
На початку цього тижня українці мали гарну можли-
вість відпочити – понеділок та вівторок у зв’язку з від-
значенням 20-ї річниці прийняття Конституції були за-
здалегідь оголошені вихідними днями. Але далеко не 
всі скористалися такою нагодою: якщо ти затіяв таке 
масштабне будівництво надсучасного повністю авто-
матизованого перевантажувального термінала, як фі-
лія «Вознесенська», то, мабуть, вихідні, навіть загаль-
нонаціональні, як кажуть лікарі, тобі протипоказані. 
Саме так можна сказати про Олексія Вадатурського 
та компанію, які вже самі зізнаються, що буквально 
живуть на майданчику – кожного дня особисто контр-
олюють хід завершальних робіт на підприємстві. 

1 липня виповнюється 100 днів з того моменту, як 
на будівельному майданчику біля села Прибужани 
Вознесенського району розпочалося загальне бу-
дівництво об’єктів термінала: лише 99 днів тому до 
роботи приступали перші підрядні організації – ПП 
«Трансвіт» та ФОП Кондратюк. А вже на сьогодні, 
за підрахунками, за весь час будівництва були за-
діяні близько 70 підрядних організацій, які, звісно, 
займалися не лише будівельними роботами, а й 
прокладали високовольтну лінію електропередач, 
водо- та газопровід, каналізацію, очисні споруди, 
монтували й продовжують монтувати зерносхови-
ща, готували до експлуатації сушильні агрегати. І це 
далеко не повний перелік виконаних на будівництві 
завдань. Одне, що можна точно сказати про підряд-
ників, які співпрацюють з «НІБУЛОНом», – всі вони 
трудилися як одне ціле, як злагоджений механізм 
найелітнішого швейцарського годинника. Багато хто 
з будівельників вже звик до такої співпраці – вимо-
гливий та справедливий 
Олексій Опанасович не 
перший раз ставить перед 
партнерами чіткі задачі – 
будувати якісно, швидко 
та за графіком, і виконати 
ці задачі, як показує ба-
гаторічний досвід, цілком 
можливо, як то кажуть, 
було б бажання. «Через 
кілька днів спливає 100 
днів з того часу, коли ми 
почали будувати наш 
надсучасний переванта-
жувальний термінал, - го-
ворить гендиректор «НІ-
БУЛОНу». За цей час ми 
разом з підрядними орга-
нізаціями виконали великий об’єм робіт, працюючи 
в складних кліматичних умовах: впродовж квітня-
травня та навіть початку червня йшли проливні 
дощі, а сьогодні ми вже змушені працювати під па-
лючим сонцем – цю спеку далеко не кожен здатен 
витримати. Спекотна погода змусила скоордину-
вати й плани по озелененню території термінала. 
Так, ми відмовилися від висадки квітів, допоки не 
закінчимо роботи по підведенню зрошувальної сис-
теми на всі ці ділянки. Хоча й дощі скінчилися, і вже 
тривалий час у регіоні синоптики фіксують доволі 
високу температуру повітря, ґрунт все ще наси-
чений надмірною вологою, що заважає навіть над-
сучасній техніці, яку у своїй роботі використовує 
«НІБУЛОН», проводити повномасштабні земляні 
роботи. Але будівельники (і я за це їм дуже вдячний) 
докладають героїчних зусиль – працюють цілодо-
бово, без вихідних. Вони дійсно роблять більше, 
ніж можна було від них очікувати. Навіть самі від 
себе вони, мабуть, не очікували, що здатні на такі 
трудові подвиги. Ми ставимо задачу і перед собою, 
і перед підрядними організаціями до середи закін-
чити всі роботи. На середу у нас не буде жодної 
будівельної машини на території підприємства».

До прийому зерна 
нового врожаю філія 
«Вознесенська» готова!
Всі технологічні процеси на будівництві вже 

налагоджено, необхідні споруди збудовано, 
персонал термінала також набрано, навіть фон-
тан біля кафе-їдальні вже запрацював. Чому ж 

зерно врожаю 2016 року так і не розпочали при-
ймати? На це питання відповідає генеральний 
директор «НІБУЛОНу» Олексій Вадатурський: 
«Дійсно, наш термінал філія «Вознесенська» 
сьогодні фактично готовий до прийому зерно-
вих та олійних культур нового врожаю. Але є 
одне але. Виникла затримка, пов’язана з про-
кладанням під’їзних шляхів до термінала. Ми 
порадилися та вирішили відтермінувати при-
ймання зерна, поки не відбудеться з’єднання 
нашого шляху з дорогою  Р-55 «Одеса-Новий 
Буг». Після того як це трапиться, ми одразу 
ж повідомимо про це сільгосптоваровиробни-
ків, і елеватор буде стовідсотково введено в 
експлуатацію. На сьогодні я можу сказати, що 
наші лабораторії також готові до приймання 
зерна – все устаткування налаштовано та 
пройшло сертифікацію, а новачки-лаборанти 
вже проходять стажування на наших підпри-
ємствах у різних куточках України. Сертифіко-
ване та технологічно протестоване все тран-
спортне обладнання».

Активним темпами йде й будівництво при-
чалу. До роботи підключився невтомний висо-

копродуктивний екскаватор Volvo, який компа-
нія придбала ще навесні. Лише одним махом 
екскаватор знімає земляного покрову більше 5 
тонн, а враховуючи, що техніка працює цілодо-
бово, то план «нібулонівці» виконають вчасно, і 
вже незабаром до причалу за першою партією 
зерна нового врожаю прибудуть новінесамохід-
ні судна, збудовані спеціально в рамках інвес-
тиційного проекту «НІБУЛОНу» з відродження 
судноплавства на Південному Бузі.

Будівельні традиції 
«НІБУЛОНу» вражають 
навіть закордонних 
партнерів
Вже два тижні на будівництві працює представ-

ник іспанської фірми SYMAGa, яка й поставила на 
майданчик всі 16 зерносховищ, – супервайзер Азіз 
Ялчин. Нам вдалося поспілкуватися з гостем та 
розпитати, які саме завдання стоять перед ним як 
шеф-монтажником, в яких країнах, окрім України, 
він вже працював та поговорили про особливості 
будівництва з «НІБУЛОНом»: «Знаходжусь я тут 
всього 2 тижні, але вже дуже вражений тим, на-
стільки швидко розвивається будівництво тер-
мінала. Можу сказати, що до того як приїхати в 
Україну, щоб проконтролювати процес встанов-
лення металевих ємностей на елеваторі «НІБУ-
ЛОНу», я працював в різних країнах – і в Тайланді, 
і в Італії, і в країнах арабського світу, але, дій-
сно, ніде не бачив, щоб будівельники в букваль-

ному сенсі цього слова працювали по 24 години 
на добу. Українці дуже працьовиті. Це вражає. 
Навіть моя робота тут, яка полягає не лише у 
контролі підняття силосів, а й у виявленні будь-
яких недоліків чи дефектів їх виробництва, закін-
читься раніше відведеного часу: вже наступного 
тижня я повернуся додому, це, можна сказати, 
мій особистий рекорд по тривалості встанов-
лення зерносховищ нашої компанії. До того ж, я 
не виявив тут жодних проблем, все в порядку». 
Олексій Опанасович підтверджує, що робота Азіза 
закінчиться вже наступного тижня: адже цієї неділі 
піднімуть останню металеву ємність.

Після введення 
в експлуатацію  
термінала – спів-
праця «НІБУЛОНа»
та місцевих 
громад лише
розпочнеться
Після введення в експлуатацію нового пере-

вантажувального термінала гарні справи для 
жителів Вознесенщини   під егідою «НІБУЛОНу» 
не завершаться. В цьому запевняє генеральний 
директор компанії: «Після відкриття термінала 
ми впродовж місяця будемо займатися обла-
штуванням комфортного пляжу для місцевих 
мешканців. Продовжимо й втілювати у життя 
ідею з прокладанням сучасної велосипедної до-
ріжки у напрямку від термінала до Прибужан 
та Вознесенська, - На жаль, сьогодні з вело-
доріжкою ми маємо певну невизначеність. Нам 
виставили такі умови, що їх практично немож-
ливо виконати. Зокрема, мова йде про вимогу 
прокладати велодоріжку на відстані більше 10 
метрів від основної автомагістралі, тобто 
прямо на території приватних сільгоспугідь. 
Це нереально. Тому ми будемо зустрічатися з 
представниками облавтодора, спеціалістами, 
будемо виконувати роботи так, щоб все-таки 
можна було поєднати шлях державного значен-
ня з велодоріжками з окремим маркуванням та 
окремими знаками. Ми бачили, як це робиться 
у світі, в Європі, ми цей досвід перейняли та 
хочемо передати місцевим автомобілістам та 
будівельникам автошляхів, щоб вони зрозуміли, 
що і як робити. Невирішеним залишається і 
питання по відведенню невеликої ділянки зем-
лі біля річки Південний Буг. Незважаючи на те, 
що ми більше року займаємося цим питанням, 
бюрократична машина державних органів і сьо-
годні не налаштована на те, щоб конструктив-
но вирішувались будь-які питання для інвесто-
рів, які вкладають чималі кошти в різноманітні 
проекти, працюють на розвиток економіки 
країни, яка наразі переживає не найкращі часи, 
та, врешті, створюють нові робочі місця. По-
при це ми не залишаємо ідею зробити дійсно 
комфортну зону відпочинку і в межах сільської 
ради, де нам відводять ділянки, і поза її межами. 
Ми це зробимо впродовж місяця після введення 
в експлуатацію термінала. Саме так ми зви-
кли працювати, це наш принцип, наш підхід при 
будівництві».

***
Паралельно із завершенням будівництва пере-

вантажувального термінала і виконання днопогли-
блювальних робіт, свій перший робочий рейс по 
Південному Бузі на перевантажувальний термінал 
філії «Новоодеська» здійснило і нещодавно збудо-
ване несамохідне судно NBL-029 проекту В2000. 

Менш ніж за 8 годин в трюми судна було за-
вантажено 2 тис. тонн пшениці, які були достав-
лені на перевантажувальний термінал компанії 
в Миколаєві.

Тільки за один рейс з доріг було знято 80 ван-
тажних автомобілів. В подальшому до складу ка-
равану будуть входити два несамохідних судна, 
що дасть можливість транспортувати за один рейс 
по 4 тисячі тонн зерна, знімаючи з доріг Миколаїв-
ської області вже по 160 вантажівок.

В планах компанії лише цьогоріч транспортува-
ти Південним Бугом до 0,5 млн. тонн зернових, і, 
таким чином, реалізувати одну з головних цілей 
свого інвестиційного проекту – повністю пере-
орієнтувати свої вантажні потоки з автомобільних 
шляхів на річкові. 

Реалізуючи свій інвестиційний проект, «НІБУ-
ЛОН» на власному прикладі демонструє, як можна 
не тільки відновити та успішно розвивати річкове 
судноплавство, але й сприяти суттєвому знижен-
ню завантаженості автомобільних шляхів і рівню 
техногенного впливу на навколишнє середовище. 

НАТАЛІЯ НАГОРНА
Фото – Прес-служба 

ТОВ СП «НІБУЛОН»
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100 днів будівництва – 100 днів викликів
В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

На вознесенській землі триває 
масштабне будівництво чергового пе-
ревантажувального термінала ТОВ 
СП «НІБУЛОН», що розташується на 
березі головної водної артерії області 
– річки Південний Буг. Хоча, сказа-
ти «триває будівництво» – не зовсім 
точне формулювання. Загальнобуді-
вельні роботи вже давно позаду і були 
виконані точно за графіком, а от на-
разі тривають роботи з благоустрою 
території підприємства, продовжу-
ється прокладання внутрішніх та зо-
внішніх бетонних автошляхів та все 
так же активно та злагоджено одна за 
одною підіймаються металеві ємності. 
У понеділок, 27 червня, на майданчику 
відбулася виробнича нарада за учас-
ті генерального директора компанії 
Олексія Вадатурського, його заступ-
ників та керівників відповідальних 
галузевих служб «НІБУЛОНу». Тради-
ційно участь в огляді та нараді взяли й 
керівники підрядних організацій. 

Новозбудований термінал очікує на введення в експлуатацію

На підприємстві створені всі необхідні умови для праці та відпочинку


