знають: один день 
«простою» відтерміновують опла-
ту виконаних робіт на десять днів. 

Рахуйте: якщо працювати п’ять 
днів понад оговореного терміну – 
оплату можна отримати аж через 
півтори місяці після закінчення бу-
дівництва. Але, заради справедли-
вості зазначу, що випадків ані зриву 
термінів будівельниками, ані фак-
тів затримки по платежам не було. 
Значить, робота компанії у цьому 
напрямку правильна. 

Реалізація 
проектів 
«НІБУЛОНу» –
приклад для 
всієї країни
Виробнича нарада, як зазвичай, 

пройшла у робочому режимі. Підсум-
ки суботнього огляду озвучив Олексій 
Вадатурський: «Сьогоднішній візит 

на об’єкт навів мене на думку: якби 
наша країна працювала б так само, 
як ми тут працюємо, якби всі грома-
дяни так само б відповідально стави-
лися до своєї роботи, ми б не впізна-
ли Україну вже за якихось три місяці. 
Що для цього необхідно? Перш за все, 
вищому керівництву держави, Кабіне-
ту Міністрів, слід вирішити питання 
доступності до фінансів для надій-
них та патріотично налаштованих 
суб’єктів господарювання, аби можна 
було розпочати інвестувати у нашу 
країну. Повірте, над цим необхідно 
працювати, а результат не змусить 
на себе довго чекати.

Об’єм капіталовкладень у термі-
нал філії «Вознесенська» - 450 млн. 
грн. Держава від будівництва цього 
об’єкту отримає близько 75 млн. 
грн. податку на додану вартість. 
Більше 25 млн. грн. заробітної пла-
ти отримають ваші будівельники. 
Цей надсучасний термінал обслуго-
вуватиме центральну та північну 
частини Миколаївської області, а 
також південь Кіровоградщини. 

Я задоволений, як відпрацювала 
ФОП Кондратюк по трансформа-
торній підстанції. Позитивні тем-
пи роботи спостерігаються і у ПП 
«Трансвіт». Немає претензій до 
компанії «Полтаваспецмонтаж». Я 
сподіваюся, що не буде жодних про-
блем у тих компаній, які вибивають-
ся з графіку, і їх робота також буде 
виконана у зазначений строк. Ми 
зробили все від нас залежне – профі-
нансували вас вчасно, не розраховуй-
те, що ви закінчите об’єкти, коли 
захочете. Загальнобудівельні робо-
ти на всіх об’єктах мають заверши-
тися до 10 травня, і розпочнеться 
монтаж металевих конструкцій.

Паралельно з будівництвом тер-
мінала триває й будівництво річко-
вого флоту на судноремонто-судно-
будівному заводі. Перші два із 8 суден 
будуть готові вже у червні. До кінця 
року будуть введені в експлуатацію 
решта суден».

Підрядники, які пра-
цюють на будівельному 
майданчику переванта-
жувального термінала 
«НІБУЛОНу», мають ко-
лосальний досвід – ко-
жен у своїй галузі. Май-
же всі вони раніше вже 
зустрічалися на «НІБУ-
ЛОНівських» об’єктах – 
за 25 років аграрний гі-
гант реалізував чимало 
інвестиційних проектів, 

зокрема, і з будівництва елеваторів. 
Тому всі добре розуміють – відста-
вання від графіка тягне за собою не 
лише відтермінування оплати вико-
наних робіт, а й втрату авторитету: 
по-перше, від затримки здачі об’єкта 
постраждають колеги будівельників, 
котрим вони й передаватимуть ес-
тафетну паличку свого будівництва; 
по-друге, під загрозою запланована 
дата відкриття термінала. «А цього 
допустити ні в якому разі не можна. 
Якщо буде відставання, ми готові 
підставити плече допомоги. Ми ма-
ємо великий досвід. Не одна органі-
зація в аграрній сфері не може так 
організувати працю і контакт всіх 
підрядників, як «НІБУЛОН», - наголо-
шує Олексій Опанасович.

До речі, якщо ви бажаєте на власні 
очі побачити, як триває будівництво 
термінала та переконатися у тому, 
що наші репортажі відповідають дій-
сності, і будувати такими темпами 
цілком реально (було б бажання), 
ви можете відвідати майданчик. Тут 
завжди раді гостям.

 «Прибужанів-
ський» - буксир-
першопроходець
Саме минулої суботи до причалу 

майбутнього перевантажувального 
термінала у розвідку прибув буксир 
«Прибужанівський» (його назва не 
є випадковою, як зазначив Олек-
сій Вадатурський, власні судна, 
збудовані на суднобудівно-судно-
ремонтному заводі «НІБУЛОНу», 
обов’язково отримують назви філій 
компанії), аби подивитися фарва-
тер та глибину річки Південний Буг, 

на якій наразі на час нересту – до 5 
червня – припинили днопоглиблю-
вальні роботи. До речі, це найбіль-
ше судно, яке бувало в цих краях. 
Волею долі у цей час після олімпіа-
ди, що проходила у стінах місцевої 
школи, у супроводі вчителів додому 
поверталися учні 3-4 класів Олек-
сандрівьскої ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г. 
Шевченка. Хіба могла допитлива 
малеча залишити поза увагою бук-
сир, який курсував річкою? Звичай-
но ні! Школярів люб’язно запросили 
до причалу. Дітлахи з захопленням 
спостерігали за «кораблем», а чле-
ни екіпажу судна, підіграючи їм, що-
сили сигналили. Емоції вирували!

Хоча й народився Олексій Вада-
турський на Одещині, проте з тре-

петом і досі називає Вознесенщину 
другою малою батьківщиною, адже 
його трудова діяльність розпоча-
лася саме на Трикратському хлібо-
комбінаті, тому і будувати потужне 
підприємство з перспективою ство-
рення більше ста робочих місць 
на вознесенській землі вдвічі при-
ємніше. Гості з Олександрівки, до 
речі, пізнали майже земляка. Водій 
шкільного автобусу навіть передав 
привіт Олексієві Опанасовичу від 
працівників хлібокомбінату. Вияв-
ляється матір водія Галина Серга 
свого часу працювала разом з гене-
ральним директором «НІБУЛОНу».

До відкриття перевантажуваль-
ного термінала філія «Вознесен-
ська» ТОВ СП «НІБУЛОН» залиши-
лося 55 днів.

НАТАЛІЯ НАГОРНА
Фото – Прес-служба 

ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексій Вадатурський знає, як будувати швидко 
та якісно, і відставання від графіка – не припустиме

В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

Все менше днів залишається до відкриття другого на 
річці Південний Буг перевантажувального термінала 
для зернових та олійних культур – філія «Вознесенська» 
ТОВ СП «НІБУЛОН», все більше вимог перед підрядними 
організаціями, задіяними на будівництві, ставить генераль-
ний директор компанії Олексій Вадатурський. Як проходить 
будівництво і чи немає відхилення від графіку, читайте далі.

Щотижнева нарада на будівельному майданчику

Фундамент робочої башти, 
перехідної галереї й автомобілерозвантажувача

Завершено зведення будівлі 
    трансформаторної підстанції


