
ТОЖ НАРАЗІ — будівництво

практично кипить. Лічені дні за�

лишаються до завершення монта�

жу останніх металоконструкцій

верхніх завантажувальних галерей,

майже на фініші монтаж метало�

конструкцій 45�метрової робочої

башти, всередині якої до 10 чер�

вня буде виконано електромонтаж

та установку технологічного устат�

кування. Добігають кінця і роботи

з будівництва адміністративно�ла�

бораторного корпусу, операторсь�

кої вагової, механічних майсте�

рень із пожежним депо, кафе.

Свого піку досягли роботи з вста�

новлення транспортерів, аспіра�

ційного обладнання та ін.

Найголовніше — роботи про�

довжують виконуватися відповід�

но до поставлених строків, без

суттєвих затримок. Майже 1000

будівельників працюють як єдина

команда. Найскладніша задача,

що сьогодні стоїть перед ними, —

це будівництво 26,5 тис. кв. м вну�

трішніх бетонних під'їзних шляхів

і стоянки для відстоювання авто�

транспорту. Паралельно з цими

роботами на початку червня стар�

туватиме благоустрій території

(фонтани, озеленення тощо).

День у день на майданчик

продовжує прибувати іноземне

обладнання. Так, сушарні ком�

плекси прибули навіть раніше

контрактних строків. Трохи запіз�

нюються металоконструкції си�

лосів, але будівельники готові

змонтувати ці дві тисячі тонн ме�

талоконструкцій в найкоротші

строки.

Тож, в очікуванні цих робіт

триває прокладка 5,7 км водопро�

відних та каналізаційних мереж,

140 км кабельно�провідникових

шляхів тощо.

Днями буде встановлено водо�

напірну башту, прикрашену укра�

їнським національним орнамен�

том. Артезіанська свердловина для

неї вже підготовлена.

Окрім вищевказаних робіт,

повним ходом розгорнулось про�

кладання високовольтної лінії

електропостачання напругою 35

кВ, яка, пересікши ріку, до 10 чер�

вня буде підведена до термінала.

Задля цього встановлюються 35�

метрові опори, висота яких убез�

печить щогли та антени суден

компанії від зіткнення з лініями

електропостачання.

У свою чергу, компанія «НІ�

БУЛОН» не бариться з виконан�

ням власних фінансових зобо�

в'язань. Так, лише минулого тиж�

ня було сплачено близько 20 млн

грн за виконані роботи та поста�

влене обладнання. Загальна ж вар�

тість будівництва термінала скла�

дає 450 млн грн.

Відтак до 10 червня на майдан�

чику фінішують абсолютно всі бу�

дівельно�монтажні роботи, давши

початок пусконалагоджувальним

роботам. У ці дні також розпоч�

неться ремонт доріг у напрямку до

м.Вознесенськ та с.Прибужани,

будівництво велосипедної доріж�

ки, а персонал філії розпочне об�

живати нові будівлі.

Та поки будівельники зводять

термінал посиленими темпам, ке�

рівник «НІБУЛОНу» теж не гає

часу. Зокрема, весь минулий тиж�

день генеральний директор ком�

панії Олексій Вадатурський

перебував у закордонному відря�

дженні, під час якого відвідав 4

країни та зустрівся з представни�

ками 12 міжнародних фінансових

інститутів. «Зараз саме той час,

коли формується фінансовий

план та фінансові взаємовідноси�

ни з банками на наступний мар�

кетинговий рік. Хочу наголосити,

що всі партнери нас розуміють і

підтримують. У мене є впевне�

ність, що наступний рік стане

таким же успішним, як і поперед�

ні, і ми виконуватимемо свої інве�

стиційні зобов'язання й надалі», —

зауважив Олексій Вадатурський.

Сьогодні, коли в країні майже

немає доступу до іноземних інве�

стицій, така діяльність керівника

«НІБУЛОНу» особливо цінна та

важлива. Адже саме вона сприяє

залученню іноземних інвестицій

та розвитку економіки країни, ре�

алізації нових інвестиційних про�

ектів, створенню додаткових ро�

бочих місць, нашому з вами доб�

робуту.
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Негода — для роботи не перешкода
Потужні зливи, що вже багато днів панують на Миколаїв5

щині, не змогли завадити традиційній суботній зустрічі 28

травня на будівельному майданчику філії «Вознесенська»

ТОВ СП «НІБУЛОН» на Південному Бузі. Тим паче, що будів5

ництво сучасного об'єкта зернової інфраструктури входить

у свою завершальну стадію — вже 15 червня підприєм5

ство розпочне роботу.

Радісно пролунав останній дзвоник 
27 травня у школах України пролу5

нав останній дзвоник. Традиційно

це свято з учнями та вчителями від5

значила і компанія «НІБУЛОН».

Cаме тут, зі шкільної парти, будується

майбутнє нашої держави. Тому компанія

«НІБУЛОН» поставила собі за мету допо�

могти кожній дитині у звичайних міських

та сільських школах отримати якісну суча�

сну освіту.

Уже понад 10 років компанія реалізує

благодійну програму «НІБУЛОНівський

стандарт», в ході якої майже 150 підшефних

шкіл у Миколаєві та в 12 областях України

отримують благодійну допомогу. З року в

рік компанія допомагає освітнім закладам

по всій країні, даруючи спортивний інвен�

тар та методичні матеріали, оснащуючи

комп'ютерні та мультимедійні класи, ре�

монтуючи навчальні кабінети. Завдяки цій

допомозі вирішується питання комп'ютери�

зації та впровадження новітніх технологій у

шкільних закладах міста та сіл. Тільки така

системна робота та підтримка здатні дійсно

покращити освітній та культурний рівень

підростаючого покоління. 

Так, на початку цього навчального року

компанія «НІБУЛОН» передала Миколаїв�

ській ЗОШ № 24 сучасний мультимедійний

проектор для проведення наукових конфе�

ренцій, презентацій, представлення дитя�

чих творчих проектів та захисту конкурсних

робіт. У Миколаївській ЗОШ № 51 оновле�

но раніше встановлене комп'ютерне облад�

нання та мультимедійні проектори, а в

трьох кабінетах ЗОШ № 57 Миколаєва

встановлено нові пластикові вікна, відтак

здобувати знання школярам буде не лише

цікаво, але і затишно. Всі підшефні школи

щороку традиційно отримують новий спор�

тивний інвентар.

Результатом багаторічної благодійної

діяльності компанії стали значні успіхи

учнів підшефних шкіл «НІБУЛОНа» на

предметних олімпіадах і всеукраїнських

конкурсах. Кращі з вихованців та їх вчителі

цього року традиційно були відзначені ком�

панією.

«НІБУЛОН» щиро побажав усім випу�

скникам не сходити з обраного шляху і зав�

жди досягати намічених цілей. А тим, для

кого останній дзвоник ще попереду — нас�

наги та радості від навчання! Компанія за�

кликала школяриків цінувати та примно�

жувати надбані знання, постійно займатися

самоосвітою. 
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