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Друге 100$метрове судно зійшло на воду
Суднобудівносудноремонтний
завод «НІБУЛОН» 11 травня спустив
на воду друге 100метрове несамо
хідне судно проекту В5000, призна
чене для експлуатації на внутрішніх
водних шляхах України.
ЛИШЕ два місяці минуло з моменту спу
ску першого судна проекту В5000, що стало
справжньою історичною подією, адже на
момент придбання майнового комплексу у
серпні 2012 року та створення на його базі
суднобудівносудноремонтного заводу
«НІБУЛОН» підприємство могло вигото
вляти судна не більше 70 м. Саме завдяки
масштабній реконструкції заводу, зокрема
перебудові сліпу, що проходила за підтрим
ки давнього та надійного партнера компа
нії — Європейського інвестиційного банку

— стало можливим будівництво й обслуго
вування на нібулонівській верфі суден дов
жиною до 101 м.
Спуск другого судна проекту В5000
проходив у робочій обстановці, адже нині
суднобудівники компанії працюють одра
зу над сімома замовленнями, тож не гають
жодної хвилини. Тим більше напередодні
урочистого відкриття ХХІV Міжнародної
виставки «Суднобудування2018» та ХVІ
спеціалізованої виставки «Водний транс
порт», що відбудуться 23 травня, у ході чого
на воду буде спущено перший багатоцільо
вий буксиркантувальник проекту Т3500.
Хрещеною матір'ю судна, яка за тради
цією розбила на щастя пляшки зі шам
панським об його борт, стала перевіряль
ник судновий, досвідчений працівник
Людмила Черненко.

Нагадаємо, що проект В5000 — несамо
хідні судна вантажомісткістю 5 тис. тонн,
змішаного плавання, з двома трюмами та
покращеними експлуатаційними якостя
ми, зокрема гідравлічною системою приво
ду люкових закриттів. Новий удосконале
ний проект несамохідних суден шириною
17 метрів фахівці компанії створили на ос
нові вивчення досвіду Америки і Європи.
Використання несамохідних суден но
вого проекту підвищить ефективність ро
боти флоту компанії «НІБУЛОН». Значна
вантажність суден дозволить оперативно
доставляти більші суднові партії вантажів
із перевантажувальних терміналів ТОВ СП
«НІБУЛОН» на Дніпрі, а також переванта
жувального термінала в Миколаєві на зов
нішній рейд і, як наслідок, наростити обся
ги річкових перевезень та перевалки.

У планах компанії «НІБУЛОН» — збу
дувати додатково ще п'ять колій, що дасть
змогу будувати повнокомплектні судна
довжиною до 140 м. Саме таку довжину за
проектом має самохідний перевантажувач
проекту П140 із двома крановими части
нами вантажомісткістю 10 тис. тонн, будів
ництво якого вже розпочалося на суднобу
дівносудноремонтному заводі.
Окрім цього, нібулонівськими суднобу
дівниками 2018 року планується будівниц
тво чотирьох буксирів проекту POSS115,
два з яких будуть введені в експлуатацію у
серпні і вересні. Усього цьогоріч на воду
буде спущено шість замовлень.
Найближчими роками компанія має
намір збільшити флот до 100 одиниць, зро
бивши його найбільшим, найсучаснішим і
найефективнішим в Україні.

