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Будівництво термінала «НІБУЛОН» - 
вагомий внесок в соціально-економічний 

розвиток громад району

Ну що ж, якщо два тижні тому лік 
будівництва сучасного перевантажу-
вального термінала ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН» філії «Вознесенська» йшов на 
години, то вже сьогодні, мабуть, ті го-
дини переросли на секунди. Виникає 
приємне хвилювання, коли в черговий 
раз спостерігаєш за роботою підряд-
ників. Перед всіма будівельниками – й 
тими, хто вже з десяток років працює 
з «НІБУЛОНом», й «новачками» – по-
ставлені конкретні строки, які ні в яко-
му разі не можна порушувати, тому й 
трудяться всі як єдиний механізм – хто 
в дві, а хто й в три зміни.

Олексій Вадатурський вже у ході 
обговорення побаченого під час тра-
диційного обходу всіх об’єктів будів-
ництва повідомив присутнім: «Бу-
дівництво перевантажувального 
термінала під Вознесенськом знахо-
диться на фінішній прямій, основні 
будівельні роботи будуть закінчені в 
термін – до 10 червня, і далі ми при-
ступимо до налагоджування техноло-
гічного процесу та врешті встанов-
люватимемо металеві ємності. Це 
досить кропітка професійна робота, 
тому ми й відклали її на останні дні. 
Одночасно з тим виконуватимуться 
й роботи по благоустрою території, 
облаштовуватимемо квітники, виса-
джуватимемо дерева».

Вже у понеділок-вівторок на пло-
щадці розвантажилися перші 15 ав-
томобілів з іспанськими металевими 
ємностями. Підняття силосів – доволі 
відповідальний процес, хоча й на пер-
ший погляд все не так і складно: ніби 
дитячий конструктор, деталь за детал-
лю збиратимуть кожен з 12 великих 
та 4 малих зерносховищ. Хоча, задля 
справедливості, варто зазначити: таких 
деталей в комплектації нараховується 
більше 3 мільйонів загальною вагою 2 
тисячі тонн. Нагадаю, на встановлення 
ємностей відведено 10 днів, цим проце-
сом займатимуться до 400 спеціалістів, 
тобто кожна людина за день збиратиме 
у середньому 1600 деталей.

За два останні місяці, за підрахунка-
ми спеціалістів, у районі випало близь-
ко 370 мм опадів, що на 70 мм переви-
щує річну (!) норму. Тому й не дивно, 

що по периметру будівництва після за-
сипки території навколо об’єктів утво-
рилися желеподібні піщані пласти. 
Тільки уявіть собі, якби ці опади були 
у вигляді снігу, то висота снігового по-
крову сягнула б 11 метрів!

На нараді було вирішено прийняти 
міри для вирішення цієї ситуації: «Робо-
та будівельників ускладнюється. Вони 
не зможуть, на жаль, за таких умов 
працювати одночасно і швидко, і якіс-
но. Нам необхідно терміново прийняти 
певні рішення, щоб покращити якість і 
надолужити терміни виконання робіт», 
- наголосив Олексій Вадатурський.

І рішення були прийняті: на допо-
могу будівельникам залучили ряту-
вальників 12 ДПРЧ Державної служ-

би України з надзвичайних ситуацій 
в Миколаївській області. Команда ря-
тівників, серед яких Д.М. Сердюков, 
А.В. Дем’яченко, Д.С. Ребях, під ке-
рівництвом капітана В.В. Гуцала, тіль-
ки за дві доби відкачали з території 
будівельного майданчика понад 300 
кубометрів води. Керівництво компа-
нії дякує рятувальникам за виконану 
роботу. Адже завдяки цій допомозі під-
рядники зможуть завершити будівель-
ні роботи у визначений термін.

Складні погодні умови, в свою чергу, 
відтермінували процес прокладання 

внутрішніх шляхів. Бетонні плити не 
можна накладати на грунт, який бук-
вально лежить на водяній подушці. 26,5 
тисяч кв. м бетонного шляху, тут варто 
наголосити: якісного бетонного шляху, 
який не доведеться ремонтувати з року 
в рік (як це часто буває навіть у нашому 
районі, що вже й говорити про область!) 
– саме стільки внутрішнього дорожньо-

го покриття найближчим часом мають 
прокласти задіяні у процесі підрядні 
організації. Навіть під тиском велико-
тоннажних автомобілів таке покриття, 
яке у радянські часи, до речі, викорис-
товували для укладки злітних полос на 
аеродромах стратегічних бомбарду-
вальників, не пошкодиться. За слова-
ми Олексія Опанасовича, якщо б таку 
технологію по відновленню доріг вико-
ристовували у Миколаївській області, то 
вже давно б забули про ремонт дорож-
нього покриття: «Вартість одного ква-
дратного метра бетонних плит, які 
ми закупили для нашого будівництва, 
складає 600 гривень. Приблизно таку 
ж суму коштів сьогодні витрачають на 
укладення одного квадратного метру 
асфальтового покриття, але ж цю й 
ту якість порівнювати не можна. Для 
прикладу приведу власний досвід – 14 
років тому на терміналі у Миколаєві ми 
проклали шлях з таких плит, по якому 
весь цей час проїжджали великовагові 
автомобілі, і при цьому жодного ремон-
ту робити так і не довелося», - заува-
жив гендиректор «НІБУЛОНу». 

До запланованої дати відкриття тер-
мінала роботи по днопоглибленню на 
Південному Бузі, які, нагадаю, тимча-
сово припиняли на час нересту, також 
завершаться. До 15 червня у планах 
компанії дійти до Мертвоводу. Трива-
лі проливні дощі призвели до того, що 
рівень води у річці піднявся на 30 см, 
що також внесло корективи і в роботу 
по днопоглибленню. 

По праву сторону від 12 красенів-
силосів розташується 120-метровий 
причал, будівництво котрого також йде 
повним ходом. На наступному тижні 
стовідсотково повинні бути закінчені 
адміністративно-лабораторний кор-
пус, їдальня, майстерня з гаражами 
та пожеже депо, операторна вагова й 
трансформаторна підстанція. 

Також вслід за будівництвом вну-
трішніх шляхів розпочнеться рекон-
струкція дороги загального користу-
вання від елеваторного комплексу до 
дороги Р-55 Одеса - Новий Буг. Піз-
ніше, дорожнього покриття по вулиці 
Одеській у м. Вознесенськ. Окрім цьо-
го тут також облаштують велодоріжки 
та вже почали встановлювати опори 
зовнішнього освітлення. Таким чином, 
на філію «Вознесенська» і працівни-
кам, і гостям добиратися буде зручно 
і авто- і велотранспортом – як вдень, 
так і вночі. 

«НІБУЛОН» - 
національний 
інвестор, який 
не забуває 
про соціальне 
партнерство
І поки на майданчику майбутнього 

термінала будівництво йде повним 
ходом, керівництво «НІБУЛОНу» про-
довжує виконувати свою місію націо-
нального інвестора – всіляко сприяти 
соціально-економічному розвитку та 
ставати соціальними партнерами для 
тих населених пунктів, біля яких ве-
деться будівництво таких сучасних 
елеваторів. Так зване соціальне парт-
нерство – поняття далеке для закор-
донних інвесторів, які лише вкладають 
кошти у виробництво. Звісно, економі-
ка країни потребує таких вливань – і 

надходження до бюджетів різних рів-
нів збільшується, і нові робочі місця 
з’являються, але на цьому співпраця 
вкладників капіталу з інших країн за-
кінчується. Чого не скажеш про «НІБУ-
ЛОН» та його генерального директора 
Олексія Вадатурського. Випадок з фі-
лією «Вознесенська» сміливо можна 
назвати унікальним, адже, будуючи 
свій термінал на березі річки Півден-
ний Буг, «під опіку» українського інвес-
тора потраплять одразу три населе-
них пункти – два села Вознесенського 
району – Прибужани та Бузьке, та й 
місто Вознесенськ. Чому саме так, по-
яснює Олексій Вадатурський: «У нас 
склався щасливий випадок, що ми 
знаходимося на нейтральній стороні 
трьох населених пунктів – сіл Прибу-
жани, Бузьке та міста Вознесенськ. 
З Прибужанами – ми давні партне-
ри, тут вже більше 15 років працює 
наша однойменна філія, у тому числі 
й у цьому селі й житимуть майбут-
ні працівники філії «Вознесенська», а 
ми завжди опікаємо наших співробіт-
ників. Щодо Бузького, то територія, 
на якій наразі ведеться будівництво, 
належить саме Бузькій сільській раді. 
Вже незабаром місцевий бюджет цієї 
ради поповниться новими надходжен-
нями від продажу земельної ділянки 
під терміналом. Також домовилися 
з керівництвом села, що вручимо їм 
сертифікат на певну суму коштів, 
з допомогою яких вони зможуть ви-
рішити низку соціальних проблем. 
Зобов’язуємося допомагати й Возне-
сенську, територією якого їздити-
муть наші автомобілі. Вже вирішили 
переоблаштувати набережну річки 
Мертвовід та освітлити її».

Інвестиції – це майбутнє України, в 
залежності від наявних робочих місць, 
без інвестицій – спостерігається за-
стій, безробіття, зубожіння населення. 
«НІБУЛОН», реалізуючи подібні проек-
ти, дає надію людям. І точно не зби-
рається зупинятися на досягнутому. 
Так, Олексій Вадатурський у суботу 
повідомив, що компанія планує також 
продовжити інвестиційну діяльність 
на території сільських рад Вознесен-
щини, зокрема мова йде про розробку 
кар’єрів з видобування будівельних 
матеріалів, щебеню тощо, які потім пе-
реправлятимуться не автомобільними 
шляхами, а давно забутим старим спо-
лученням – по річці Південний Буг.

До завершення загальнобудівель-
них робіт на перевантажувальному 
терміналі філії «Вознесенська» ТОВ 
СП «НІБУЛОН» залишилося 6 днів.

НАТАЛІЯ НАГОРНА
Фото – Прес-служба 

ТОВ СП «НІБУЛОН»

4 червня на будівельному майданчику перевантажу-
вального термінала вознесенської філії «НІБУЛОНу» у 
черговий раз відбулася виробнича нарада під головуван-
ням генерального директора компанії Олексія Вадатур-
ського за участю «нібулонівських» фахівців та керівників 
підрядних організацій. До традиційних учасників наради 
– депутата обласної ради, регіонального директора з ви-
робництва Олександра Терещенка та Прибужанівського 
сільського голови Костянтина Терещенка, приєдналися 
колеги останнього – очільники Бузького та Вознесенська  
– Олександр Кучер та Віталій Луков. Цього разу погодні 
умови не завадили нам проінспектувати будівництво та 
на власні очі побачити, як справи на кожному з об’єктів.

На допомогу будівельникам залучено команду 
рятівників 12 ДПРЧ Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій Миколаївської області

Загальний вигляд будівельного майданчика

Виробнича нарада на майданчику

В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ


