
3 «Вісті Вознесенщини» № 17 28 квітня 2016 року
В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

Завдяки таким інвестиційним проектам «НІБУЛОНу»
є впевненість у світлому майбутньому України

Реалізація масштабного інвести-
ційного проекту компанії «НІБУЛОН», 
яка передбачає не лише будівництво 
надсучасного термінала для збері-
гання та відвантаження зернових й 
олійних культур, а і проведення дно-
поглиблювальних робіт на головній 
водній артерії Миколаївщини – річки 
Південний Буг, та, звичайно, будівни-
цтво вантажного флоту на судноре-
монтно-суднобудівному заводі, йде 
повним ходом. Генеральний директор 
«НІБУЛОНу», Герой України Олексій 
Вадатурський традиційно особисто 
проводить суботні виробничі наради, 
разом з фахівцями інспектує кожен 
об’єкт на майданчику і щоразу демон-
струє, що в курсі найменших деталей 
будівництва. Чергова зустріч у робо-
чому режимі відбулася 23 квітня.

Цього разу знайомство з оновленим 
за сім днів нашої відсутності будівель-
ним майданчиком пройшло з цікавістю 
та захопленням як зі сторони запро-
шених засобів масової інформації, 
так і гостей. Поступово в уяві починає 
вимальовуватися загальна картинка 
майбутнього термінала – вже можна 
побачити, де розташується яка будо-
ва, де вже за місяць стоятимуть великі 
та малі ємності для зберігання зер-
на, де розташовуватиметься причал, 
до якого прибуватимуть несамохідні 
судна та на які відвантажуватиметь-
ся зерно нового врожаю. Відставання 
на низці об’єктів простежується, але 
керівництво «НІБУЛОНа» дало чіткі 
директиви підрядникам – не підводити 
колег та виконати всі роботи вчасно, 
без затримок. 

Гриби у лісах, як правило, 
з’являються після рясних дощів. Те ж 
можна сказати і про будівництво термі-
нала біля Прибужан (погода минулого 
тижня знову не була прихильною до 
будівельників – сильні вітри та дощі 
тривали декілька днів), але мова йде, 
звісно, не про гриби, а про об’єкти, 
що будуються. Значно більша й кіль-
кість робітників та спеціальної техні-
ки на майданчику, самих лише кранів 
близько 25, але це ні в якому разі не 
заважає – всі підрядні організації зна-
ходять спільну мову, адже знають 
один одного вже не один рік. Так вдало 
організувати роботу будівельників під 
силу лише «НІБУЛОНу», працівники 
котрого й виконують роль генерально-
го підрядника.

Будівництво фундаментів під осно-
вні ємності йде за планом, деякі 
об’єкти з’являються навіть раніше на-
мічених графіків. Цей факт не міг не 
порадувати Олексія Вадатурського. 
Минулого тижня, як і планувалося, 
ТОВ «Будівельна Компанія» з Дніпро-
петровська розпочала монтаж серця 
елеватора – зерноочисної робочої 

башти. І результати їх діяльності вже 
можна оцінити. До роботи також готові 
приступити і компанії «ПДСП-10» (ке-
рівник Юрій Галкін) та «Монтажспец-
конструкції» (Вадим Береза), які зво-
дитимуть верхні галереї.

Загальнобудівельні роботи та мон-
таж металоконструкцій на майданчику 
мають завершитися до 15 травня. Вже 
після – стартуватиме встановлення 
ємностей, які спеціально замовили 
у іспанських партнерів «НІБУЛОНу». 
Монтаж однієї металевої ємності (а на 
терміналі «Вознесенський» загалом їх 
нараховуватиметься  12) триватиме 
впродовж семи днів. На виконання 
цього етапу робіт у підрядних органі-
зацій (близько 7-8 бригад) буде всього 
три тижні, тому працювати слід більш 
ніж злагоджено.

Філія «Вознесенська»
ТОВ СП «НІБУЛОН» 
стане окрасою 
Вознесенського району
«Термінал, який ми сьогодні буду-

ємо, здатен буде за добу прийняти 
близько 10 тис. тонн зернових та 
олійних культур і відвантажити їх 
через судна, збудовані нашим судно-
ремонтно-суднобудівним заводом, та 

переправити до Миколаєва і далі на 
судна типу Panamax – для експорту, 
- наголошує Олексій Вадатурський. – У 
периметрі високомеханізованого та 
автоматизованого елеватора налічу-
ватиметься біля 45 об’єктів загально-
го користування. Це робоче кафе, яке 
працюватиме цілодобово, аби праців-
ники нашої компанії та водії приїжджих 
вантажівок могли тут поїсти та від-
почити – спеціально для цього ми об-
лаштуємо не лише їдальню, а й душові 
кімнати. Працівникам та гостям на-
шого терміналу має бути, перш за все, 
комфортно. Вже майже закінчилися 
загальнобудівельні роботи зі зведення 
лабораторно-адміністративно-побу-
тового корпусу, який буде обладнано 
лабораторією з першокласним устат-
куванням світових зразків, сертифіко-

ваним за європейськими стандартами; 
у корпусі розташується і актова зала, 
де працівники «НІБУЛОНу» будуть 
проводити наради. Ваговий комплекс, 
будівництво якого триває вже другий 
тиждень, монтуватиметься на осно-
ві сучасних німецьких технологій, що 
дозволить приймати вантаж – мак-
симальне нетто, тобто чиста вага, 
якого сягатиме 38 тонн.

Вже незабаром встановимо 12 ве-
ликих ємностей висотою до 36 м, у які 
за допомогою транспортних галерей 
завантажуватиметься зерно з трьох 
автомобілерозвантажувачів. Це під-
приємство зможе приймати одночас-
но по 250 тонн трьох різних зернових 
культур. Тобто за 1 годину ми зможе-
мо прийняти до 750 тонн зерна – за 
добу до 10 тисяч тонн. Від ємностей 
зерно по транспортній галереї пере-
правлятиметься на судна до причалів. 

Комплекс енергозабезпечення, який 
включатиме в себе централізовану 
операторську і повністю електронне 
автоуправління  обчислювальної тех-
ніки з високим рівнем автоматизації, 
буде управлятися однією людиною – 
весь комплекс без втручання людей, 
одним оператором. Буде змонтована 
система відеоспостереження, будуємо 
і укомплектуємо основні приміщення 
майстерні, пожежне депо на 1 авто-
мобіль, насосну станцію. Щоб забез-
печити елеватор водою, пробуримо 
100-120-метрову свердловину. Добута 
вода очищатиметься до кондицій, що 
задовольнять всі санітарні норми – і для 
проведення технічних аналізів на зерно, 
і для побутових потреб. На території 
термінала ми також облаштуємо ав-
томобільний майданчик, розрахований 
на 200 автомобілів, які очікуватимуть 
відвантаження. Місцеві жителі не пови-
нні відчувати, що до елеватора приїж-
джає автотранспорт, не повинно бути 
караванів з вантажівок у напрямках до 
Вознесенська та Веселиново. А водії 
вантажівок тим часом зможуть при-
йняти душ, підкріпитися тощо». 

Це далеко не всі переваги будів-
ництва терміналу на території Возне-
сенщини. На місцевих жителів чекає 
чимало позитивних змін. За словами 
Олексія Вадатурського, територія на-
вколо елеватора стане справжньою 
окрасою району – тут для місцевих 
жителів обладнають комфортну зону 
відпочинку. По-перше, після розчистки 
прилеглої території, з’явиться новий 

піщаний пляж. По-друге, у напрямках 
від термінала до Вознесенська та При-
бужан обладнають велодоріжки,  які 
освітлюватимуться вночі, та збудують 
зовнішні під’їздні дороги й внутрішні 
шляхи, використовуючи якісний бе-
тонний матеріал, від якого дороги не 
будуть руйнуватися і не потребувати-
муть ремонтів багато років. По-третє, 
термінал обов’язково стане «турис-
тичною Меккою» - гарні газони, вкриті 
трояндами, теплиці, зручні місця для 

відпочинку, а в нічний час новий тер-
мінал «НІБУЛОНу» можна буде по-
бачити здалеку, адже освітлення, яке 
запланували на об’єкті, вражатиме 
своїми масштабами. 

Окрім цього, Олексій Вадатурський 
розповів і про цікаві інвестиційні плани 
«НІБУЛОНу» на найближче майбутнє: 
«Маємо декілька інвестиційних планів, 
але наразі сказати про них більше я 
не можу. Представники Банку європей-
ського розвитку запевнили мене, що 
підтримають наші стратегії та виді-
лятимуть кошти на будівництво двох 
наступних об’єктів. Ми хочемо зробити 
на ділі, щоб автомобільний транспорт 
з зерном у Миколаїв не заходив взагалі». 

Заборонити в’їзд великотоннажних 
автомобілів у місто – не важко, як і не 
важко встановити вагові комплекси, а от 
реально розвантажити дорогу, аби не ре-
монтувати її декілька разів на рік, та ство-
рити нові логістичні шляхи – як це робить 
«НІБУЛОН» на чолі з Олексієм Вадатур-
ським – це дійсно конструктивний підхід 
до вирішення реальної проблеми.

Інвестиційний проект «НІБУЛОНу» - 
дійсно унікальний, адже ніхто у нашій 
країні сьогодні не проводить такі масш-
табні роботи у різнопланових галузях 
одночасно – і у будівельній, і у сфері 
інфраструктури, і, звичайно, аграрній, 
що дає дуже потужний поштовх еконо-
міці держави. Саме влада в Україні по-
винна опікуватися такими проектами, 
як скажімо, днопоглиблення, але зна-
ходяться і такі сміливці як «НІБУЛОН», 
які власним коштом, власною надсу-

часною технікою переймають 
функції держави та працюють 
задля її благополуччя.

***
Попереду Великдень – одне 

з найповажніших православних 
свят, підрядні організації, які за-
діяні на будівництві термінала 
філії «Вознесенська», приїха-
ли на Вознесенщину з різних 
областей України, тому аби 
будівельники могли відсвят-
кувати вдома з ріднею, вони 
отримають додаткові вихідні – 
відпочинуть, наберуться сил та 
обов’язково завершать будів-
ництво за наміченим графіком. 
Наступна виробнича нарада 
запланована на 29 квітня.

До відкриття переванта-
жувального термінала філія 
«Вознесенська» ТОВ СП «НІ-
БУЛОН» залишилося 48 днів.

НАТАЛІЯ НАГОРНА
Фото – Прес-служба 

ТОВ СП «НІБУЛОН»

На календарі 28 квітня, а це означає, що вже зовсім небага-
то часу залишається до грандіозного свята на вознесенській 
землі – відкриття нового перевантажувального термінала 
ТОВ СП «НІБУЛОН» філія «Вознесенська», яке відбудеться 
у червні. «ВВ» продовжують серію репортажів про хід бу-
дівництва потужного елеватора біля Прибужан. Найсвіжі-
ші новини з будівельного майданчика, читайте далі.

Так будівельний майданчик 
виглядає сьогодні

Щотижнева нарада на будівельному майданчику

Фундаменти автомобілерозвантажувача, 
перехідної галереї та робочої башти

Монтаж 
металоконструкцій 
зерноочисної башти


