
11 ЧЕРВНЯ на будівельному

майданчику філії «Вознесенсь�

ка» відбулася передостання ви�

робнича нарада під головуван�

ням генерального директора

ТОВ СП «НІБУЛОН», Героя

України Олексія Вадатурсько�

го, за участю керівників пі�

дрядних організацій та голови

Вознесенської районної дер�

жавної адміністрації Наталії

Баланюк.

Учасники наради, як зав�

жди, спільно оглянули буді�

вельний майданчик та проана�

лізували стан готовності кож�

ного з об'єктів. Зважаючи на

побачене, можна з впевненістю

сказати, що «НІБУЛОН» не

зраджує своїм традиціям: лише

20 березня на філії «Возне�

сенська» розпочалися загаль�

нобудівельні роботи, а сьогод�

ні вони вже добігають кінця.

Зараз на будівельному май�

данчику працюють близько ти�

сячі робітників. Утім, через де�

кілька днів, кількість задіяних

у процесі підготовки до здачі в

експлуатацію об'єкту зросте до

1300�1400 осіб. До них приєд�

наються ще й мешканці навко�

лишніх сіл  та  працівники

інших філій компанії «НІБУ�

ЛОН». На перший погляд пере�

січної людини, будівельний

майданчик нагадує великий ха�

отичний мурашник. Насправді

ж, жоден робітник не вешта�

ється без діла, всі працюють

злагоджено, згідно до встано�

вленого робочого графіку, як

швейцарський годинник. На

сьогодні більшість підрядних

організацій, які вже впоралися

зі своїми завданнями, полиши�

ли термінал або ж почали вико�

нувати додаткові роботи. Серед

них: «Астарта Млинелеватор�

буд», «Трансвіт», «Полтавас�

пецмонтаж», миколаївська бу�

дівельна організація ФОП

Кондратюк В.С., «Укрдобро�

бут», «БУЛАТ», «Взаємодія»,

«Житлорембуд�Ніка», «Буді�

вельна компанія» (м. Дніпро).

Зокрема, остання, як відмітив

Олексій Опанасович, єдиною

погодилася звести зерноочисну

вежу за 60 днів і зробила це

(інші підрядники зобов'язува�

лися виконати ці роботи за 90

днів).

Генеральний директор «НІ�

БУЛОНу» під час наради подя�

кував усім робітникам вищезаз�

начених організацій за сумлін�

ну працю та пообіцяв обов'яз�

ково запросити їх на святкове

відкриття перевантажувально�

го терміналу.

Також керівництво компанії

відмітило Державну службу Ук�

раїни з надзвичайних ситуацій

в Миколаївській області, яка

оперативно відгукнулася на

прохання підприємства та лік�

відувала наслідки негоди, від�

качавши з будівельного май�

данчика більше 1,5 тис. кубо�

метрів води.

Про завершення будівельних

робіт на перевантажувальному

терміналі свідчить і невелика

кількість вантажопідйомних

кранів. На сьогодні їх тут усього

4�5 одиниць (для порівняння,

раніше їх було близько 30).

На сьогодні на філії вже

здані в експлуатацію вагова, ад�

міністративно�лабораторний

корпус та кафе. В адміністра�

тивно�лабораторному корпусі,

як і обіцяли минулого тижня,

встановили меблі, лабораторне

та комп'ютерне обладнання.

Стіни прикрашають великі фо�

тографії «НІБУЛОНівських»

філій, а на підвіконнях осели�

лися квіти. Працівники вже

почали обживати свої нові ро�

бочі місця. На початку тижня

на філію «Вознесенська» при�

була комісія для атестації лабо�

раторії. Тому незабаром і робіт�

ники лабораторії зможуть при�

ступити до своїх обов’язків.

«НІБУЛОН» — одне з неба�

гатьох українських підпри�

ємств, що активно використо�

вує енергозберігаючі технології,

які дозволяють істотно скоро�

тити споживання дорогих енер�

гоносіїв. Тому на дахах їдальні

та адміністративно�лаборатор�

ного корпусу цього тижня вста�

новлять сонячні батареї для пі�

дігріву води, що є альтернатив�

ним джерелом енергії.

Повним ходом на переван�

тажувальному терміналі зараз

монтуються металоконструкції

силосів. «У цьому році нас

уперше за весь час співробіт�

ництва підвела іспанська ком�

панія «Symaga», яка своєчасно

не відвантажила конструкції.

Наступна партія ємностей (15

вантажівок) має прибути на

термінал до кінця поточного

тижня. Я особисто відвідаю цей

завод, зустрінуся з керівниц�

твом компанії та проконтро�

люю процес відвантаження.

Однак цей процес не заважати�

ме роботі термінала, і після 22

червня він зможе приймати від

сільгоспвиробників перше

зерно», — повідомив Олексій

Вадатурський. 

Найближчими днями на

підприємстві буде встановлено

огорожу та введено контроль�

но�пропускний режим.

Активно ведеться і будів�

ництво внутрішніх бетонних

шляхів, здійснюється рекон�

струкція дороги від термінала

до дороги Р�55 Одеса�Новий

Буг та ремонт дорожнього по�

криття по вул. Одеська у Воз�

несенську. Будується і велодо�

ріжка. На під'їздній дорозі до

термінала вже встановлено ос�

вітлення. 

Тож на черзі проведення пу�

сконалагоджувальних робіт.

Отже, незважаючи на нес�

приятливі погодні умови та

затримку постачання облад�

нання з боку іноземної компа�

нії, нібулонівські спеціалісти

зробили все можливе для того,

щоби своєчасно підготувати

перевантажувальний термінал

до прийому нового врожаю від

сільгоспвиробників.

* * *

Минулого тижня Олексій

Вадатурський разом зі своїм за�

ступником з правових та еко�

номічних питань Андрієм Ва�

сильєвим, провів низку плід�

них зустрічей з міністром ін�

фраструктури України Володи�

миром Омеляном і міністром

аграрної політики та продо�

вольства України Тарасом Ку�

товим. Зокрема, були обгово�

рені питання розвитку річково�

го судноплавства в Україні.

«У мене в ці дні було багато

зустрічей з міністрами. Після

того, як міністр інфраструктури

Володимир Омелян побував на

нашому підприємстві, він ви�

словив бажання зустрітися для

того, щоби розглянути ком�

плекс питань щодо активізації

річкових перевезень та розвит�

ку цієї галузі. Ми домовилися,

що я зустрінуся з фахівцями зі

США, які є консультантами мі�

ністерства та вивчають пробле�

ми розвитку судноплавства річ�

ками Дніпро, Південний Буг і

Десна. Наші фахівці, і я в тому

числі, провели кілька зустрічей

з цими консультантами. Вони

вражені кваліфікацією фахівців

нашої компанії, тому що ми

вивчили та узагальнили кра�

щий досвід США, країн ЄС та

Республіки Білорусь з викори�

стання внутрішнього водного

транспорту. Ми з міністром ін�

фраструктури поділилися пла�

нами, що саме потрібно зроби�

ти в нашій державі, щоби піти

від розмов про вагові обмежен�

ня на дорогах та запропонувати

альтернативний шлях. Ми по�

казали міністру наші дослі�

дження та продемонстрували

наші напрацювання».

У результаті було вирішено,

що Андрій Васильєв увійде до

складу робочої  групи,  яка

разом із незалежними експер�

тами буде готувати пропозиції

для покращення річкових пе�

ревезень.

З міністром аграрної полі�

тики та продовольства Тарасом

Кутовим керівник «НІБУЛО�

Ну» обговорив шляхи вирішен�

ня проблеми транспортування

зерна в Україні.

«Це сьогодні дійсно пробле�

ма. Якщо будуть погані погодні

умови під час збору врожаю, то

кожна машина з зерном буде

на вагу золота. І якщо сьогодні

в масштабах країни не виріши�

ти цю проблему, наші сіль�

госпвиробники втратять вели�

чезні кошти на доставці зерна

до центрів його реалізації. Ми

домовилися з міністром про�

довжити діалог найближчим

часом на більш високому рівні.

Можливо, на рівні Прем'єр�мі�

ністра України. Щоби наш ус�

пішний досвід розвитку річко�

вої інфраструктури був викори�

станий у всій Україні», — зау�

важив Олексій Вадатурський.

АГРОПРОФІ

№ 23�24 [335] 17 червня, 2016

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 5 КОМПАНІЇ

На філії «Вознесенська» фінішують
загальнобудівельні роботи
Під Вознесенськом завершуються загальнобудівельні

роботи на перевантажувальному терміналі, що є частиною

масштабного інвестиційного проекту компанії «НІБУЛОН».

Також у рамках проекту підприємство будує несамохідні

судна проекту В2000, спроектовані спеціально для

перевезення вантажів річкою Південний Буг, та власним

коштом виконує на зазначеній річці днопоглиблювальні

роботи.

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


