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Віктор КОНОНЕНКО

Очисні споруди в селі Білень�
кому намагалися збудувати
довгих 25 років, а "НІБУЛОН"
збудував за 25 днів. 7 квітня
відбулася урочиста передача
об'єкта місцевій громаді для
його постійної експлуатації.

Як уже писала "Запорізька правда",
один із найбільших вітчизняних сіль�
госпвиробників компанія "НІБУЛОН"
веде в селі Біленьке будівниц�
тво річкового перевантажувального
терміналу на річці Дніпро. Терміни
дуже стислі, сучасне потужне під�
приємство планується здати в екс�
плуатацію 1 червня поточного року.
Це заради того, щоб місцеві фер�
мери вже в цьому році могли виван�
тажувати та експортувати зерно на
більш вигідних для себе умовах,
щоб  з доріг зняти десятки тисяч
вантажівок та зберегти місцеві ав�
тошляхи, адже зерно транспортува�
тимуть водою.

"Це буде для людей і для громади
позитивний стрес. Ми дамо роботу
всім, у кого буде бажання. Крім то�
го, завдання нашого об'єкта � зняти
з автомобільних шляхів до 300 000
тонн зерна. Адже тільки з околиць
цього району, за 450 км (!) аж у Ми�
колаїв  щороку привозять понад 40
тисяч тонн зерна. Один мільйон
тонн зерна, перевезений по воді,
дає змогу заощадити майже вісім�
сот мільйонів державних коштів на
ремонт доріг!  А "НІБУЛОН" уже
найближчим часом має наміри
збільшити об`єми річкових переве�
зень до 4 млн тонн у рік", � відзначив
Олексій Вадатурський.

"Темпи будівництва в нашій ком�
панії дійсно дуже високі, � продов�
жує очільник "НІБУЛОНу" Олексій
Вадатурський. � Такі об'єкти, як цей
річковий термінал, ми зводимо за
сто днів. При тому, що це сучасний,
якісний об'єкт з високотехнологіч�
ним обладнанням від провідних сві�
тових виробників. Двадцять п'ять
подібних об'єктів ми вже побудува�
ли, це двадцять шостий. На будів�
ництві терміналу вже задіяні 14 бу�
дівельних організацій із Запорізької
області. Маючи під боком такий
термінал, кожен місцевий сільгосп�
виробник може стати експорте�
ром своєї продукції, ми йому в цьо�
му допоможемо... І якщо вже гово�
рити про допомогу, то я, в свою
чергу, хочу подякувати голові Запо�
різької обласної державної адмініс�
трації Костянтину Брилю за сприян�
ня в реалізації нашого проекту. Як�
би не він, ми б іще років п'ять шука�
ли, де і як будувати термінал. Бю�
рократична машина � дозвільна, по�
годжувальна � в країні ще дуже важ�
ка, потрібно було пряме втручання
голови ОДА, щоб швидко і без втрат
обійти бюрократичні перепони".

"Ми раді такому справедливому і
чесному інвестору, � заявив на
спільній виробничій нараді в штабі
будівництва Костянтин Бриль. �
Кредит Євросоюзу, який отримав
"НІБУЛОН" на реалізацію даного
проекту, � показник високої довіри
до приватної компанії західних парт�
нерів. І я бачу тільки позитивні ас�
пекти в нашій співпраці. За най�
скромнішими підрахунками новий
об'єкт дасть додатково  чотири �
п`ять мільйонів гривень податкових

відрахувань на рік до місцевого та
обласного бюджетів. Наші сільгосп�
виробники отримають в особі 
"НІБУЛОНу" надійного партнера, який
робить привабливим саме чесний
бізнес. Не є таємницею, що третина
зернового ринку в області перебу�
ває зараз у тіні. І я впевнений, що
присутність на нашій території такої
великої компанії зі світовим ім'ям
покаже перевагу "білого" бізнесу, і
змусить вийти з тіні дрібних вироб�
ників. Зі свого боку, з боку виконав�
чої влади я гарантую повне сприян�
ня такому чесному бізнесу. Що сто�
сується бюрократичних чи інших
перепон, то вони будуть припиняти�
ся. З приводу оздоровлення тери�
торії, а саме � введення в експлу�
атацію комплексу очисних споруд,

то в цьому питанні ми з Олексієм
Опанасовичем швидко порозуміли�
ся. Ні у кого не виникло і тіні сумніву
в тому, що треба було терміново
виправляти огріхи минулого нед�
байливого господарювання. Зали�
шається додати, що наша співпраця
виявляється плідною. Такі компанії
як "НІБУЛОН" � це і є Україна".

Епопея будівництва очисних спо�
руд у селі Біленьке тривала з 1992
року, коли був розроблений проект
"Станція біологічного очищення
стічних вод продуктивністю 1000 ку�
бометрів на добу". Гроші на проект
витратили, і розроблений проект на
10 років ліг у стіл.

У 2002 році на замовлення Управ�
ління капітального будівництва За�
порізької ОДА проект був відкори�

гований, і почалося будівництво
споруд.

Будівництво тривало 12 років. У
ході нього проект коригувався ще
три рази � в 2005, в 2011 та в 2014
роках. Зрештою, очисні побудува�
ли, але в експлуатацію так і не вве�
ли. Практично готова станція біоло�
гічного очищення чомусь виявилася
нікому не потрібною. Безгосподар�
ність призвела до того, що матері�
али та обладнання зі станції були
розкрадені, про що свідчить відкри�
та в 2014 році кримінальна справа.

Безгосподарність ще призвела до
того, що щорічно близько 67000 ку�
бометрів нечистот безпосередньо
скидалися в річку Дніпро (2040 ку�
бометрів � дитсадок, 2054 � школа,
6740 � лікарня, 56000 � виправний
заклад). По суті в цьому місці була
закладена екологічна бомба упо�
вільненої дії � в будь�який момент
могла спалахнути інфекція. Тому
важко переоцінити соціальну значу�
щість введених в експлуатацію
очисних споруд як для громади, так
і для річки Дніпро.

Отже, 7 квітня Станція біологічної
очистки потужністю 1000 кубомет�
рів на добу була урочисто передана
місцевій громаді. Компанія "НІБУЛОН"
також взяла на себе забезпе�
чення санітарно�побутових умов
персоналу станції � обладнані кабі�
нети, гардеробні, санітарно�гігі�
єнічні кімнати, майстерня з інстру�
ментами, лабораторія із сучасним
лабораторним обладнанням, для
благоустрою території закуплено і
висаджено 100 саджанців дерев і
кущів. 

Слід додати, що для потреб свого
перевантажувального терміналу
"НІБУЛОН" будує окремі очисні спо�
руди.

"У нас була велика і багаторічна
проблема з очисними спорудами, �
каже сільський голова Світлана За�
чепило. � Перший крок співпраці
місцевої громади з компанією 
"НІБУЛОН" � компанія вирішила
проблему громади. Не стану прихо�
вувати, ми дуже раді, що до нас, на
територію сільради, увійшли такі ін�
вестори � небайдужі. Вони купили
обладнання для дитячого садка,
обіцяють обладнати в школі
комп'ютерний клас та побудувати
новий шкільний стадіон. І я не сум�
ніваюся, що так буде, тому що це �
люди слова і люди діла!"

За словами Костянтина Бриля, най�
ближчим часом компанія "НІБУЛОН"
і Запорізька ОДА мають наміри ре�
алізувати ще один проект � реаніму�
вати покинутий елеватор у Токмаку
і перетворити його на сучасний
зерновий термінал. "У комплексі
три проекти  "НІБУЛОНу"  � в Білень�
кому, Кам`янці�Дніпровській і
Токмаку � дадуть можливість нашим
аграріям зекономити від 4 до 6 
доларів на кожній тонні зерна тільки
за рахунок покращення логістики.
Крім розвантаження доріг, ми також
будемо спільно з "НІБУЛОНом" від�
слідковувати порушення в переван�
таженні транспортних засобів", �
підкреслив очільник області.

"Коли є будівництво, коли реалізу�
ються такі проекти � видно, що в
країні є життя. А якщо такі складні
проекти реалізуються під час війни �
можна однозначно говорити про
непереможність нашої країни. Якби
у нас було більше таких компаній як
"НІБУЛОН", то Україна була б попе�
реду всіх країн Європи", � підкрес�
лив голова Запорізької обласної
державної адміністрації Костянтин
Бриль. 

"НІБУЛОН": КОРОТКІ ТЕРМІНИ, ВИСОКА

ЯКІСТЬ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Огляд будівельного майданчика

Новий комплекс очисних споруд 

Будівельний майданчик 
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