
Тетяна Шелкопляс

Учені вважають, що най�

більш близькі до людини іс�

тоти за суспільним устроєм

— це мурахи. Вони соціаль�

но відповідальні, ретельно

будують і оберігають свій

мурашник, який зовні ви�

глядає охайним і злагодже�

ним виробничим комплек�

сом. Та стратегічне його

єство приховано під зем�

лею на глибині від 30 см до

10 м, і від того, наскільки

надійно там все облаштова�

но, залежить життєдіяль�

ність всієї родини. 

САМЕ такий гігантський мураш�

ник нагадує наразі будівельний

майданчик філії «Вознесенська»

ТОВ СП «НІБУЛОН» на березі

Південного Бугу на Миколаївщи�

ні. Цей, безумовно, складний і

водночас унікальний об'єкт річко�

во�транспортної інфраструктури

має бути зведений і зданий в ек�

сплуатацію вже 15 червня 2016

року. Наразі тут цілодобово ки�

пить робота, в якій задіяно понад

шістсот працівників з понад 60

підрядних організацій з усієї Укра�

їни. Загалом на терміналі буде зве�

дено 45 інфраструктурних об'єктів

— їх буде видно зовні. Але під

кожним із них створено і ретельно

заховано під землю відповідну

дуже складну інфраструктуру, яка

живитиме цей «мурашник» зсере�

дини. Так, на ділянці будівництва

знято і перевезено у місця довго�

тривалого зберігання 25 тис. кубо�

метрів родючого шару ґрунту, а в

ході робіт постійно проводиться

підсипання піску й укріплюючих

матеріалів. Під кожну споруду

зроблено відповідний фундамент,

забито понад 2 тисячі будівельних

паль довжиною 25�28 м, прокла�

дено чисельні мережі водопоста�

чання і каналізації. Окремо слід

сказати про надійно проведені си�

лові кабелі і прокладений підзем�

ний газогін довжиною 5 км. 

Наразі завершуються роботи зі

зведення герметичного і надійно�

го пожежного резервуару об'ємом

400 кубометрів води, який буде

сховано під землею для уникнен�

ня замерзання. Для його напов�

нення було пробито свердловину,

так само свердловинна вода вико�

ристовуватиметься і в побутових

цілях. 

Для того, щоби численна кіль�

кість будівельників працювала

злагоджено і по закінченню чер�

гового проміжку роботи бригади

відразу переключалися на наступ�

ний об'єкт, складено чіткий графік

роботи. Для дотримання термінів і

оперативного усування виникаю�

чих проблем тут щотижня прово�

дяться планові робочі наради за

участю керівництва компанії і пі�

дрядників, а також представників

преси. Ми постійно знайомимо

наших читачів із ходом будівниц�

тва, розповідаючи про обсяг вико�

наних на нинішній момент робіт.

Та під час останньої такої наради

21 травня за участю генерального

директора компанії, Героя Украї�

ни Олексія Вадатурського жур�

налістам «Агропрофі» впали в око

цікаві деталі, які раніше не згаду�

валися. 

Новий елеватор — 
на місці історичного 
зерносховища
НИНІ існує незаперечний доказ,

що новий річковий елеваторний

комплекс філії «Вознесенська»

зводиться на притаманному тако�

му об'єктові історичному місці. 

У рамках розпочатого 2009

року національного інвестпроекту

«НІБУЛОНу» з відродження суд�

ноплавства на внутрішніх річках

країни, проектанти ще 2010�го

року вибирали для елеватора на

Південному Бузі найзручніше

місце. І знайшли його нижче ав�

томобільного мосту на лівому бе�

резі річки напроти села Прибужа�

ни, що належить Бузькій сільській

раді. З погляду логістики це дуже

вдале місце, бо декількома кіломе�

трами вище Вознесенська закін�

чуються славнозвісні кам'яні бузь�

кі пороги, тож звідси річка цілком

зручна для судноплавства. Біль�

шість із нас добре пам'ятають, що

за радянських часів на Дніпрі та

Південному Бузі був жвавий річ�

ковий вантажний рух і пасажирсь�

кі перевезення, у тому числі і на

ділянці від Вознесенська до Ми�

колаєва. 

Активне будівництво цього

терміналу компанія розпочала

лише восени 2015 року, коли на�

решті було знято чимало бюро�

кратичних перепон. 

Коли будівельники почали

зводити фундамент майбутнього

адміністративного корпусу, одна з

25�метрових паль уперлася в щось

дуже міцне. Щоби ліквідувати пе�

репону, вирішили розкопати дов�

кола і віднайшли старий бетонний

фундамент і, пробивши його, дій�

шли до другого такого самого. А

між ними виявився шар з близько

15 сантиметрів залишків пшениці.

На жаль, зерно було почорнілим і

неприроднім для лабораторного

дослідження, бо дуже походило на

ґрунт і просто розсипалося від

контакту з повітрям. Такий факт

окрилив усіх, бо з'ясувалося, що

він став справжньою історичною

знахідкою!

Поринувши в історію краю,

ми перебрали купу старої літера�

тури, поспілкувалися з краєзнав�

цями, і віднайшли чимало цікаво�

го про історію Вознесенська, яка

має дуже багато спільного з сього�

денням. Найголовніше те, що по�

штовх для розвитку краю дало

саме сільське господарство і

транспортування вирощеного

зерна Південним Бугом.

Сучасний Вознесенськ —

місто обласного підпорядкування,

центр району, що облаштувалося

на обох берегах р. Мертвовод у

місці її злиття з Південним Бугом,

у 91 км від Миколаєва. 

Заселяти ці благодатні при�

кордонні землі почали лише від

1775 року представниками Бузь�

кого козацького війська, вояки

якого під командуванням генерал�

майора М.І.Кутузова брали участь

в облозі і взятті турецьких фортець

Очаків, Ізмаїл, Акерман.

Урочиста закладка Возне�

сенська (на честь церковного

свята — Вознесіння Господнього)

відбулася 10 травня 1795�го на

місці старої козацької фортеці Со�

коли. Селилися тут переважно ук�

раїнці, росіяни, молдавани і євреї.

Виявилося, що тут благодатні

природно�кліматичні умови, зав�

дяки яким дуже швидко і рясно

родить пшениця. На тлі стрімкого

розвитку сільського господарства

почала розвиватися промисло�

вість і торгівля. Відтак наприкінці

позаминулого століття Возне�
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Вознесенський термінал:
відродження хлібних традицій

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ під час наради. Фото компанії «НІБУЛОН»



сенськ завдяки своєму вдалому

розташуванню стає великим тор�

говим центром Херсонської губер�

нії. У місті звели велику пристань

із численними зерносховищами,

через яку здійснювалася перевал�

ка зерна до портових міст: Мико�

лаїв, Херсон, Одеса.

Уявіть собі, що 1914 року із 18

тисяч мешканців міста близько 4

тисяч чоловік працювали на річ�

ковій пристані. Мало того, багаті

купці займалися хлібною торгів�

лею і входили в число акціонерів

Вознесенського товариства хлібо�

торгівців та товариства судновлас�

ників. 

До речі, потужним і впливо�

вим агентом із продажу хліба,

власником барж був Адольф Кі�

брик, батько (в майбутньому) на�

родного художника СРСР Євгена

(Герца) Кібрика, чиє ім'я нині но�

сить Вознесенський художній

музей. Крім іншого, в його книзі

спогадів «Работа и мысль худож�

ника» можна дізнатися багато ці�

кавого від очевидця подій бурем�

ного минулого століття. Про долю

художника і про історію міста

може дуже багато розповісти і ди�

ректор музею Валентина Павлівна
Ованесіян, автор монографії «До�

лина богини Даны».

Річкове сполучення було ос�

новним у Вознесенську аж до 1912

року, коли через місто проклали

залізничну гілку Одеса�Бахмач.

Отже, велика Вознесенська

пристань на Південному Бузі була

розташована трохи вище теперіш�

нього Прибужанівського мосту, а

на місці будівництва «НІБУЛО�

Ну» містилися зернові сховища,

що і підтвердили зроблені компа�

нією знахідки. До речі, це дуже ва�

жливо ще і тому, що державний

архів міста повністю згорів під час

фашистських бомбардувань вліт�

ку 1941 року, назавжди знищивши

безцінні історичні документи

краю. Так само під час війни було

знищено і пристань, і склади, і

міст через річку, на час звільнення

від загарбників 1943�го місто ле�

жало в руїнах.

Ну, і на підтвердження думки,

що сьогодення — це дещо приза�

бута давнина, хочу навести уривок

із історико�статистичного опису

цього краю, виданого 1891 року

українським громадським діячем,

економістом і теоретиком кооп�

еративного руху Тихоном Іванови�
чем Осадчим (подано мовою ори�

гіналу — російською): 
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СЬОГОДНІ «НІБУЛОН» продов�

жує реалізацію комплексного інве�

стиційного проекту з відродження

річки Південний Буг як головної

транспортної артерії Миколаївщи�

ни. В рамках проекту він також

будує перевантажувальний термі�

нал у Вознесенському районі Ми�

колаївської області та самостійно

виконує днопоглиблювальні робо�

ти на річці Південний Буг. Реалізо�

вуючи цей проект, компанія інве�

стує відразу у кілька галузей еко�

номіки України: будівельну, судно�

будівну, транспортну та АПК.

Чергову трудову перемогу ко�

лектив заводу на чолі з генераль�

ним директором, Героєм України

Олексієм Вадатурським відзначив

у робочій обстановці. А на черзі

вже інше замовлення — спуск на

воду другого несамохідного судна

проекту В2000, який заплановано

здійснити вже до 1 червня.

«Це подія національного мас�

штабу, — підкреслив Олексій Ва�

датурський, — адже такі, на пер�

ший погляд, невеликі події вирі�

шують історію українського судно�

плавства, зокрема, річкою Півден�

ний Буг. Уже у червні у Возне�

сенському районі це судно прий�

матиме першу партію зерна для

транспортування Південним Бу�

гом. Довжина судноплавного шля�

ху цієї річки складає 138 км, і такі

події, як сьогоднішня, наближують

нас до можливості перевезення до

1 млн тонн сільгосппродукції на

рік. Це дозволить нам зняти до 50

тис. вантажівок з автошляху від

Вознесенська до Миколаєва. Так,

саме з таких невеликих подій буду�

ється нова історія України. І мико�

лаївці повинні знати про це».

Судна цієї серії компанія пла�

нує спускати щомісяця. Таким

чином до кінця року на воду буде

спущено шість суден проекту

В2000, що складе загальну ємність

12 тис. тонн на воді. Судна будуть

працювати в тандемі з буксирами

проекту 121, що дасть змогу лише

за один рейс одним караваном

(буксир проекту 121 та 2 судна

проекту В2000) транспортувати до

4 тис. тонн зерна. Це дозволить

зняти по 100 вантажівок з авто�

шляхів області за один рейс.

Олексій Вадатурський подяку�

вав усьому колективу суднобудів�

но�судноремонтного заводу за

його наполегливу працю, яка ви�

конується чітко за графіком, як

швейцарський годинник:

«Це наша чергова трудова пе�

ремога! — наголосив гендиректор.

— Ми з вами поставили задачу до

25 травня спустити це судно — і

виконали. Наступна мета — спу�

стити ще одне судно вже до 1 чер�

вня. Я вам дуже вдячний за вашу

працю, за те, що ви виконуєте все

за графіком, що ми разом розді�

ляємо цю радість і надію на про�

цвітання нашого заводу. Ми зро�

бимо все, щоби це сучасне підпри�

ємство стало кращим не лише в

Україні, а й далеко за її межами.

Тут ми будуємо флот, який буде пе�

ревозити наші вантажі річками

Дніпро і Південний Буг аж до Чор�

ного моря».

Хрещеною матір'ю нового

судна стала маляр суднобудівно�

судноремонтного заводу «НІБУ�

ЛОН» Олена Гуменна. На заводі

Олена працює вже три роки, до

цього мала 16�річний стаж роботи

у суднобудівній сфері, тому каже,

що порівнювати є з чим: «На

цьому заводі дуже приємно прац�

ювати, адже тут все по�іншому —

створені всі умови для праці, зав�

жди є робота, гідна заробітна плата

і просто гарні людські відносини».

«Для нас, суднобудівників, це

щаслива можливість працювати на

такому заводі, — підтримує її слова

директор ССЗ «НІБУЛОН» Дми�

тро Горбенко. — Альтернативи в

Україні наразі немає. А тут ми

маємо можливість працювати у

рідній країні за своєю професією».

А робота справді є! Сьогодні на

заводі розроблена та успішно реа�

лізується виробнича програма зі

100% завантаженістю підприєм�

ства на найближчі роки. У планах

компанії на 2016�2018 роки будів�

ництво на власній судновій верфі

буксирів�штовхачів модернізова�

ного проекту 121М, багатоцільових

морських буксирів потужністю

3500 та 5000 кінських сил, самохід�

ного плавучого крана проекту 901

(за типом крана «Святий Мико�

лай»), несамохідних суден проек�

тів NBL�91, В2000 та 90М.

Олексій Вадатурський подяку�

вав присутнім на заході партнерам

компанії, зокрема, проектантам,

представникам банку ING Україна

Олексію Мостовому та Олегу Ка�

бабчану, а також директору ТОВ

«Метінвест�СМЦ» Дмитру Ліппі:

«Завдяки нашим партнерам ми

маємо можливість будувати судна,

поглиблювати річку та будувати

нові надсучасні елеваторні ком�

плекси, вести активну діяльність

на благо майбутнього України».

Тільки поточного року судно�

будівно�судноремонтний завод

«НІБУЛОН» переробить більше 6

тис. тонн спеціального корабель�

ного металу для будівництва суден

українських металургійних підпри�

ємств. Для порівняння: три роки

тому завод обробив лише 200 тонн,

потім — 1200 тонн і минулого року

— 3700 тонн.

«Це вже тринадцяте замовлен�

ня нашого заводу, — розповідає

Дмитро Горбенко. — Одне таке

судно будується 4�5 місяців, а од�

ночасно завод може працювати

над трьома�чотирьма такими замо�

вленнями. Кожне судно — це 100

тис. деталей, і наша задача забез�

печити їх 100% поєднання. Вже у

липні два таких несамохідних суд�

на будуть перевозити сільгосппро�

дукцію річкою Південний Буг, що

дозволить зняти навантаження з

автомобільних доріг. Таким чином

компанія послідовно реалізує про�

граму з розвитку водних переве�

зень, все більше утверджуючись на

позиціях лідера цієї галузі».

Сьогодні «НІБУЛОН» продов�

жує реконструкцію виробничих

потужностей заводу. В планах ком�

панії до осені збудувати два повні�

стю нових надсучасних цехи з дро�

боструминної обробки та порізки

та обробки металу. Також у най�

ближчих планах компанії — ще

одна лінія з будівництва пасажир�

ських суден, які ходитимуть Пів�

денним Бугом і Дніпром.

«НІБУЛОН» доводить, що на�

віть за таких надскладних умов

можна успішно працювати та до�

сягати поставленої мети: будувати

сучасні перевантажувальні термі�

нали та вантажні судна за кілька

місяців, самостійно, без підтримки

держави, проводити днопоглиблю�

вальні роботи на Південному Бузі.

Суднобудівна галузь України

не зникла, завдяки «НІБУЛОНу»

вона успішно відроджується!

За інф. прес�центру компанії
«НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»

19 травня 2016 року на суднобудівно�судноремонтному

заводі «НІБУЛОН» відбувся спуск на воду першого із

восьми несамохідних суден проекту В2000, призначених

для експлуатації на Південному Бузі. Саме такі події

творять новітню суднобудівну історію України!

Спуск судна 
на заводі «НІБУЛОН»

«Торговля в (Щербановской)
волости, удовлетворяя потреб�
ности населения, мало развита
за исключением лишь хлебной,
которая, благодаря судоходству
по Бугу, из года в год развивает�
ся и перетягивает на Буг грузы
из отдаленных местностей, ко�
торые до этого времени хлеб
свой отправляли по железной до�
роге. Причина этому — дешевиз�
на доставки грузов водой. 

Центром торговли была до
1890 года г.Новая Одесса, отку�
да грузы доставлялись на Троиц�
кую пристань, но в этом году
центр перенесен в с.Троицкое, и
агенты заграничных контор, по�
местившись возле самой при�
стани, начали конкурировать
между собой, повышая цены до
небывалых еще в этой местно�
сти размеров, вследствие того,
что раньше все агенты и скуп�
щики�евреи входили между собой
в соглашение и таким образом
эксплуатировали интересы на�
селения. Теперь же покупаемый
здесь хлеб грузится прямо на
суда, и в карманах крестьян
оставалось то, что получали ра�
ньше скупщики при переходе
хлеба в десятые руки.

Всякая торговля здесь связа�
на с торговлей хлебом, вслед�
ствие того, что крестьянин еще
задолго до урожая берет в долг
все необходимое для хозяйства,
а затем в лавках покупает вся�
кие предметы, привозя взамен их
хлеб. Таким образом, хлеб попа�
дает в большинстве случаев в
руки мелких скупщиков лавочни�
ков, которые, продавая его скуп�
щикам более крупным, очень
часто подмешивают всякие от�
бросы. Каждый скупщик хочет
заработать, и в результате, по�
лучается то, что в убытке
остается производитель кре�
стьянин.» 

(Т.И.Осадчий.
«Щербановская волость

Елисаветградского уезда
Херсонской губернии», 1891).

* * *

НАРАЗІ будівництво надсучас�

ного річкового терміналу три�

ває, а на безкраїх полях Побуж�

жя наливаються сонцем пшени�

ці і ячмені. І так хочеться, щоби

сільське господарство знову да�

ло потужний поштовх для еко�

номічного розвитку краю, й що�

би тепер цей розвиток став за�

кономірним і сталим на віки.


