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Олексій Вадатурський: «Якби хтось вам 
сказав, що такий термінал можна збудувати 

за 3 місяці, ви б, мабуть, не повірили»

В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

З моменту закладки нового термі-
нала – 23 жовтня 2015 року, початку 
масових загальнобудівельних робіт – 
20 березня вже 2016 року, пройшло, 
на перший погляд, небагато часу. Але 
за ці місяці кожна з будівельних орга-
нізацій, та, мабуть, і кожен з журналіс-
тів, які щотижня відвідують будівель-
ний майданчик термінала, прожив ще 
одне життя: на наших очах фунда-
мент на три метри нижче рівня ґрунту 
перетворився на вражаючу за своїми 
масштабами споруду автомобілероз-
вантажувача, який здатен одночасно 
приймати три різні культури; мов на 
дріжджах зусиллями будівельників 
виросла 45-метрова норійна вежа; 
неначе гриби після дощу (у нашому 
випадку в буквальному сенсі) один за 
одним «під ключ» здавалися будівлі 
трансформаторної підстанції, кафе-
їдальні, адміністративно-лаборатор-
ного корпусу, операторної вагової, 
майстерні з гаражем; сьогодні посту-
пово підіймаються металеві зернос-
ховища – 6 із 16 вже стоять.

Здавалося б – прогнози синоптиків 
на минулому тижні вселяли в буді-
вельників віру – погода буде прихиль-
ною до них, але майстри будівельної 
справи знову відчули на собі примхи 
небесної канцелярії: до 370 мм опадів, 
що випали впродовж квітня-травня, 
додалися ще 70 мм. Ґрунт перенаси-
чився вологою, і по периметру май-
данчика утворилися невеликі озерця. 
Нагадаю, минулого разу, аби відкача-
ти зайвих 1500 кубометрів води, «НІ-
БУЛОН» залучив на допомогу співро-
бітників Головного управління ДСНС 
України у Миколаївській області.

Учасники наради 
детально обгово-
рили нагальні 
(а чи можуть бути 
на цьому етапі 
будівництва дру-
горядні?) питання
За плечима Олексія Вадатурського 

і його спеціалістів вже збудовано біль-
ше 20 об’єктів у різних куточках Укра-
їни, але досвідчені будівельники не 
можуть згадати, щоб їх робота будь-де 
супроводжувалася такими непередба-
чуваними погодними умовами. Така от 
особлива вознесенська земля. 

«Якби хтось вам сказав, що такий 
термінал можна збудувати за 3 міся-
ці, які супроводжувалися постійними 
зливами, ви б, мабуть, не повірили. 
Але працювати з «НІБУЛОНом» - це 
не лише вигідно в фінансовому плані, 
це ще й цікаво: де б будівельники ще 
могли отримати стільки неоцінено-
го досвіду? Розумію, наскільки склад-
но сьогодні вам працювати, тому 
я вам вдвічі вдячніший за те, що ви 

справляєтеся зі своєю роботою, - 
наголосив під час виробничої наради 
гендиректор «НІБУЛОНу». – Залишив-
ся тиждень для того, щоб провести, 
так би мовити, завершальні роботи 
по благоустрою території. Нам ще 
необхідно завезти близько 60 тис. 
тонн чорнозему, висадити дерева, 
квіти, встановити бесідки, відкрити 
наш фонтан біля їдальні. А вже 20 
червня на термінал прибуде перше 
зерно, щоб провести випробування 
всіх технологічних ліній. Для цього 
використаємо зерно нашої компанії 
минулорічного врожаю, яке наразі 
знаходиться на зберіганні. Ми його 
привеземо та проведемо «промивку». 
У технологічних лініях елементар-
но можуть знаходитися шматочки 
металу, скла чи паперу, що недо-
пустимо при експорті зерна. Після 
промивки, зерно вивеземо і віддамо 
господарствам для годування птиці. 
Вже після тестування обладнання 
елеватор почне прийом зерна ново-
го врожаю. За сприятливих погодних 
умов перші комбайни вийдуть у поле 
вже у середу-четвер. Я розмовляв з 
керівниками наших філій у Баштан-
ському, Снігурівському та Вознесен-
ському районах, мене запевнили, що 
планують збирати озимий ячмінь. На 
жаль, через об’єктивні причини в екс-
плуатацію ми введемо лише частину 
ємностей на зберігання 27 тис. тонн. 
Для встановлення решти – на 50 
тис. тонн, нам знадобиться ще один 
додатковий тиждень».

Що ж це за об’єктивні причини, 
звісно, окрім погодних? Друга пар-
тія ємностей з Іспанії мала прибути 
на майданчик у четвер, 16 червня, 
але, знову таки, чи то через примхи 
долі, чи через випадковий збіг об-
ставин цього разу затримка сталася 
на українсько-польському кордоні. 
Через страйк польських митників на 
всіх пунктах пропуску через кордон 
утворилися черги. Подекуди водіям 
автівок доводиться чекати більше 9 
годин, аби перетнути кордон. На ми-
нулому тижні Олексій Вадатурський 

побував з візитом в Іспанії та зустрівся 
з керівництвом постачальників мета-
левих ємностей компанії «SYMAGa» 
й проконтролював відправку затрима-
ного обладнання зерносховищ, а вже, 
повернувшись в Україну, дізнався про 
страйк митників. 

За словами Олексія Опанасовича, 
«НІБУЛОН» ставить в такі жорсткі 
умови підрядників не задля розва-
ги, а, перш за все, задля їх власних 
інтересів: «Коли ви працюєте в та-
кому режимі та за таким щільним 
графіком, ви лише виграєте від 
цього, отримуючи дорогоцінний до-
свід. Будівництво, в не залежності 
від його масштабів, не повинно роз-
тягуватися на рік-два. Будувати 
слід швидко та водночас якісно. Ми 
піклуємося про фінансовий стан на-
ших підрядників, щоб вони могли ви-
плачувати своїм робітникам гідну та 
прозору заробітну плату. Саме та-
кий темп будівництва, яке запустив 
«НІБУЛОН», є найбільш вигідним: ми 
вклали кошти в інвестпроект, і вже 
через 90 днів після початку загально-
будівельних робіт будівництво почи-
нає працювати на компанію і генерує 
прибутки, відкриваючи нові можли-
вості для аграрного сектору».

Попереду у «нібулонівських» фахів-
ців, і у будівельників відповідальна мі-
сія – пусконалагоджувальні роботи та 
підключення системи автоматизації. 
Наразі на майданчику окрім підрядни-
ків, а це близько тисячі будівельників, 
задіяні й 200 працівників «НІБУЛОНу» 
з сусідніх філій. І це далеко не межа!

Капітальний ремонт найближчим ча-
сом чекає й на дорогу Р-55 Одеса-Но-
вий Буг, яка прилягає до термінала. Від-
різок шляху у напрямку до Вознесенська 
та Прибужан ремонтуватиме Вознесен-
ський райавтодор. Активно проходить 

й прокладання внутрішніх бетонних 
шляхів та дороги вздовж автомобільної 
стоянки у напрямку автотраси.

Майбутній термінал розташувався 
на землі, яка раніше носила статус 
землі сільгосппризначення, що до-
дало клопоту «нібулонівським» спе-
ціалістам. По-перше, перед початком 
будівництва з території у 12,5 га зня-
ли близько 100 тис. тонн чорнозему. 
Чому це було зроблено? Елеватор 
знаходиться на березі річки Півден-
ний Буг, тому, аби уникнути ймовірних 
підтоплень технологічних ліній, було 
вирішено підняти майданчик на 2 ме-
три та зробити пісочну засипку. 60 тис. 
тонн чорнозему доведеться повернути 
на майданчик вже для благоустрою те-
риторії – облаштування клумб, висад-
ки дерев та квітів. По-друге, перехід з 
земель сільгосппризначення у землі 
інфраструктури передбачає додаткову 
сплату податку у державну скарбницю, 
що, звісно, і зробив «НІБУЛОН».

Сільгосптоваро-
виробникам 
вигідно працювати 
з «НІБУЛОНом»
«У нас близько 4 тисяч договірних 

відносин з сільськогосподарськими 
підприємствами не лише з Миколаїв-
щини та Кіровоградщини, а й з інших 
областей України. Ми їх постійно ін-
формуємо щодо наших змін. Вони зна-
ють, що незабаром на річці Південний 
Буг в експлуатацію буде введено но-
вий термінал. Сільгосптоваровироб-
ники чекають цього дня, адже кожен з 
них отримає власну вигоду: по-перше, 
вони отримають солідну суму за свій 
врожай. По-друге, більш ефективно 
використовуватимуть транспорт 
та значно зекономлять на доставці 
зерна – плече перевезення зменшить-
ся у середньому з 300 до 100 км. Наш 
об’єкт розташований таким чином, 
що у господарств Братського, Арбу-
зинського, Первомайського, Єланець-
кого та Вознесенського районів від-
паде необхідність везти свій товар у 
порти великої Одеси і Миколаїв», - за-
уважив Олексій Вадатурський.

Інвестиції, 
інвестиції 
і ще раз 
інвестиції…
Співпрацювати з «НІБУЛОНом» 

прагнуть не лише українські партне-

ри, а авторитет компанії викликає у 
закордонних партнерів беззапере-
чну довіру. Не зайвий раз підтвер-
дженням цьому став телефонний 
дзвінок генеральному директорові 
«НІБУЛОНу» безпосередньо під 
час наради з женевського офісу 
міжнародного банку. «Кредитний 
комітет найбільшого у світі бан-
ку, який займається торгівлею, 
виділяє 25 млн. доларів торгового 
фінансування для співпраці з сіль-
госпотаровиробниками при підго-
товці партій на експорт, та ще 
10 млн. доларів – для закупівель 
на внутрішні елеватори компанії, 
– повідомив Олексій Опанасович. 
– Сподіваємося, що в цілому ми бу-
демо забезпечені 200 млн. доларів 
торгового фінансування. Букваль-
но вчора були перемовини з «Укрек-
сімбанком», домовилися з ними 
про майбутню співпрацю в рамках 
програм по енергозбереженню. 
Днопоглиблення та будівництво 
таких сучасних елеваторів по всіх 
статтях підпадає під категорію 
енерго- та ресурсозбереження. 
Ми прагнемо здешевити доставку 
зерна річковим транспортом, хо-
чемо розвантажити наші дороги 
від великотоннажок, що позитивно 
вплине на екологічну ситуацію, роз-
чищаємо русло річок та відроджує-
мо судноплавство. Наша компанія 
працює не тільки для Миколаївської 
області, а й для всієї України». 

***
Вже на цьому тижні будівель-

ний майданчик має залишити 
левова частина підрядних орга-
нізацій – залишаться лише ті, які 
займаються підняттям металевих 
ємностей. Ось так, вже незабаром 
на вознесенській землі відбудеть-
ся гучна подія – довгоочікуване 
відкриття термінала ТОВ СП «НІ-
БУЛОН», відлуння якої розійдеть-
ся не лише по Миколаївщині, а й 
по території всієї України. 

Незважаючи на проливні 
дощі, на затримку постачання 
іспанських силосів та зовсім 
неочікуваний страйк польських 
митників, вже на цьому тижні пе-
ревантажувальний термінал ТОВ 
СП «НІБУЛОН» філія «Вознесен-
ська» розпочне приймати зерно 
нового врожаю.

НАТАЛІЯ НАГОРНА

Фото – Прес-служба 
ТОВ СП «НІБУЛОН»

Реалізація комплексного інвестиційного проекту «НІ-
БУЛОНу», який охоплює будівельну, суднобудівну, тран-
спортну та, звісно, агропромислову галузі, на території 
Вознесенського району йде повним ходом. Лише три мі-
сяці тому, 20 березня, на будівельному майданчику пе-
ревантажувального термінала біля Прибужан тільки 
починалися загальнобудівельні роботи – паралельно з 
процесом забиття паль (а їх, нагадаю, забили більше 3000) 
проходила закладка перших фундаментів – під транс-
форматорну підстанцію, адміністративно-лабораторний 
корпус, автомобілерозвантажувач тощо, а вже сьогодні 
майданчик справді важко пізнати. Далеко не всі україн-
ські компанії наважаться будувати у такі короткі строки, 
мабуть, лише у «НІБУЛОНа» на такі подвиги досить і смі-
ливості, і досвіду, і авторитету. 

Автомобілерозвантажувач 
та силоси

Лаборанти 
приступили 
до роботи


