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Федір Тютчев у своєму чи не 
найвідомішому поетичному тво-
рі яскраво описував травневу 
грозу та милувався рясним до-
щем. Складається враження, 
що класик писав про цьогорічну 
весняну пору нашого регіону: чо-
тири місяці літньо-осінньої засухи 
2015 року сповна компенсуються 
проливними дощами квітня-трав-
ня вже 2016. Все б нічого, але 
для 700 будівельників, які майже 
безперервно трудяться на буді-
вельному майданчику, «гроза в 
начале мая» (в нашому випадку в 
кінці травня), так би мовити, може 
стати на перепоні вчасного за-
кінчення будівельних робіт. Хоча, 
якщо маєш справу з «НІБУЛОНів-
ськими» фахівцями, така дрібни-
ця, як злива, в жодному разі не 
відтермінує заплановану дату 
відкриття елеватора, переконує 
Олексій Вадатурський: «Головне, 
що я маю справу з будівельника-
ми, які навчилися працювати при 
будь-якій погоді. Мене тішить 
те, що  зараз не зима і не рання 
весна. Травень – мінливий місяць, 
коли в одну мить може йти ряс-
ний дощ, а в іншу – вже сонечко 
сяє, віє легкий вітер. В таких 
умовах працювати непросто, 
але точно можливо. Я задово-
лений тим, що наші підрядники 
використовують кожну погожу 
годину, щоб працювати і не по-
рушувати темпи. Погода накла-
дає свій відбиток на графік будів-
ництва, але ми також аграрна 
компанія і добре розуміємо – до-
щова погода – на гарний врожай. 
Тому не нарікаємо. Об’єкт здамо 
в експлуатацію в установлений 
термін – не пізніше 15 червня. І 
це буде свято не лише для Воз-
несенщини, а й для всієї Микола-
ївської області, для України».

Хоча нам по майданчику в су-
боту пройтися так і не вдалося, 
робоча нарада за участю спеціа-
лістів «НІБУЛОНу» та керівників 
задіяних на будівництві підрядних 
організацій все-таки відбулася. 

Підсумки 
виробничої 
наради: дату 
відкриття ніхто 
не відміняв, 
працюємо 
подвоєними 
темпами
Під час наради Олексій Вада-

турський проінформував підряд-
ні організації, які займатимуться 
встановленням основного об-
ладнання – сушарок та метале-
вих ємностей, щодо термінів їх 
постачання. Так, сушильні комп-
лекси американської фірми 
«MathewsCompany» прибули на 
два дні раніше запланованого 
строку, виграний час як раз був 
витрачений на їх дводенне роз-
митнення. Що стосується іспан-
ських зерносховищ виробництва 
компанії «Symaga», то, за сло-
вами Олексія Опанасовича, все 
йде за планом: «Я на сьогодні 
можу сказати, що із 42 автомо-
білів з металевими ємностями 
вже відвантажено 9, і буквально 
у понеділок, 30 травня, ми сто-
відсотково закінчимо відванта-
ження першої партії обладнання 
– 15 автомобілів. На 6-7 червня 
заплановано початок встанов-
лення силосів, тому сьогодні ін-
формую спеціалістів і керівників 
фірм, які відповідають за мон-
таж металевих ємностей, що у 
нас на 2 тижні зміщується план 

їх підняття. Добре це чи погано? 
Для збереження технології ви-
робництва – це ідеальні умови, 
тому що ми за цей час зможемо 
прокласти всі внутрішні бетон-
ні шляхи, закінчити благоустрій 
території, а монтажники вже 
працюватимуть на готовому 
будівельному майданчику – за 
класичною будівельною схемою. 
У них на підняття ємностей за-
лишиться більше тижня. Хто 
з нами будував раніше, добре 
знає, що за ці роки ми навчили-
ся працювати у таких умовах, 
тому розуміємо, що вийти з 
будь-якої ситуації цілком можли-
во. Будівельники добре знають, 
що вони не в аптеці працюють: 
ними повинні і зміни у погоді вра-
ховуватися, і інші непередбачені 
ситуації. В цілому я не бачу на 
будівництві тих об’єктів, які ми 
не в змозі закінчити у термін».

Партнери «НІБУЛОНу», які вже 
не один рік пліч-о-пліч будують 
сучасні елеватори в різних ку-
точках нашої країни, навчилися 
працювати за будь-яких умов: їм 
не страшні ані сильні морози, ані 
вітри, що вже й говорити про дощі 

– ніщо не стане їм на перепоні. От 
що значить працювати з професі-
оналами своєї справи: «НІБУЛО-
Нівські» спеціалісти організують 
роботу, а підрядники – вдало ви-
конають поставлені задачі.

Обмежитися будівництвом 
термінала філії «Вознесенська», 
будівництвом власного ван-
тажного флоту та проведенням 
днопоглиблювальних робіт на 
річці Південний Буг в рамках ре-
алізації інвестиційного проекту з 
відродження річного судноплав-
ства  Олексій Вадатурський не 
збирається. У генерального ди-
ректора «НІБУЛОНу» в засіках 
чимало планів, які однозначно 
позитивно відзначаться на еко-
номічному кліматі як регіону, так 
і країни загалом. Аби реалізація 
проектів була успішною, Олексій 
Опанасович постійно проводить 
зустрічі з закордонними партне-
рами. Ось і в суботу на виробни-
чу нараду Олексій Вадатурський 
прибув з чергового відрядження. 
«За тиждень я відвідав чотири 
країни, провів зустрічі з пред-
ставниками 12 європейських 
банків, - говорить гендиректор 
«НІБУЛОНу». – Зараз як раз 
той час, коли формується фі-
нансовий план та фінансові 
взаємовідносини з банками на 
наступний маркетинговий рік. 
Хочу наголосити, що всі парт-
нери нас розуміють й підтриму-
ють. У мене є впевненість, що 
наступний рік стане таким же 
успішним, як і попередні, і ми ви-
конуватимемо свої інвестиційні 
зобов’язання й надалі».

Сьогодні, коли в країні майже 
немає доступу до іноземних ін-
вестицій, така діяльність керів-
ника «НІБУЛОНу» особливо цін-
на та важлива. Адже саме вона 

сприяє залученню іноземних 
інвестицій та розвитку економіки 
країни, реалізації нових інвести-
ційних проектів, створенню до-
даткових робочих місць, нашому 
з вами добробуту. 

Коловорот 
історії: новий 
елеватор — 
на місці 
історичного 
зерносховища
Наші колеги з українського тиж-

невика ділової інформації «Агро-
профі» провели власне  невелике 
історичне розслідування, викрив-
ши низку цікавих фактів про Воз-
несенщину, і зайвий раз довели: 
наш край – край хліборобів, не 
зважаючи на час. Пропонуємо 
вам, шановні читачі, відправитися 
в подорож крізь віка – ознайоми-
тися з уривком матеріалу Тетяни 
Шелкопляс «ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ 
ТЕРМІНАЛ: ВІДРОДЖЕННЯ 
ХЛІБНИХ ТРАДИЦІЙ»:

«Нині існує незаперечний до-
каз, що новий річковий елеватор-
ний комплекс філії «Вознесен-
ська» зводиться на притаманному 
такому об'єкту історичному місці.

У рамках національного ін-
вестпроекту «НІБУЛОНу» з від-
родження судноплавства на 
внутрішніх річках країни, проек-
танти вибирали для елеватора 
на Південному Бузі найзручніше 
місце. І знайшли його нижче ав-
томобільного мосту на лівому 
березі річки напроти села При-
бужани, що належить Бузькій 

сільській раді. З погляду логіс-
тики це дуже вдале місце, бо 
декількома кілометрами вище 
Вознесенська закінчуються 
славнозвісні кам'яні бузькі по-
роги, 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 
річковий вантажний рух і па-
сажирські перевезення, у тому 
числі і на ділянці від Вознесен-
ська до Миколаєва.

Коли будівельники почали зво-
дити фундамент майбутнього ад-
міністративного корпусу, одна з 
25-метрових паль уперлася в щось 
дуже міцне. Щоб ліквідувати пере-
пону, вирішили розкопати довкола 
і віднайшли старий бетонний фун-
дамент і, пробивши його, дійшли до 
другого такого самого. А між ними 
виявився шар з близько 15 санти-
метрів залишків пшениці. На жаль, 
зерно було почорнілим і непридат-
ним для лабораторного досліджен-
ня, бо дуже походило на ґрунт і 

просто розсипалося від контакту з 
повітрям. Такий факт окрилив усіх, 
бо з'ясувалося, що він став справж-
ньою історичною знахідкою!

Поринувши в історію краю, ми 
перебрали купу старої літерату-
ри, поспілкувалися з краєзнав-
цями, і віднайшли чимало ціка-
вого про історію Вознесенська, 
яка має дуже багато спільного з 
сьогоденням. Найголовніше те, 
що поштовх для розвитку краю 
дало саме сільське господарство 
і транспортування вирощеного 
зерна Південним Бугом.

Сучасний Вознесенськ — міс-
то обласного підпорядкування, 
що облаштувалося на обох 
берегах р. Мертвовод у місці її 
злиття з Південним Бугом, у 91 
км від Миколаєва.

Заселяти ці благодатні прикор-
донні землі почали лише від 1775 
року представниками Бузького ко-
зацького війська, вояки якого під 
командуванням генерал-майора 
М.І. Кутузова брали участь в об-
лозі і взятті турецьких фортець 
Очаків, Ізмаїл, Акерман.

Урочиста закладка Вознесен-
ська (на честь церковного свята 
— Вознесіння Господнього) від-
булася 10 травня 1795-го на місці 
старої козацької фортеці Соколи. 
Селилися тут переважно українці, 
росіяни, молдавани і євреї.

Виявилося, що тут благодатні 
природно-кліматичні умови, за-
вдяки яким дуже швидко і рясно 
родить пшениця. На тлі стрімкого 
розвитку сільського господарства 
почала розвиватися промисло-
вість і торгівля. Відтак, наприкінці 

позаминулого століття Возне-
сенськ завдяки своєму вдалому 
розташуванню стає великим тор-
говим центром Херсонської губер-
нії. У місті звели велику пристань із 
численними зерносховищами, че-
рез яку здійснювалася перевалка 
зерна до портових міст: Миколаїв, 
Херсон, Одеса.

Уявіть собі, що 1914 року із 18 
тисяч мешканців міста близько 4 
тисяч чоловік працювали на річко-
вій пристані. Мало того, багаті куп-
ці займалися хлібною торгівлею і 
входили в число акціонерів Возне-
сенського товариства хліботоргів-
ців та товариства судновласників.

До речі, потужним і впливовим 
агентом із продажу хліба, влас-
ником барж був Адольф Кібрик, 
батько (в майбутньому) народно-
го художника СРСР Євгена (Гер-
ца) Кібрика, чиє ім'я нині носить 
Вознесенський художній музей. 
Крім іншого, в його книзі спога-
дів «Работа и мысль художника» 
можна дізнатися багато цікавого 
від очевидця подій буремного 
минулого століття. Про долю ху-
дожника і про історію міста може 
дуже багато розповісти і дирек-
тор музею Валентина Павлівна 
Ованесіян, автор монографії 
«Долина богини Даны».

Річкове сполучення було осно-
вним 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 
теперішнього Прибужанівсько-
го мосту, а на місці будівництва 
«НІБУЛОНу» містилися зернові 
сховища, що і підтвердили зро-
блені компанією знахідки. До речі, 
це дуже важливо ще і тому, що 
державний архів міста повністю 

згорів під час фашистських бом-
бардувань влітку 1941 року, наза-
вжди 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 лежало в руїнах.

Ну, і на підтвердження думки, 
що сьогодення — це дещо при-
забута давнина, хочу навести 
уривок із історико-статистично-
го опису цього краю під назвою 
«Щербановская волость Елиса-
ветградского уезда Херсонской-
губернии», виданого 1891 року 
українським громадським діячем, 
економістом і теоретиком коопе-
ративного руху Тихоном Іванови-
чем Осадчим:

«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, 
которые до этого времени хлеб 
свой отправляли по железной 
дороге. Причина этому — деше-
визна доставки грузов водой.

Центром торговли была до 
1890 года г. Новая Одесса, отку-
да грузы доставлялись на Тро-
ицкую пристань, но в этом году 
центр перенесен в с. Троицкое, 
и агенты заграничных контор, 
поместившись возле самой при-
стани, начали конкурировать 
между собой, повышая цены до 
небывалых еще в этой местнос-
ти 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 
раньше скупщики при переходе 
хлеба в десятые руки.

Всякая торговля здесь связана 
с торговлей хлебом, вследствие 
того, что крестьянин еще за-
долго до урожая берет в долг 
все необходимое для хозяйства, 
а затем в лавках покупает вся-
кие предметы, привозя взамен их 
хлеб. Таким образом, хлеб попада-
ет в большинстве случаев в руки 
мелких скупщиков-лавочников, 
которые, продавая его скупщи-
кам более крупным, очень часто 
подмешивают всякие отбросы. 
Каждый скупщик хочет зарабо-
тать, и в результате, получает-
ся то, что в убытке остается 
производитель крестьянин». 

От такий от коловорот історії
До відкриття перевантажу-

вального термінала філія «Воз-
несенська» ТОВ СП «НІБУЛОН» 
залишилося 13 днів.

НАТАЛІЯ НАГОРНА
Фото – Прес-служба 

ТОВ СП «НІБУЛОН»

В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

Олексій Вадатурський: «В цілому я не бачу на будівництві 
тих об’єктів, які ми не в змозі закінчити у термін»

23 жовтня минулого року компанія «НІБУЛОН» розпочала будівництво одного 
з найпотужніших річкових перевантажувальних терміналів Миколаївщини біля 
села Прибужани Вознесенського району. Його введення в експлуатацію відбу-
деться менше ніж за два тижні. Мабуть, скептики, притримуючись свого амплуа, 
ще сумніваються, не вірять, що довгоочікувана подія відбудеться за планом – 15 
червня. Але «нібулонівці» на чолі з гендиректором компанії Олексієм Вадатур-
ським, провівши у суботу, 28 травня, чергову робочу нараду, вкотре продемон-
стрували, що ніщо не має стати на заваді їх планам, навіть весняна негода.

Цього разу нарада на будівельному майданчику проходить 
в приміщенні нового кафе-їдальні термінала

Будівництво причалу

«Металісти» не перестають 
працювати ані на хвилину


