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Синоптики на минулому тижні обіця-
ли вознесенцям зливи ледь не кожного 
дня. Ця новина засмутила будівельни-
ків, особливо тих, хто має відставання 
на своєму об’єкті. Але обіцянки синоп-
тиків, як то часто буває, виправдали-
ся лише частково – і на будівельному 
майданчику робота практично не зупи-
нялася. Адже кожен хотів викластися 
по максимуму, аби зі спокійною душею 
поїхати на свята додому. З гарним 
настроєм під теплим весняним про-
мінням і проходив черговий огляд всіх 
об’єктів будівництва.

Олексій Вадатурський під час 
п’ятничного обходу навіть пожартував, 
що немає кому робити зауваження. 
Хоча, впевнена, такий перебіг справ 
– коли всі етапи будівництва прохо-
дять за графіком, Олексію Опанасо-
вичу більш по душі, ніж найменше 
відставання. «Мене, як керівника під-
приємства, влаштовує відношення 
підрядників до об’ємів і до термінів 
виконання робіт. Я задоволений, сьо-
годні було приємно з ними спілкува-
тися. Я розумію, що будівництво – це 
дуже складна галузь. Її не можна по-
рівняти з паперовою роботою в офісі. 
Були дощі, непогода, і ти заздалегідь 
розумієш, що відставання не минути, 
але сьогодні на об’єкті нікому робити 
зауваження. Всі напрочуд відповідаль-
но поставилися до своєї роботи», - 
зауважив гендиректор «НІБУЛОНу». І 
з цим важко не погодитися. Декілька 
тижнів поспіль адміністративно-лабо-
раторно-побутовий корпус – перший 
об’єкт, який ми відвідали під час тра-
диційного обходу, будувався миколаїв-
ською компанією «ТавріяМонолітбуд» 
з декількаденним відставанням. У 
п’ятницю констатували – відставання 
нівелювати вдалося: за планом ве-
деться перекриття другого поверху. 
Окрім перекриття залишиться добу-
дувати навіс, провести оздоблювальні 
роботи та каналізацію, і вже незаба-
ром у приміщенні адмінкорпусу прово-

дитимуться щотижневі наради, а коли 
будівництво буде успішно завершено 
(за графіком це має відбутися 10 трав-
ня), будівля використовуватиметься за 
призначенням. Найскладніший об’єкт 
майбутнього термінала – автомобі-
лерозвантажувач. Його будівництво 
фірма «Астарта. Млинелеваторбуд» 
розпочала лише 2 квітня, а результат 
їх роботи, як то кажуть, на лице. Спе-
цифіка цього об’єкту полягає у тому, 
що роботи починалися на глибині – на 
п’ять метрів нижче рівня води, а за-

кінчаться на трьох метрах вище рівня 
ґрунту. Така глибина викликає ризик 
потрапляння підземних вод у сховища, 
саме тому були змонтовані кесони. 

Ваговий комплекс та автомобільні 
ваги також будуються згідно з графі-
ком, адже роботу підрядники, задіяні 
на об’єктах, а це – «Житлорембуд-Ні-
ка» та виробничо-комерційна фірма 
«Булат», мають завершити до 25 трав-
ня, коли почнеться державна перевір-
ка та сертифікування вагів. За наміче-
ним планом будує і решта підрядних 
організацій.

До речі, на будівництві спостеріга-
ється гарна тенденція: кількість пра-
цівників, серед яких не менше третини 
– місцеві жителі, збільшується майже 
з геометричною прогресією – на всіх 
об’єктах філії «Вознесенська» загалом 
працює більше 600 чоловік, і це дале-
ко не межа, незабаром тут одночасно 
будуть задіяні понад 1000 робітників. 
Віталій Луков відзначив, що створення 
робочих місць, хоч і тимчасових, для 
містян – хороша справа.

Філія «Вознесен-
ська» - унікаль-
ний, повністю 
автоматизований 
термінал
Як ми вже згадували, на будівни-

цтво своїх об’єктів «НІБУЛОН» не 
запрошує генеральних підрядників. 
Цю роль відіграє власне керівництво 
компанії. Відтак і результат завжди 
один – термінали будуються якісно, 
швидко та у визначені термін. Одним з 
тих, хто буквально живе будівництвом 
є регіональний директор Олександр 
Терещенко. Разом з директором філії 
«Прибужанівська» Олександром Піро-
женком та Прибужанівським сільським 
головою Костянтином Терещенком 
вони не лише щоденно відвідують 

майданчик, а й пере-
ймаються розселен-
ням будівельників, 
тим, аби вони були 
забезпечені їжею та 
всім необхідним. 

Штат майбутнього 
терміналу налічува-
тиме більше 100 чо-
ловік. Набір заявок 
на влаштування на 
роботу триватиме до 
20 травня, а вже по-
тім, після комісійного 
відбору кандидатур 
та формування пер-
соналу, «новобран-

ців» направлять на навчання на інші 
виробничі підприємства «НІБУЛОНу», 
де вони ознайомляться з нюансами 
виробництва, пройдуть кількатижне-
ве стажування. А до роботи на філії 
«Вознесенська» приступлять вже з на-
бутим досвідом. 

Унікальність філії «Вознесенська» 
полягає у повній автоматизації всіх ви-
робничих процесів – від моменту при-
везення зерна і до його відвантаження 
на несамохідне судно. Говорить голо-
вний інженер філії Володимир Сауляк: 

«Вручну не доведеться нічого роби-
ти, все добре налагоджено. Окрім 
цього, на терміналі філія «Вознесен-
ська», як і на сусідньому, Новоодесь-
кому, буде збудовано не два, а три 
автомобілерозвантажувача, тобто 
ми зможемо приймати три різні куль-
тури одночасно, а такі можливості 
мають далеко не всі українські еле-
ватори. «НІБУЛОН» може сміливо на-
звати себе першопроходцем».

Дано старт будів-
ництву 120-метро-
вого причалу
Саме минулої п’ятниці херсонська 

фірма «Чорноморгідробуд» розпо-
чала будівництво 120-метрового при-
чалу. До речі, ця будівельна компанія 
свого часу доклала руку до зведення 
гідротехнічних споруд Чорноморського 
суднобудівного заводу та Іллічівського 
морського торгівельного порту. Тому 
сумніватися у професіоналізмі херсон-
ців немає приводу. 

Вище причалу, ближче до Прибужа-
нівського мосту, «НІБУЛОН» власними 
силами та коштами облаштує для міс-
цевих жителів сучасний пляж.

Підсумки робочої 
наради – «Працю-
ємо по графіку!»
«Вже у травні на майданчику кіль-

кість підрядників миттєво зросте. 
На об’єкт зайдуть спеціальні ор-
ганізації, що займатимуться оздо-
блювальними, радіотехнічними ро-
ботами, проводитимуть електрику, 
газ та каналізацію, - відкрив нараду 
Олексій Вадатурський. Мене проін-
формували, що сьогодні (29 квітня – 

прим. ред.) в США відвантажуються 
замовлені нами модернізовані шести-
секційні сушарки «МС 3180» вироб-
ництва компанії «MathewsCompany» 
із потужністю приблизно 75 тонн/
годину. Вже через 26 днів ці сушиль-
ні комплекси прибудуть на наш бу-
дівельний майданчик. А з 15 по 25 
травня поступово завозитимуться 
металеві ємності з Іспанії та сучас-
не транспортне обладнання з Данії. 

Чому всі складові термінала достав-
лятимуться не одночасно? Ми зазда-
легідь розробили спеціальний графік 
постачання обладнання, аби прово-
дити монтаж саме тоді, коли треба, 
і не створювати заторів на дорогах.

Ви (підрядні організації – прим. 
ред.) чесно відпрацювали, щоб мо-
гли спокійно відпочивати ці дні. Де-
які підрядні організації відстають на 
декілька днів, а у рамках будівельної 

галузі – це відставання ще можна 
порівняти зі швейцарським годин-
ником. Фактично всі фундаменти 
під металеві ємності за півтора мі-
сяці до здачі об’єкту вже завершені. 
Металісти повинні змонтувати всі 
верхні транспортні галереїдо 15 
травня, щоб вчасно відкрити фронт 
робіт тим організаціям, якібудуть 
монтувати завезені металеві єм-
ності. Радує, як працює харківська 
компанія «АстартаМлинелеватор-
буд». Вони виконують найскладні-
ший об’єкт на будівництві – авто-
мобілерозвантажувач на приймання 
трьох культур одночасно. Слід від-
дати їм належне, що вкладаються у 
графік. У нас досить складну робо-
ту – зведення 45-метрової норійної 
вежі, чітко виконує дніпропетров-
ська фірма «Будівельна компанія». 
Хочу також подякувати компанії 
«ТавріяМонолітбуд», які займають-
ся будівництвом лабораторно-ад-
міністративно-побутового корпусу. 
Ви значно скоротили відставання, 
тому є надія, що робота по вашому 
об’єкту завершиться вчасно».

В новому перевантажувальному 
терміналі будуть реалізовані декіль-
ка авторських технологічних ново-
введень компанії. Зокрема, система 
очищення зливової каналізації буде 
повністю відокремлена від системи 
очищення інших вод. Як результат – 
після очищення зливові води за своїми 
хімічними показниками будуть доходи-
ти ледве не до санітарних норм питної 
води. Це дасть змогу організувати стік 
цих вод у Південний Буг, гарантував-
ши відсутність шкоди навколишньому 
середовищу.

Після наради Олексій Вадатурський 
зустрівся з представником облавто-
дора, щоб обговорити облаштування 
під’їзних доріжок до термінала для 
велосипедистів – у напрямку Возне-
сенська та Прибужан, щоб люди могли 
добиратися на роботу на екологічно 
чистому виді транспорту.

Попереду на будівельному май-
данчику очікується ще одна хвиля ви-
хідних, після чого, починаючи з 10-11 
травня всі підрядні організації пере-
йдуть на посилений режим праці – у 
2-3 зміни. Адже до відкриття терміна-
ла філія «Вознесенська» залишиться 
всього місяць, а час в таких випадках 
спливає дуже швидко. 

До відкриття перевантажуваль-
ного термінала філія «Вознесен-
ська» ТОВ СП «НІБУЛОН» залишив-
ся 41 день.

Наталія Нагорна
Фото – прес-служба 

ТОВ СП «НІБУЛОН»

Новини з будівельного майданчика 
філії «Вознесенська» ТОВ СП «НІБУЛОН»

В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

Травневі свята у самому розпалі, але це зовсім не заважає 
компанії «НІБУЛОН» успішно реалізовувати свій масш-
табний інвестиційний проект, який, зокрема, передбачає 
будівництво на теренах нашого району сучасного переван-
тажувального термінала, що вже отримав назву  філія «Воз-
несенська». Чергова робоча нарада за участю «НІБУЛОНів-
ських» фахівців на чолі з генеральним директором Олексієм 
Вадатурським та підрядних організацій пройшла у п’ятницю, 
29 квітня, напередодні Великодня. Компанію традиційним 
учасникам наради депутатові обласної ради Олександру 
Терещенку та Прибужанівському сільському голові Костян-
тину Терещенку цього разу склали мер міста Вознесенськ 
Віталій Луков та голова Миколаївської обласної ради мину-
лих скликань Михайло Москаленко. Відвідати будівельний 
майданчик може кожен бажаючий.

Лабораторно-адміністративний 
корпус

Загальний вигляд майданчика

Щотижнева нарада 
на будівельному майданчику

Монтаж 
металоконструкцій 
робочої башти


