
«ПРОТЯГОМ робочого тижня

накопичується дуже багато вто�

ми та негативу від проблем сьо�

годення. А коли приїжджаєш

на будівельний майданчик, ві�

дразу покращується настрій, —

такими словами генеральний

директор ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексій Вадатурський зустрів

керівників підрядних організа�

цій. — Це свого роду відпочи�

нок. І коли ти бачиш, з якою

наснагою та самовідданістю

працюють люди, то розумієш,

що ця робота дає їм можливість

забути про поточні проблеми,

про складну економічну ситуа�

цію в країні, про високі ціни,

про проблему Сходу.

Ця робота вселяє віру в те,

що кризу в країні можна подо�

лати. Тут кожен займається

своєю конкретною справою, а

в результаті, це буде потужний

поштовх для розвитку економі�

ки як області, так і держави».

Сьогодні на будівельному

майданчику організовано ціло�

добове освітлення, відтак тут

працюють вже 19 підрядних ор�

ганізацій із різних куточків Ук�

раїни (в подальшому їхня кіль�

кість зросте до 45, тобто до 1,5

тис. будівельників), понад 20

одиниць потужної техніки — і

їхня кількість постійно зростає.

Попри, здавалося би, гаранто�

вану тісняву на об'єкті, робота

організована таким чином, що

ніхто нікому не заважає, навпа�

ки — злагоджена робота демон�

струє повну взаємодію та вза�

єморозуміння. Будівельники

поступово переходять на безпе�

рервний 24�годинний режим

роботи.

Поряд з давніми «НІБУЛО�

Нівськими» партнерами знай�

деться робота й іншим. «Ми

відкриті сьогодні і для місцевих

будівельних організацій, які

працюють в цьому та сусідніх

районах області. Роботи дуже

багато, і кожен із вас зможе

знайти роботу відповідно до

своєї кваліфікації. Приходьте,

пропонуйте свої послуги. Ми

дамо вам можливість стати на

ноги, повірити в свої сили і

дати людям роботу», — гово�

рить Олексій Вадатурський.

Виробничі наради, переко�

нані в компанії, — це калейдо�

скоп цікавих подій та практич�

них ідей, які дають людям ро�

зуміння того, заради чого «НІ�

БУЛОН» реалізує цей інвести�

ційний проект і яку користь він

принесе кожному громадянину.

Відтак, за результатами

огляду майданчика та моніто�

рингу будівельного прогресу

було складено графік робіт на

найближчий час.

1. ТОВ «Перспектива�Мико�

лаїв» до 9 квітня завершить за�

бивання паль під фундамент

кафе термінала. ФОП Кондра�

тюк В. С. до 12 квітня завершить

роботи із будівництва трансфор�

маторної підстанції. ТОВ «Та�

вріяМонолітБуд» до 9 квітня

розробить і надасть графік вико�

нання робіт з будівництва адмі�

ністративно�лабораторного

комплексу, а також приступить

до зведення зовнішніх стін бу�

дівлі. ПП «Транссвіт» завершить

влаштування металевої гідроізо�

ляції робочої башти (4 квітня) та

виконає на 50% роботи зі зве�

дення стінки приямка, а також

завершить днище і стіни галереї

під силос №6 (все — до 9 квіт�

ня). ТОВ «ВФ Взаємодія» до 9

квітня завершить днище галереї

під силоси №4, 5, 6. ТОВ «Пол�

таваспецмонтаж» збере метале�

ву гідроізоляцію стін та днища

робочої башти, а також виконає

її бетонне днище.

Заступник генерального ди�

ректора компанії з будівництва

Сергій Беседін нагадав при�

сутнім про необхідність суво�

рого дотримання графіка вико�

нання робіт. Будівництво, яке

ведеться у відповідності із «НІ�

БУЛОНівським» стандартом,

вимагає високої кваліфікації,

виконавської дисципліни та

культури виробництва.

Потенціал Південного Бугу

недооцінюють. Та його можна

образно порівняти з рівною до�

рогою, довжиною понад 130

км, на якій немає ям та вибоїн,

упевнені фахівці компанії.

Спілкуючись із партнерами,

Олексій Вадатурський нагадав,

що завершення днопоглиблю�

вальних робіт на Південному

Бузі, які компанія наразі про�

водить самостійно, а також по�

чаток роботи нового переван�

тажувального термінала суттє�

во вплинуть на покращення

логістики як Миколаївщини,

так і України в цілому.

«Я ще пам'ятаю ті часи,

коли їздив на «ракеті» з Возне�

сенська до Миколаєва. Тоді у

Миколаєві  ще не було Ін�

гульського мосту, — згадує

Олексій Опанасович. — Звер�

ніть увагу на статистику. При�

міром, до 1991 року Південним

Бугом перевозилося до 1 міль�

йона пасажирів. Якщо для по�

рівняння взяти сьогоднішню

загальну кількість мешканців

області (1,164 млн осіб), це оз�

начає, що кожен житель обла�

сті хоча би раз на рік подоро�

жував річкою. Або ж мешканці

прилеглих до річки сіл сотні

разів користувалися пасажир�

ським транспортом.

Не слід забувати про розви�

неність за радянських часів і

вантажних річкових переве�

зень. Наприклад, до 1990�го

року Південним Бугом щороку

перевозилися більше 1 мільйо�

на 100 тисяч тонн різних ванта�

жів. З них майже 11 тис. тонн

каменю, 354 тис. тонн щебеню,

55 тис. тонн зернових, 675 тис.

тонн піску та 11 тис.  тонн

інших вантажів. Тобто за добу

перевозилося до 10 тис. тонн

різних вантажів. А за нинішні�

ми мірками це майже 400 вели�

котоннажних автомобілів.

Тобто так було до 1991 року.

Сьогодні будівельні матеріали

взагалі не транспортуються річ�

кою. Свого часу майже всі зер�

нові транспортували річкою в

основному з Новоодеського

елеватора. Працює він і сьогод�

ні, але річкою не транспортує. 

Натомість компанія «НІ�

БУЛОН» ставить за мету пере�

возити Південним Бугом 1 мі�

льйон тонн зернових культур.

Тобто значно більші об'єми

зернових вантажів, ніж це було

до часів незалежності країни.

Таким чином, потенційно сьо�

годні можна говорити, що Пів�

денним Бугом можна транс�

портувати до 2 млн тонн зер�

нових та інших вантажів, —

констатує Олексій Опанасо�

вич. — Я хочу реанімувати цю

річку. І наша компанія зробить

все, щоби Південний Буг був

судноплавний та пасажир�

ський».

Наприклад, один кілометр

висококласного автомобільно�

го шляху коштує 40 млн грн!

Для того, щоб збудувати авто�

мобільну альтернативу цього

водного шляху, потрібно витра�

тити вже 5,4 млрд грн. Еконо�

мія для державного бюджету

вкрай значна, наголошує Олек�

сій Вадатурський.

Важливо також зазначити,

що початок роботи філії «Воз�

несенська» означатиме для міс�

цевих господарств можливість

відчувати себе суб'єктами зов�

нішньоекономічної діяльності,

постачаючи зерно до Африки,

Азії та інших частин світу, об�

минаючи ланцюжок посеред�

ників.

Дуже важливим є те, що

«НІБУЛОН» власним прикла�

дом доводить, що одна компа�

нія може успішно та ефективно

займатися і вирощуванням

сільгосппродукції та її експор�

том, і суднобудуванням, і бу�

дівництвом.

Вже наприкінці травня ке�

рівництво компанії планує

провести низку навчальних

нарад із аграріями для роз'яс�

нення цього процесу. Така

діяльність демонструє те, скіль�

ки лише одна компанія може

зробити як для розвитку еконо�

міки, так і для кожного з нас.
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Будівництво елеватора 
філії «Вознесенська» — стимул 
для економіки Миколаївщини та України
ІНВЕСТИЦІЇ На будівельному майданчику філії «Вознесенська»
останніми днями відбулися суттєві зміни: до роботи приступили нові
підрядні організації, збільшилась кількість будівельників, зростають нові
технологічні об'єкти тощо.
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