
Швидкими темпами зростає

на березі Південного Бугу

новий річковий перевантажу�

вальний термінал — філія

«Вознесенська» ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН». Для дотримання строків

будівництва і злагодженої ро�

боти всіх численних підряд�

них організацій складено чіт�

кий графік роботи. І щотижня

на об'єкті проводяться плано�

ві робочі наради за участю ке�

рівництва компанії і підряд�

ників. Ці заходи відкриті для

преси, тож минулого тижня

ми побували на такій нараді і

мали можливість не лише

оглянути об'єкт, а й поспілку�

ватися з учасниками будів�

ництва. 

«НІБУЛОН» за майже 25 років

роботи виборов собі не лише пер�

шість на вітчизняному аграрному

ринку, а й право називатися інвесто�

ром�новатором у багатьох галузях

економіки України. Крім будівниц�

тва чималого власного флоту і від�

родження галузі суднобудування на

Миколаївщині на власному судно�

будівно�судноремонтному заводі,

компанія продовжує планове зве�

дення сучасних річкових переванта�

жувальних терміналів. Разом із про�

веденням днопоглиблювальних

робіт на Південному Бузі ці на�

прямки діяльності є складовою на�

ціонального інвестиційного проекту

компанії з відродження судноплав�

ства на річках Дніпро та Південний

Буг. Йдеться про зведення швидки�

ми темпами, при цьому без жодних

техніко�технологічних порушень,

високотехнологічного автоматизо�

ваного перевантажувального річко�

вого комплексу в с.Бузьке Возне�

сенського району на Миколаївщи�

ні. Це вже другий такий комплекс

на Південному Бузі. Урочистий

старт роботам зі зведення нового

терміналу дав Президент України

Петро Порошенко 16 жовтня 2015

року, а закінчити будівництво, що

включає в себе аж 45 об'єктів, у ком�

панії запланували 15 червня ц.р. 

Задля цього будівельні роботи

проводяться силами близько 50

підрядних організацій, і це ще не

межа — до кінця зведення плану�

ється залучити до 60 будівельних і

оздоблювальних компаній. Вимоги

до новоприбулих будівельників, які

бажають долучитися до проекту, до�

сить жорсткі, адже «НІБУЛОН» на�

магається віддавати перевагу тим

компаніям, які вже працювали з

ним. І якщо компанія вчасно і якіс�

но закінчує свій етап будівництва, їй

зазвичай пропонують  продовжити

співпрацю на інших ділянках.

Зараз у процесі будівництва за�

діяно більше 600 чоловік. Звісно ж,

контролювати і координувати такий

процес досить складно. Тому що�

тижня на об'єкті проводяться ви�

робничі наради, на яких генераль�

ний директор ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», Герой України Олексій

Вадатурський особисто переві�

ряє дотримання графіка будівниц�

тва майже кожною підрядною орга�

нізацією. 

Не виключенням став і останній

тиждень квітня. 29 числа виробни�

чій нараді передував огляд будівель�

ного майданчика.

Основу комплексу — бетонні
фундаменти під зерносховища — вже

майже закінчено. У будівництві 16

фундаментів під «банки» брали

участь чотири підрядні організації.

Як зазначив Олексій Вадатурський,

філія «Вознесенська» стане першим

об'єктом у будівельній історії ком�

панії, коли за півтора місяці до вве�

дення його в експлуатацію вже го�

тові майже всі фундаменти. Чотири

фундаменти обладнані власною

розробкою «НІБУЛОНу» — венти�

ляційною системою, що дозволяє

продувати товщу зерна на 20 метрів

і швидше його підсушувати. «НІБУ�

ЛОН» використовує подібну систе�

му на своїх об'єктах з 2008 року і

кожного разу вдосконалює її. Фун�

даментні роботи виконують ТОВ

«Будівельна компанія «Укрдобро�

буд» з Києва, Миколаївське ФОП

Кондратюк, ПП «Транссвіт» з При�

лук (Чернігівська область), ТОВ

«ВФ «Взаємодія» з Полтави. 

Найскладніший об'єкт на будів�

ництві — приміщення для приймання
зерна з автомобільного транспорту —

розраховане одночасно приймати

вантажі з трьох автомобілів. Причо�

му зерно в цих вантажівках може

бути різних культур. Потужність

вузла становитиме 750 тонн на го�

дину. Складність будівництва зумо�

влена тим, що споруда частково

розташована нижче рівня води на

п'ять метрів. Відтак, щоб убезпечи�

тися від цієї води, зводяться кесонні

конструкції. Роботи виконує харків�

ська компанія «Астарта Млинелева�

торбуд». Така глибина цілком ви�

правдає себе в майбутньому, адже

вона дозволить розвантажувати

зерно без додаткових агрегатів під

дією лише сил гравітації. Далі зерно

переміщуватиметься транспортера�

ми данської фірми «Cimbria Uni�

grain A/S». На терміналі працювати�

муть сушарні комплекси амери�

канського виробництва — фірми

«Mathews Company» та зерносхови�

ща з Іспанії — компанії «Symaga».

Фахівці миколаївського ТОВ

«ТавріяМонолітБуд» обіцяють, що

офісно�адміністративна будівля філії

буде закінчена до 10 травня, тож ке�

рівництво «НІБУЛОНу» планує по�

дальші робочі наради проводити

саме в ній. В офісному приміщенні

також міститиметься сучасна лабо�

раторія, оснащена передовим об�

ладнанням та укомплектована кра�

щими кадрами, як на решті термі�

налів компанії. 

Операторна вагового комплексу
зводиться миколаївською організа�

цією ТОВ «Житлорембуд�НІКА», і

роботи мають бути завершені вже до

25 травня. ТОВ ВКФ «БУЛАТ» з

Івано�Франківської області 5 трав�

ня приступить до монтажу модулів

ваг, ця ж компанія проводила ну�

льовий цикл робіт для комплексу.

Ваги зможуть обслуговувати зерно�

вози загальною вагою до 60 тонн. 

Свої корективи в графік роботи

внесла негода позаминулого тижня,

яка впродовж трьох діб зливою та

швальним вітром паралізувала бу�

дівництво. Відтак дещо не вклада�

ються в терміни на будівництві тех�
нічної майстерні і пожежного депо
полтавчани з ТОВ «СМУ�25», але

обіцяють закінчити роботи до 6

травня. Невдовзі розпочнуться ро�

боти з облаштування насосної стан�

ції і резервуара для води на 400 м3.

Пожежний комплекс автоматизова�

ний — якщо на об'єкті, борони Бо�

же, станеться загоряння, система

сама подасть туди воду. До речі, вже

стало доброю традицією на кожно�

му нібулонівському об'єкті щорічно

проводити навчання місцевих по�

жежних, де вони відпрацьовують

свої навички боротьби з вогнем.

Металоконструкції для зерноочи�
сної робочої башти зводить дніпро�

петровське підприємство з невиба�

гливою назвою «Будівельна компа�

нія». Цього тижня було пройдено

позначку у 25 метрів 40�метрової

башти. Тісно співпрацюють із ними

фахівці миколаївської будівельної

компанії «ПДСП�10», які монтують

обладнання. 

«Полтаваспецмонтаж» займа�

ється встановленням металокон�

струкцій для галереї, яка з'єднувати�

ме пункт прийому зерна з автомо�

більного транспорту з норійною

баштою. Роботи мають бути закін�

чені до 15 травня. 

Також наразі розпочато роботу з

облаштування каналізації. Це пер�

ший об'єкт компанії, де стічні і до�

щові води очищатимуться нарізно.

Після очистки вода, що повертати�

меться до Південного Бугу, переко�

нані нібулонівці, за показниками

наближатиметься до питної. Тож

жодної загрози довкіллю ця вода не

становитиме. 

Наближаються до завершення

роботи з будівництва кафе, яке

працюватиме цілодобово і розрахо�

ване забезпечувати смачними наїд�

ками близько 300 працівників та го�

стей філії. Ці роботи проводить ми�

колаївське ТОВ «ДІ Кор�буд». 

Причал терміналу розпочала бу�

дувати херсонська компанія «Чор�

номоргідробуд». Саме вона зводила

всі гідротехнічні споруди Чорно�

морського суднобудівного заводу,

Одеського морського порту, Іллічі�

вського морського порту. 

Як зазначив на нараді Олексій

Вадатурський, майже всі підрядни�

ки вкладаються у визначені графі�

ком терміни. Такий чіткий графік

розроблено, крім іншого, щоб не за�

харащувати навколишні поля чи�

сленною будівельною технікою та

обладнанням. 

Також він зазначив, що до 20

травня буде здійснено набір співро�

бітників філії. Щоб термінал став до

роботи відразу у день відкриття,

майбутні працівники філії пройдуть

стажування на інших підрозділах

«НІБУЛОНу». Будівництво вже на

цьому етапі забезпечує місцевих

жителів роботою — за підрахунка�

ми, підрядні організації приблизно

30% персоналу наймають у Возне�

сенському районі. 

Крім того, планується облашту�

вання освітлюваної велодоріжки від

терміналу до Вознесенська і до

с.Прибужани, адже це досить попу�

лярний вид транспорту на селі. 

Олексій Вадатурський подяку�

вав за сприяння будівництву при�

сутнім на нараді меру Вознесенська

Віталію Лукову, депутату Миколаїв�

ської облради Олександру Терещен�

ку та сільському голові с.Прибужа�

ни Костянтину Терещенку.

* * *

Нібулонівське будівництво — це

наочний приклад, як в кризових

умовах сьогодення фахівці з різних

куточків України успішно працю�

ють при належному і розумному ке�

рівництві. Результатом цієї праці

стануть не тільки нові робочі місця і

збільшення податків до місцевого

бюджету, а й розвантаження авто�

мобільних доріг України — позами�

нулого тижня на термінал вже здій�

снив пробний рейс буксир «Прибу�

жанівський». Це стало можливим

завдяки днопоглибленню, що влас�

ними силами з осені минулого року

проводить ТОВ СП «НІБУЛОН» на

Південному Бузі.
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