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“Червоний промінь”, 3 червня 2017 року

“ НІ БУЛОН” за вер шує бу дів ниц тво
тер мі на ла в Бі лень ко му
к відомо, компанія "НІБУЛОН" навесні цього року
почала одночасне будівництво
двох перевантажувальних терміналів на Дніпрі – в Голій Пристані Херсонської області та в
Біленькому Запорізької області. Обидва термінали – це повністю автоматизовані, сучасні
та високотехнологічні підприємства з обсягом зберігання
зерна по 76 тисяч тонн кожне.
Після здачі об'єктів в експлуатацію звідси щодоби будуть
перевантажувати на водний
транспорт, побудований на Миколаївському суднобудівносудноремонтному заводі "НІБУЛОН", по 12 тис. тонн сільгосппродукції. Найсучасніше
лабораторне обладнання, яким
будуть оснащені обидва підприємства, дозволить за 20
хвилин провести всі необхідні
аналізи зерна, а весь процес
приймання сільгосппродукції
від виробника займе не більше
40-50 хвилин.
Будівництво обох терміналів
здійснюється в рамках масштабної інвестиційної програми
з відродження Дніпра та Південного Бугу як водних транспортних артерій України. Обидва
термінали будуть готові до роботи 15 червня, щоб з початком
збиральної кампанії приймати
зерно нового врожаю.
Але нас насамперед цікавить будівництво у Біленькому.
Тут вже завершуються монтажні роботи, активізуються роботи з благоустрою. Щотижня
проходять оперативні наради
за участі керівництва компанії
та підрядників. Ось що про хід
будівництва розповідає генеральний директор Олексій Вадатурський:
– Зараз на об'єкті одночасно працюють близько тисячі
представників різних підрядних
організацій – будівельники,
технологи, електрики, електронщики, енергетики. Сьогодні тут мурашник, і все націлене
на те, щоб в стислі терміни повністю закінчити будівництво до
10 червня. З 10 по 15 червня
відбуватиметься налагодження
технологічних ліній, і з 15 червня нове підприємство буде готове приймати зерно нового
врожаю. Зараз практично всі
об'єкти термінала на фінішній
прямій і через тиждень будуть
готові до введення в експлуатацію. Територія буде упорядкована, будуть газони з поливом, троянди, квітники, цілодобово працюватиме фонтан. А
восени ми закладемо сад. Так
що тут буде одночасно і виробництво, і паркова зона навколо.
На території термінала теж буде багато зелених насаджень, а
берег річки ми приведемо до
ладу спільними зусиллями –
населення села нам в цьому активно допомагає – в розчищенні заростей. А ми зробимо
доріжки, дитячі майданчики,
щоб мами з дітьми могли комфортно і безпечно відпочивати
на березі Дніпра.
Олексій Вадатурський відзначає, що в будівництві термінала були задіяні 14 запорізьких будівельних організацій,
завантажені всі заводи залізобетонних конструкцій області.
Однак, як і при зведенні інших
об'єктів "НІБУЛОНа", на різних
етапах будівництва тут працювали і працюють будівельники і

Я

з інших областей України.
Загальна вартість об'єкта –
близько півмільярда гривень.
Це інвестиції в область, район,
село. Тут буде створено близько
150 робочих місць, які займуть,
в основному, місцеві жителі.
Крім того, компанія "НІБУЛОН" в рамках соціального
партнерства з місцевою громадою взялася істотно допомогти
місцевій громаді.
– Ми взяли на себе зобов'язання зробити класне
футбольне поле з рулонним газоном і поливом. У школі ми
відкриємо комп'ютерний клас з
інтерактивною дошкою. Виконаємо ремонт дороги навколо
школи, попрацюємо над освітленням центру села, - наголошує Олексій Вадатурський.
Зараз на терміналі триває
бетонування внутрішніх автомобільних шляхів, всього 15
тис.кв.м. Таку ж бетонну дорогу
"НІБУЛОН" зробив і до термінала. Бетонні дороги – дешевші і
довговічніші за звичайні. Керівник "НІБУЛОНа" не розуміє, чому їх досі масово не будують в
Україні. З досвіду компанії, бетонні дороги не потребують ремонту 20 років, а це мільярди
зекономлених грошей. Ось і в

Біленькому "НІБУЛОН" зробив
такий же надійний під'їзд до
свого об'єкта. А сільську дорогу, по якій раніше під'їжджали
до річки, для вантажівок буде
закрита. Але компанія відремонтує і її.
– Ми робимо капітальний
ремонт цієї вулиці. Тут буде нове асфальтне покриття та освітлення. Думаю, жителі вулиці
будуть нам вдячні, тому що до
нас цього не було, не було такої
культури сільських вулиць, яка
буде зараз, – впевнений Олексій Вадатурський.
Велика роль в тому, що будівництво термінала в Біленькому відбулося, належить голові Запорізької ОДА Костянтину
Брилю. Він частий гість на будівництві, оскільки ще до початку реалізації проекту заявив: обласна влада бере на
себе його адміністративний
супровід. Запорізький губернатор розраховує, що термінал в
Біленькому буде не останньою
інвестицією компанії в область,
і плани подальшої співпраці є,
тому що, за його словами, "цей
інвестор не вивозить гроші в
офшори, не приховує, а навпаки приваблює європейські
кошти для території України,

створює робочі місця".
І це справедливо. Нагадаємо, 1
травня Міжнародна
фінансова корпорація прийняла рішення виділити "НІБУЛОНу" кредит в обсязі $ 90 млн. Таким
чином, фінансовими
партнерами
компанії стали три
найбільші фінансові
структури світу –
МФК Світового банку, Європейський
інвестиційний банк і
Європейський банк
реконструкції
та
розвитку.
– Ми єдина приватна компанія, яка

отримала без гарантій держави
кредит Європейського інвестиційного банку, і в рамках інвестиційної програми проводимо
розширення річкової інфраструктури. Ми проаналізували
всі обставини для ефективного
використання нашого річкового
флоту і вирішили будувати додаткові елеваторні ємності безпосередньо на миколаївському
терміналі. Там будуть побудовані потужності для таких культур як ріпак, соя, сорго, горох і
т.д. Це дасть нам можливість
більш ефективно використовувати свою логістику, використовувати наш перевантажувальний термінал і ще більше
знімати з автомобільних доріг
важкий вантажний транспорт, –
пояснює О. Вадатурський.
Сьогоднішній бізнес-план
"НІБУЛОНа" оцінюється в 200
млн. доларів. Він передбачає
будівництво близько 10 елеваторних комплексів, модернізацію свого суднобудівного заводу, будівництво вантажного і
пасажирського флоту.
До речі, на останній нараді в
с. Біленьке був присутній голова
Запорізької ОДА, який детально
ознайомився з ситуацією на будівельному майданчику та обговорив з генеральним директором "НІБУЛОНа" проблемні питання. Одразу відчувається його підтримка та зацікавленість
в успішній реалізації проекту.
"На власні очі переконався,
що все триває за планом і урочисте відкриття об'єкту буде
проведено 15 червня, як і було
обіцяно. Пишаюсь нашим інвестором і хочу подякувати
Олексію Опанасовичу, за його
відповідальність перед людьми… Пишаюся та мрію, аби
кожна об'єднана громада Запорізької області знайшла такого інвестора, який вдихнув у
село нове життя та відродив віру людей у власне майбутнє", –
опублікував на своїй сторінці у
Фейсбук Костянтин Бриль після відвідування будівельного
майданчика в с. Біленьке.
Підготувала Наталія СТІНА.

