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Як ві до мо, ком па нія "НІ БУ -
ЛОН" на вес ні ць ого ро ку

по ча ла од но час не бу дів ниц тво
двох пе ре ван та жу валь них тер -
мі на лів на Дніп рі – в Го лій Прис -
та ні Хер сонс ь кої об лас ті та в
Бі лень ко му За по різь кої об лас -
ті. Обид ва тер мі на ли – це пов -
ніс тю ав то ма ти зо ва ні, су час ні
та ви со ко тех но ло гіч ні під при -
ємс тва з об ся гом збе рі ган ня
зер на по 76 ти сяч тонн кож не.
Піс ля зда чі об'єк тів в екс плу -
ата цію звід си що до би бу дуть
пе ре ван та жу ва ти на вод ний
тран спорт, по бу до ва ний на Ми -
ко ла ївс ь ко му суд но бу дів но-
суд но ре мон тно му за во ді "НІ -
БУ ЛОН", по 12 тис. тонн сіль -
госп про дук ції. Най сучасніше
ла бо ра тор не об лад нан ня, яким
бу дуть ос на ще ні обид ва під -
при ємс тва, доз во лить за 20
хви лин про вес ти всі не об хід ні
ана лі зи зер на, а весь про цес
прий мання сіль госп про дук ції
від ви роб ни ка зай ме не біль ше
40-50 хви лин.

Бу дів ниц тво обох тер мі на лів
здій снюється в рам ках мас -
штаб ної ін вес ти цій ної прог ра ми
з від род жен ня Дніп ра та Пів ден -
но го Бу гу як вод них тран спор -
тних ар те рій Ук ра їни. Обид ва
тер мі на ли бу дуть го то ві до ро -
бо ти 15 чер вня, щоб з по чат ком
зби раль ної кам па нії прий мати
зер но но во го вро жаю. 

Але нас на сам пе ред ці ка -
вить бу дів ниц тво у Бі лень ко му.
Тут вже за вер шу ють ся мон таж -
ні ро бо ти, ак ти ві зу ють ся ро бо -
ти з бла го ус трою. Що тиж ня
про хо дять опе ра тив ні на ра ди
за учас ті ке рів ниц тва ком па нії
та під ряд ни ків. Ось що про хід
бу дів ниц тва роз по ві дає ге не -
раль ний ди рек тор Олек сій Ва -
да турс ь кий:

– За раз на об'єк ті од но час -
но пра цю ють близь ко ти ся чі
пред став ни ків різ них під ряд них
ор га ні за цій – бу ді вель ни ки,
тех но ло ги, елек три ки, елек -
трон щи ки, енер ге ти ки. Сь огод -
ні тут му раш ник, і все на ці ле не
на те, щоб в стис лі тер мі ни пов -
ніс тю за кін чи ти бу дів ниц тво до
10 чер вня. З 10 по 15 чер вня
від бу ва ти меть ся на ла год жен ня
тех но ло гіч них лі ній, і з 15 чер -
вня но ве під при ємс тво бу де го -
то ве прий мати зер но но во го
вро жаю. За раз прак тич но всі
об'єк ти тер мі на ла на фі ніш ній
пря мій і че рез тиж день бу дуть
го то ві до вве ден ня в екс плу -
ата цію. Те ри то рія бу де упо ряд -
ко ва на, бу дуть га зо ни з по ли -
вом, тро ян ди, квіт ни ки, ці ло до -
бо во пра цю ва ти ме фон тан. А
во се ни ми зак ла де мо сад. Так
що тут бу де од но час но і ви роб -
ниц тво, і пар ко ва зо на нав ко ло.
На те ри то рії тер мі на ла теж бу -
де ба га то зе ле них на сад жень, а
бе рег річ ки ми при ве де мо до
ла ду спіль ни ми зу сил ля ми –
на се лен ня се ла нам в ць ому ак -
тив но до по ма гає – в роз чи -
щен ні за рос тей. А ми зро би мо
до ріж ки, ди тя чі май данчики,
щоб ма ми з діть ми мог ли ком -
фор тно і без печ но від по чи ва ти
на бе ре зі Дніп ра.

Олек сій Ва да турс ь кий від -
зна чає, що в бу дів ниц тві тер мі -
на ла бу ли за ді яні 14 за по різь -
ких бу ді вель них ор га ні за цій,
за ван та же ні всі за во ди за лі зо -
бе тон них конс трук цій об лас ті.
Од нак, як і при зве ден ні ін ших
об'єк тів "НІ БУ ЛО На", на різ них
ета пах бу дів ниц тва тут пра цю -
ва ли і пра цю ють бу ді вель ни ки і

з ін ших об лас тей Ук ра їни.
За галь на вар тість об'єк та –

близь ко пів міль яр да гри вень.
Це ін вес ти ції в об ласть, рай он,
се ло. Тут бу де ство ре но близь ко
150 ро бо чих місць, які зай муть,
в ос нов но му, міс це ві жи те лі.

Крім то го, ком па нія "НІ БУ -
ЛОН" в рам ках со ці аль но го
пар тнерс тва з міс це вою гро ма -
дою взя ла ся іс тот но до по мог ти
міс це вій гро ма ді.

– Ми взя ли на се бе зо -
бов'язан ня зро би ти клас не
фут боль не по ле з ру лон ним га -
зо ном і по ли вом. У шко лі ми
від кри ємо комп'ютер ний клас з
ін те рак тив ною дош кою. Ви ко -
на ємо ре монт до ро ги нав ко ло
шко ли, поп ра цю ємо над ос віт -
лен ням цен тру се ла, - на го ло -
шує Олек сій Ва да турс ь кий.

За раз на тер мі на лі три ває
бе то ну ван ня внут ріш ніх ав то -
мо біль них шля хів, всь ого 15
тис.кв.м. Та ку ж бе тон ну до ро гу
"НІ БУ ЛОН" зро бив і до тер мі на -
ла. Бе тон ні до ро ги – де шев ші і
дов го віч ні ші за зви чай ні. Ке рів -
ник "НІ БУ ЛО На" не ро зу міє, чо -
му їх до сі ма со во не бу ду ють в
Ук ра їні. З дос ві ду ком па нії, бе -
тон ні до ро ги не пот ре бу ють ре -
мон ту 20 ро ків, а це міль яр ди
зе ко ном ле них гро шей. Ось і в

Бі лень ко му "НІ БУ ЛОН" зро бив
та кий же на дій ний під'їзд до
сво го об'єк та. А сіль сь ку до ро -
гу, по якій ра ні ше під'їж джа ли
до річ ки, для ван та жі вок бу де
зак ри та. Але ком па нія від ре -
мон тує і її.

– Ми ро би мо ка пі таль ний
ре монт ці єї ву ли ці. Тут бу де но -
ве ас фаль тне пок рит тя та ос віт -
лен ня. Ду маю, жи те лі ву ли ці
бу дуть нам вдяч ні, то му що до
нас ць ого не бу ло, не бу ло та кої
куль ту ри сіль сь ких ву лиць, яка
бу де за раз, – впев не ний Олек -
сій Ва да турс ь кий.

Ве ли ка роль в то му, що бу -
дів ниц тво тер мі на ла в Бі лень -
ко му від бу ло ся, на ле жить го ло -
ві За по різь кої ОДА Кос тян ти ну
Бри лю. Він час тий гість на бу -
дів ниц тві, ос кіль ки ще до по -
чат ку ре алі за ції про ек ту за -
явив: об лас на вла да бе ре на
се бе й ого ад мі ніс тра тив ний
суп ро від. За по різь кий гу бер на -
тор роз ра хо вує, що тер мі нал в
Бі лень ко му бу де не ос тан нь ою
ін вес ти ці єю ком па нії в об ласть,
і пла ни по даль шої спів пра ці є,
то му що, за й ого сло ва ми, "цей
ін вес тор не ви во зить гро ші в
оф шо ри, не при хо вує, а нав па -
ки при ваб лює єв ро пейс ькі
кош ти для те ри то рії Ук ра їни,

ство рює ро бо чі міс -
ця".

І це спра вед ли -
во. На га да ємо, 1
трав ня Між на род на
фі нан со ва кор по ра -
ція прий няла рі шен -
ня ви ді ли ти "НІ БУ -
ЛО Ну" кре дит в об -
ся зі $ 90 млн. Та ким
чи ном, фі нан со ви -
ми пар тне ра ми
ком па нії ста ли три
най більші фі нан со ві
струк ту ри сві ту –
МФК Сві то во го бан -
ку, Єв ро пейс ький
ін вес ти цій ний банк і
Єв ро пейс ький банк
ре конс трук ції та
роз вит ку.

– Ми єди на при -
ват на ком па нія, яка

от ри ма ла без га ран тій дер жа ви
кре дит Єв ро пейс ького ін вес ти -
цій ного бан ку, і в рам ках ін вес -
ти цій ної прог ра ми про во ди мо
роз ши рен ня річ ко вої ін фрас -
трук ту ри. Ми про ана лі зу ва ли
всі об ста ви ни для ефек тив но го
ви ко рис тан ня на шо го річ ко во го
фло ту і ви рі ши ли бу ду ва ти до -
дат ко ві еле ва тор ні єм нос ті без -
по се ред ньо на ми ко ла ївс ь ко му
тер мі на лі. Там бу дуть по бу до -
ва ні по туж нос ті для та ких куль -
тур як рі пак, соя, сор го, го рох і
т.д. Це дасть нам мож ли вість
більш ефек тив но ви ко рис то ву -
ва ти свою ло гіс ти ку, ви ко рис -
то ву ва ти наш пе ре ван та жу -
валь ний тер мі нал і ще біль ше
зні ма ти з ав то мо біль них до ріг
важ кий ван таж ний тран спорт, –
по яс нює О. Ва да турс ь кий.

Сь огод ніш ній біз нес-план
"НІ БУ ЛО На" оці ню єть ся в 200
млн. до ла рів. Він пе ред ба чає
бу дів ниц тво близь ко 10 еле ва -
тор них ком плек сів, мо дер ні за -
цію сво го суд но бу дів но го за во -
ду, бу дів ниц тво ван таж но го і
па са жирс ь ко го фло ту.

До ре чі, на ос тан ній на ра ді в
с. Бі лень ке був при сут ній го ло ва
За по різь кої ОДА, який де таль но
оз най омив ся з си ту аці єю на бу -
ді вель но му май данчику та об го -
во рив з ге не раль ним ди рек то -
ром "НІ БУ ЛО На" проб лем ні пи -
тан ня. Од ра зу від чу ва єть ся й -
ого під трим ка та за ці кав ле ність
в ус піш ній ре алі за ції про ек ту.

"На влас ні очі пе ре ко нав ся,
що все три ває за пла ном і уро -
чис те від крит тя об'єк ту бу де
про ве де но 15 чер вня, як і бу ло
обі ця но. Пи ша юсь на шим ін -
вес то ром і хо чу по дя ку ва ти
Олек сію Опа на со ви чу, за й ого
від по ві даль ність пе ред людь -
ми… Пи ша юся та мрію, аби
кож на об'єд на на гро ма да За -
по різь кої об лас ті знай шла та -
ко го ін вес то ра, який вдих нув у
се ло  но ве жит тя та від ро див ві -
ру лю дей у влас не май бутнє", –
опуб лі ку вав на сво їй сто рін ці у
Фей сбук Кос тян тин Бриль піс -
ля від ві ду ван ня бу ді вель но го
май данчика в с. Бі лень ке.

Під го ту ва ла На та лія СТІ НА.
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