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Цього разу, за відсутності генераль-
ного директора ТОВ СП «НІБУЛОН» 
Олексія Вадатурського, виробнича 
нарада пройшла під головуванням 
його заступника з питань капіталь-
ного будівництва Сергія Беседіна, 
який разом з фахівцями компанії та 
керівниками підрядних організацій 
пройшовся будівельним майданчиком 
та оцінив темпи виконання робіт по 
кожному об’єкту окремо. Постійним 
учасником суботніх виробничих нарад 
є директор з регіонального виробни-
цтва ТОВ СП «НІБУЛОН» та водночас 
депутат Миколаївської обласної ради 
Олександр Терещенко. 

Основний фронт 
робіт сьогодні – 
за «металістами»
Впродовж травневих свят буді-

вельники хоч і відлучалися додому, 
але темпи будівництва не збавили, 
адже фінішна пряма – нагадаю, не-
змінною датою відкриття є 15 черв-
ня – не за горами. Хоча на кожному 
об’єкті майбутнього термінала ро-
бота буквально кипить, проте най-
відповідальніше завдання наразі за 
«металістами». Саме від злагодже-
ного та, головне, вчасного монтажу 
металоконструкцій залежатиме, як 
швидко розпочнеться встановлен-
ня основного обладнання, яке вже 

цього тижня почнуть завозити на 
будівельний майданчик. Дніпропе-
тровчани, ТОВ «Будівельна компа-
нія», завершують монтаж каркасу 
робочої вежі; паралельно стартува-
ло її зашиття металопрофілем. Та-
кож всередині башти силами ТОВ 
«ПДСП-10» вже змонтовано перше 
зерноочисне обладнання.

Фахівцями ТОВ «Полтаваспецмон-
таж», ТОВ «Монтажспецконструкція» 
продовжується монтаж металокон-
струкцій верхніх завантажувальних га-
лерей. До монтажу конвеєрів у нижніх 
галереях вже приступили будівельни-
ки ТОВ «СпецмонтажІнжинірінг».

Силами харків’ян ТОВ «Астарта 
Млинелеваторбуд» завершилося ви-
готовлення трьох фундаментів авто-
мобілерозвантажувачів. А будівельни-
ки ТОВ «ЦКС ГРУП» вже фінішують і з 
монтажем їх металоконструкцій.

ТОВ «ТавріяМонолітБуд» на мо-
мент нашого візиту майже завершу-
вало покрівлю адміністративно-лабо-

раторного корпусу (на цьому об’єкті 
невелике відставання ще спостеріга-
ється, але представники підрядників 
обіцяли завершити свій фронт робіт 
вже у вівторок, 17 травня). У будів-
лі адміністративного корпусу актив-
но працюють і суміжні організації. 
Так, ТОВ «Артіль-Буд» займається 
оздоблювальними роботами; ТОВ 
«Майстер Марк Майстер» та ТОВ 
«Атріум-Ком» - оснащенням будівлі 
вентиляційними системами та про-
кладанням електропроводки відповід-
но. У середині операторської вагової 
розпочалися оздоблювальні роботи 
(ТОВ «Житлорембуд-Ніка»), а ТОВ 
ВКФ «БУЛАТ» почало монтувати ваги. 
Також на території термінала розпоча-
то роботи з будівництва майданчика 
стоянки автотранспорту. 

За два тижні ТОВ «СМУ-25» вдало-
ся закінчити будівництво приміщення 
механічної майстерні з гаражем. На 
цьому тижні мають завершити зве-
дення і пожежного резервуару (ТОВ 
БК «Укрдобробут») та приміщення на-
сосної підстанції (ФОП «Щербина»). 
Сергій Беседін у ході огляду май-
данчика констатував незначне від-

ставання у будівництві їдальні-кафе. 
Будівельники, що вже давно співпра-
цюють з «НІБУЛОНом», миколаївці 
ТОВ «ДІ КОР-БУД», на суботу, 14 квіт-
ня, мали звести покрівлю будівлі, але 
не встигли у зазначений термін. «До 1 
червня робота на об’єкті «Їдальня» 
має бути завершена стовідсотково. 
І ми говоримо не про загальнобуді-
вельні роботи, а про весь об’єм будів-
ництва та оздоблення – так би мо-
вити, «під ключ». Тому відставання 
необхідно нівелювати. На наступний 
тиждень покрівля має бути закінче-
на, разом з тим і навісна стеля», - 
наголосив Сергій Васильович. 

Будівництво філії 
«Вознесенська» – 
все йде за планом
Результати роботи підрядних 

організацій та «НІБУЛОНівських» 
фахівців за два перших тижні трав-
ня «ВВ» коментує Олександр Те-
рещенко: «За 
цей час на май-
данчику значно 
піднялися ме-
талоконструк-
ції – виросла і 
норійна вежа, і 
опори під верх-
нігалереї. Що 
с т о с у є т ь с я 
будівель термі-
нала, то наразі 
тривають оздоблювальні роботи 
та зведення покрівель, вже майже 
завершили встановлення вікон та 
дверей. Розпочали й масове вста-
новлення комунікацій – електри-
ки, каналізації та вентиляції. Од-
ним словом, активно готуємося 
до важливої місії – встановлення 
металевих ємностей для збері-
гання зерна та сушарок. Скоро їх 
почнуть завозити на майданчик, і 
кожна організація буде оператив-
но, впродовж тижня, їх монтува-
ти. Вже розпочали прокладання 
газопроводу та пробурили майже 
50-ти метрову свердловину. Ви-
явилося, що питна вода на цій 
території знаходиться не так і 
глибоко, принаймні, по міркам спе-
ціалістів по бурінню свердловин. 

Я впевнений, що відкриття ново-
го термінала відбудеться вчасно. 
Думаю, будь-які відставання можна 
нівелювати, було б ба-
жання. В приклад можу 
поставити об’єкт «Ад-
міністративно-лабора-
торний корпус». Якщо 
там покрівлю споруди 
виконують з невели-
ким відставанням – в 
один-два дні, то, на-
приклад, оздоблювальні 
роботи як внутрішні, 
так і зовнішні йдуть на 
декілька днів наперед 
плану. Тому, вважаю, 
що така злагоджена 
робота наших підряд-
ників обов’язково дасть 
свій результат, і будь-
яке затягування гра-
фіку нівелюється його 
випередженням. Ще не 
було такого, щоб ми не 
вклалися у загальний 
графік. Будемо вночі 
працювати, але завер-
шимо вчасно». 

Олександр Костянтинович від-
відує будівельний майданчик непо-
далік рідного йому села Прибужани 
ледь не кожного дня. Він в курсі всіх 
нюансів будівництва, особисто пі-
клується про розселення будівель-
ників, що приїхали на Вознесен-
щину з різних куточків України. «У 
парі з батьком (Прибужанівським 
сільським головою Костянтином 
Терещенком – прим. ред.) актив-
но допомагаємо будівельникам 

знайти тимчасовий дах над голо-
вою, - говорить Олександр Костян-
тинович. – Люди звертаються і до 
мене, і до батька. Ми даємо коор-
динати мешканців села, які здатні 
тимчасово прийняти у себе гос-
тей, підрядникам. Проблем з жит-
лом наразі немає, і я не думаю, що 
вони виникнуть у майбутньому. 
Селяни на сьогодні вже пристосу-
валися до такого ритму життя і 
окрім житла пропонують також і 
домашнє харчування». 

Будуючи свої термінали у різних 
куточках нашої країни, «НІБУЛОН» 
не забуває про мешканців навко-
лишніх населених пунктів. Мова 
йде як про соціальне партнерство 
з місцевою владою, так і про благо-
устрій навколишньої території біля 
елеваторів. Чому Вознесенщина 
має стати виключенням? Ми вже 
писали про плани «нібулонівців» 
облаштувати комфортний пляж 
для того, аби у місцевого населен-
ня була можливість гарно провести 

час влітку. «Ми провели санітарну 
зачистку території під пляж – між 
старим та новим мостом при в’їзді 
у Прибужани, продовжує свою роз-
повідь Олександр Терещенко. – Го-
туємося до того, щоб зробити зе-
лену зону, намити пляж, очищаємо 
сухостій, незабаром поставимо 
бесідки. Пляж знаходитиметься 
біля термінала, тому порядок на 
його території – також стане на-
шою відповідальністю». Щодо соці-
ального партнерства, то, за слова-

ми Олександра Костянтиновича, на 
Прибужани чекає чимало сюрпризів 
у найближчому майбутньому. 

До відкриття перевантажу-
вального термінала філія «Воз-
несенська» ТОВ СП «НІБУЛОН» 
залишилося 27 днів. 

НАТАЛІЯ НАГОРНА
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ТОВ СП «НІБУЛОН»

Перевантажувальний термінал «НІБУЛОН» - 
за місяць до старту

В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

Два тижні минуло від нашого останнього візиту на буді-
вельний майданчик 23-го за рахунком термінала компанії 
«НІБУЛОН» - філія «Вознесенська», який розташований на 
березі Південного Бугу, неподалік села Прибужани. За цей 
час тут сталися вражаючі зміни, які можна помітити вже 
на під’їзді до масштабного будівництва. 

Найсвіжіші новини з майданчика читайте у нашому 
репортажі.

Монтаж металоконструкцій 
робочої баштиЩотижнева нарада 

на будівельному майданчику

Лабораторно-адміністративний корпус

Автомобільні ваги


