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Очільник компанії дав розгор-
нуту характеристику майбутній 
філії, що стане найсучаснішим 
елеваторним комплексом, здат-
ним прийняти за добу майже 10 
тис. тонн зернових і олійних куль-
тур та відвантажити їх на збудо-
вані на заводі компанії судна для 
подальшої доставки Південним 
Бугом до Миколаєва, в тому чис-
лі і на зовнішній рейд морського 
порту Миколаїв.

«Це буде високотехнологічний, 
повністю механізований, автома-
тизований виробничий комплекс, 
– зазначив Олексій Опанасо-
вич, – в який увійдуть близько 
45 об’єктів, наприклад, робоче 
цілодобове кафе для годування 
як працівників філії, так і водіїв 
та експедиторів, що здаватимуть 
вантажі. В адміністративно-лабо-
раторному корпусі працюватиме 
сертифікована та оснащена за 
світовими стандартами лабора-
торія, а також розміститься по-
бутове приміщення, де будуть 
створені всі необхідні зручності: 
роздягальні, душові, кімнати від-
починку, актова зала. На термі-
налі будуть задіяні альтернативні 
схеми енергозабезпечення, в т. ч. 
– сучасні сонячні батареї. Ваго-
вий комплекс буде змонтований 
за німецькими технологіями, які 
дуже гарно себе зарекомендували 
і які дадуть можливість приймати 
вантажівки загальною вагою до 
60 тонн, що відповідає європей-
ським та світовим нормам. Усі 
виробничі процеси за рахунок 
автоматизації та за допомогою 
обчислювальної техніки управля-
тимуться мінімальною кількістю 
операторів. Тут буде змонтовано 
систему відеоспостереження, 
завдяки якій черговий оператор 
зможе оцінювати ситуацію по всіх 
дільницях комплексу. Дванадцять 
великих ємностей по 5,5 тисячі 
тонн кожна матимуть висоту до 
36 м, завантажуватимуться за до-

помогою транспортних галерей з 
трьох автомобілерозвантажувачів. 
Одночасно тут зможуть приймати 
три зернові культури. Відповідно 
за добу ми зможемо прийняти до 
10000 тисяч тонн зерна. Окрема 
транспортна галерея будується 
для відвантаження на судна, адже 
згідно з вимогами законодавства 
щодо берегової зони термінал 
розташований від річки на від-
стані понад 100 м. Будуть тут і 
майстерні, пожежна водойма, 
насосна станція і т. п. Комплекс 
буде мати своє автономне водоза-
безпечення не з річки: планується 
буріння свердловини завглибшки 
100-120 метрів з подальшим очи-
щенням води згідно з санітарними 
нормами та її використанням 
для лабораторних досліджень 
і для вживання працюючими. 
Ми передбачаємо зведення май-
данчика, де зможуть одночасно 
розміститися до 200 автомобілів. 
Водії зможуть тут харчуватися та 
користуватися необхідними по-
бутовими зручностями. Звичайно, 
ми, як і завжди, покладемо сучасні 
бетонні внутрішні і зовнішні шля-
хи та під’їзди до комплексу, які не 
будуть руйнуватися та потребу-
вати ремонту протягом багатьох 
років. Освітлений комплекс від 
Вознесенська до села Прибужани 
неможливо буде не помітити у 
будь-який час. Заплановано у нас 
побудувати і велодоріжку для тих 
працівників, хто приїжджатиме на 
роботу велосипедами. Тут будуть 
зеленіти газони, дерева, розквіт-
нуть троянди. Як і на інших наших 
об’єктах, ми з радістю покажемо 
все це усім бажаючим».

Будівництво філії «Возне-
сенська» наразі знаходиться у 
найбільш активній фазі: працює 
близько 30 підрядних організацій, 
переважна більшість будівельних 
робіт завершиться 10 та 25 трав-
ня, а з 11-го та 26-го розпочнуться 
внутрішнє оздоблення та монтаж 

обладнання. На жаль, через об’єк-
тивні (ураган і дощі) та суб’єктив-
ні причини на деяких дільницях 
будівництва наразі існує відста-
вання. Це –адміністративно-ла-
бораторний побутовий корпус, де 
ще не готові другий поверх та дах. 
Біля цієї будівлі повним ходом йде 
спорудження під’їзного майданчи-
ка з навісом для автотранспорту.

За графіком і навіть з деяким 
випередженням, з високою якістю 
виготовлені фундаменти під ємно-
сті, галерею до причалу та робочу 
вежу, автомобілерозвантажувач з 
навісом.

Безперебійно працюють три 
постачальника бетону – ЗЗВ 
Олександрівський Миколаївський 
і «Діккергоф» – кожен день від 
них надходить до 250 тонн бето-
ну. А от у «металістів» є серйозні 
проблеми з нестачею профільних 
труб діаметром 80 мм.

У ході робочої наради Олексій 
Вадатурський підкреслив, що 
останнім часом дуже багато часу 
витрачається на вирішення про-
блем із постачанням матеріалів, 
тому що українська промисловість 
відстає від потреб внутрішнього 
ринку.

В цілому він визнав роботу пі-
дрядних будівельних організацій 
задовільною за якістю та темпа-
ми виконаних робіт, і висловив 
сподівання, що з кінця травня 
робочі наради проходитимуть у 
новозбудованому адміністратив-
но-лабораторному побутовому 
корпусі. Окрему увагу він приді-
лив процесу будівництва вагової, 
адже на 20 травня запланована 
і узгоджена державна повірка і 
сертифікація вагової. За словами 
Олексія Опанасовича, до 15 трав-
ня усі монтажні роботи будуть за-
кінчені, тому що з 10 по 20 травня 
з Іспанії повинні надійти металеві 
ємності, які, за вимогами тех-
нічної безпеки встановлюються 
за наявності готових каркасів 

металоконструкцій. Ці роботи з 
14 травня одночасно будуть вико-
нувати 8 бригад по 24 працівника, 
які за декілька тижнів змонтують 
весь елеватор. Звернувшись до 
присутніх керівників-підрядників, 
керівник «НІБУЛОНу» попросив 
завчасно, за 1-2 дні звертатися 
із замовленнями на постачання 
техніки, обладнання або буд-
матеріалів, щоб не було жодної 
затримки. «Всі підрядні організа-
ції, що виконують виготовлення 
фундаментів, повинні зробити 
біля себе вимощення та дорожнє 
покриття, – наголосив він. – Це не 
просто технологічна вимога, це – 
показник вашої відповідальності 
за якість своїх робіт. Тільки після 
цього ви зможете перейти на інші 
об’єкти».

За словами Олексія Опанасо-
вича, зацікавлення інвестиційним 
проектом «НІБУЛОНа» виявив 
новий міністр економіки України 
Степан Кубів, а керівництво Єв-
ропейського банку розвитку і ре-
конструкції пообіцяли виділення 
коштів під два наступних анало-
гічних об’єкти на Миколаївщині.

«Головне завдання – роз-
вантаження миколаївських 
автодоріг – ми виконаємо 
обов’язково!, – обіцяє Вадатур-
ський. – Я ознайомив присутніх 
на Українському Інфраструк-
турному форумі з проблемами 
розбудови внутрішніх водних 
шляхів України, адже нашими 
річками ніхто не займається. На 
ремонт доріг, що знаходяться у 
жахливому стані витрачається 
щорічно до 20 млрд. гривень, 
саме така сума потрібна, щоб 
розбудувати 1500 км автошляхів. 
А аналогічна (1500 км) довжина 
судноплавних річок в Україні, 
які можна сьогодні використо-
вувати, не потребує 20 млрд. 
гривень, державі потрібно лише 
створити умови для інвестицій. 
Наші фахівці розробили проект 

цієї розбудови, його вже бачив 
міністр економіки, ми представи-
ли його на форумі і він зацікавив 
дуже багатьох як учасників, так 
і гостей форуму. На жаль, таке 
враження, що цим займаємося 
тільки ми. Усі розуміють, що цим 
повинна займатися держава. Але 
на сьогодні інвестиційна зацікав-
леність з боку офіційних структур 
є тільки у морських портах, бо 
там можна швидко заробити. А 
річкове судноплавство нецікаво 
для чиновників, тим більше, що 
в майбутньому воно може стати 
головним конкурентом і Укрза-
лізниці, і автотранспортній систе-
мі, і знов-таки морським портам. 
Всі начебто ставляться з повагою 
і порозумінням до наших пропо-
зицій, але, на жаль, не тільки не 
допомагають, а ще й заважають. 
Це нонсенс, що в нашій країні за-
лізничний транспорт дешевший 
за водний. Світовий досвід дово-
дить протилежне».

Як дуже яскравий приклад 
Олексій Опанасович навів успіш-
не використання річки Припять 
у Білорусії, де на державному 
рівні була прийнята заборона 
використання для перевезення 
вантажівок або залізниці там, де 
це можна зробити водним шля-
хом. Також він провів аналогію з 
рікою Місісіпі, наголосивши: «Без 
цієї водної транспортної артерії не 
було б сучасної Америки, тому що 
вся економіка країни, збудована 
і відпрацьована з урахуванням 
Місісіпі! Я представив на форумі 
наші конкретні пропозиції з пи-
тання використання українських 
водних шляхів, а також показав, 
що ми вже встигли зробити у 
цьому питанні на прикладі ріки 
Дніпро і що робимо на Південно-
му Бузі. Ми – аграрна компанія, 
переконливо довели, що успішно 
займаємося і розвиваємо й інші 
важливі для країни галузі – будів-
ну, суднобудівну, судноплавство».

С у д н о б у д і в н о - с у д н о р е -
монтний завод «НІБУЛОН» 
був придбаний у попереднього 
власника у 2012 році, але судна 
«НІБУЛОНівці» почали будувати 
лише у грудні 2013 року, повівши 

попередньо модернізацію вироб-
ничих потужностей. Дивлячись 
на архівні фото, важко повірити, 
що в цих занедбаних, з вибитими 
як після авіабомбування вікнами 
цехах колись ремонтували та бу-

ТУТ БУДУЮТЬ СУДНА «ПІД КЛЮЧ»!

Чергова робоча нарада на будівництві термінала 
«Вознесенський» пройшла минулої суботи у звичайному 
режимі. Головну увагу керівництво компанії «НІБУЛОН» 
і особисто генеральний директор Олексій Вадатурський 
приділили строкам виконання графіків кожного підряд-
ника. Це не дивно, адже до запланованої здачі об’єкта 
залишилося близько півтора місяця і зараз кожен день, і 
навіть година мають суттєве значення.

Окрім того, керівник «НІБУЛОНу» розповів про свою 
участь в Українському інфраструктурному форумі, який 
21-22 квітня пройшов у Києві.

ФІЛІЯ «ВОЗНЕСЕНСЬКА» – 
БАГАТОГРАННА 
ПЕРСПЕКТИВА

Флот компанії «НІБУЛОН».

Н априкінці червня з нової філії «Вознесеньська» роз-
почнуться водні перевезення ранніх зернових до Ми-
колаєва. На судноремонтному суднобудівному заводі 

«НІБУЛОН» на стапелях вже готують до спуску два несамохідних 
судна проекту B-2000, спроектованих спеціально для роботи на 
річці Південний Буг. 17 квітня для журналістів миколаївських 
ЗМІ було проведено справжню екскурсію по заводу. А «гідами» 
стали генеральний директор компанії, Герой України Олексій 
Вадатурський, директор заводу Дмитро Олександрович Горбен-
ко та його заступник з виробництва Володимир Миколайович 
Жмур. Про обох цих корабелів Вадатурський розповідає з гор-
дістю. Володимир Жмур працює на «НІБУЛОНі» з 2011 року, має 
великий досвід роботи на ЧСЗ та заводі «Океан». Дмитро Горбен-
ко – колишній майстер з виробництва заводу «Океан» у 2009-му 
очолив групу нагляду за будівництвом нібулонівських буксирів.
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дували яхти. «Ми розуміли, що в 
першу чергу потрібна повна ре-
конструкція, – розповідає Олек-
сій Опанасович, – навіть в’їзд до 
заводу був повністю зруйнова-
ний. 200 вантажівок із сміттям 
було вивезено звідси. З колиш-
нього обладнання ми реанімува-
ли декілька верстатів, стапельне 
обладнання та кран – усі німець-
кого виробництва, які надійно 
працюють і зараз. Для загальної 
модернізації виробництва було 
придбано новітнє обладнання, 
яке відповідає вимогам сучасних 
технологій. Понад декілька тисяч 
бажаючих надали свої резюме, 
тоді ми прийняли близько 150, 
а наразі колектив заводу налічує 
більше 600 працівників».

Сьогодні за новенькою прохід-
ною височіють збудовані споруди 
дільниць, стапелі, вся територія 
прибрана, багато зелених наса-
джень, планується спорудження 
двоповерхового кафе та відкритої 
тераси.

Дуже важлива ланка всього 
виробничого комплексу – меха-
но-слюсарна дільниця. Все, що 
пов’язане з металом, виробляєть-
ся саме тут. Працює близько 100 
осіб у дві зміни, а коли потрібно 
то, як і весь завод, – в три та без 
вихідних. Вологе прибирання 
робиться кожен день. Продукція 
цього цеху дуже важлива не тіль-
ки для суднобудування, а й для 
всіх філій та підрозділів компанії. 
Зараз тут виготовляють бортові 
секції для барж, але виконуються 
і разові замовлення: швартові буї 
для річки Дніпро та комплекту-
ючі для транспортерів на філію 
«Вознесенська». Також для цього 
терміналу буде виготовлено по-
над 200 тон металоконструкцій: 
огородження, освітлювальні 
вишки і т.ін. Нещодавно цей цех 
отримав нові токарний та фре-
зерний верстати, які зможуть 
допомогти у ремонті автопарку 
та сільгосптехніки «НІБУЛОНу». 
За словами Дмитра Горбенка, 
головне завдання цієї дільниці – 
виготовлення та монтаж усього 
приварювального оснащення 
суден: трапи, люки сходи, зернові 
кришки, найтові люверси, щогли, 
огородження, кнехти, швартові 
тумби та інше.

Вражаючий вигляд має побу-
товий корпус на 300 осіб, з якого 
власне і розпочиналася рекон-
струкція заводу. (Найближчим 
часом планується зведення ще 
одного такого корпусу, а меха-
но-слюсарнй цех має власний, на 
150 місць. – прим. автора). Ме-
дичний пункт з лікарем, кімната 
для відпочинку та прийому їжі 
з холодильником, мікрохвильо-
вою пічкою, електрочайниками, 
вмивальником, кімната з праль-
ними машинками та сушаркою, 

майстерня з ремонту спецодягу! 
Щоденно привозять о 7.30 свіжу 
випічку з молоком. «Ми хотіли, 
щоб люди могли зручно пере-
вдягнутись, прийняти душ, щоб 
вони мали гідні умови не тільки 
для праці, тому в першу чергу 
реконструювали побутовий кор-
пус», – підкреслює Олексій Опа-
насович. Біля побутового корпусу 
встановлено стенди з корисною 
інформацією, в тому числі, з роз-
кладом автобусів.

Наступний об’єкт – скла-
дально-зварювальна дільниця, 
де збирають корпуси суден та 
обробляють метал. Для цього 
встановлено металево-оброблю-
вальне та зварювальне обладнан-

ня. Саме тут стабільно працюють 
відремонтовані німецькі верста-
ти. Минулого року було обробле-
но понад 3,5 тисяч тон металу для 
трьох несамохідних суден, трьох 
буксирів та понтонного переван-
тажувача зерна.

«В поточному році планується 
обробити понад 5 тисяч тон ме-
талу тільки для суднобудування, 
– ділиться планами директор за-
воду, – додатково ще близько 15 
відсотків від цього обсягу піде на 
разові замовлення».

Олексій Опанасович звернув 
нашу увагу на окремі фрагменти 
металу і дуже вдало порівняв їх 
з конструктором для дорослих. 
«Кожна деталь пронумерована, 
– розповідає він, – має назву і є 
складовою певної конструкції».

Одне несамохідне судно, на-
приклад, складається з 10 блоків, 
кожен блок – з 4 секцій, кожна 
секція – це декілька тисяч дета-
лей… А є такі плавзасоби, на які 

потрібно виготовити та зварити 
понад сотні тисяч деталей»!

Завод «НІБУЛОН» будує свої 
судна за європейськими темпами 
та стандартами: одночасно по 
3-4 об’єкти в термін 5-6 місяців. 
Перспективний план розвитку 
підприємства, розроблений на 
п’ять років вже частково викона-
ний, а в подальшому передбачає 
зростання щорічної потужності 
обробки металу до 12 тисяч тон і 
відповідно збільшення кількості 
збудованих плавзасобів до 12-16 
одиниць на рік! На жаль, «роз-
вернутися заважає малий розмір 
території – усього сім гектарів, – 
пояснює Олексій Вадатурський. 
– Сподіваємося, що згодом роз-

ширимося…, якщо дозволять. 
Адже минулого року показники 
по металообробці нашого заводу 
перевищили сумарний показ-
ник усіх трьох миколаївських 
суднобудівних заводів. І це дуже 
дивно, коли наше невелике під-
приємство наразі більш потужне, 
ніж колишні гіганти кораблебуду-
вання, на яких колись працювала 
більша частина миколаївців. В 
2013 році ми обробили 300 тон 
металу, а в 2015 збільшили цей 
обсяг в десять з половиною разів! 
Мені сумно, коли нас називають 
лідером суднобудування, бо це 
означає, що ця галузь в нашій 
країні покинута напризволяще. 
Ми за здорову конкуренцію, але 
нас важко наздогнати, тому що 
звикли розраховувати тільки на 
себе. Ми не користуємося пільга-
ми, або префернціями. Все роби-
ли і робимо самотужки, з чистою 
совістю. Напевне, тому і досягли 
таких результатів».

Принципово важливим вважає 
він регулярні зустрічі з колекти-
вом, ознайомлення працівників з 
планами на майбутнє, а з їхнього 
боку – вислуховує побажання 
або пропозиції. Для претенден-
тів на робочі місця влаштовують 
екскурсії, щоб вони бачили, де, 
як і з ким доведеться працювати. 
Окрім вищеназваних двох діль-
ниць тут є малярно-ізоляційна, 
столярна та трубо-монтажна. На 
сьогодні столярний цех для но-
возбудованих суден вже виробляє 
меблі, які раніше замовлялися на 
інших підприємствах. І, до речі, 
для філії «Вознесенська» меблеві 
вироби також будуть зроблені 
тут.

Колектив заводу підбирався 
дуже ретельно. Близько 50-70 
осіб перейшли з колишнього 
заводу «Лиман», багато і тих, 
хто працював тривалий час за 
кордоном: в Польщі, Голландії, 
Румунії, Німеччині та інших 
країнах. Не всім вдалося витри-
мати випробувальний термін, але 
залишилися найкращі. Близько 
70 осіб з працюючих – це жінки 
різних професій.

Працівники заводу добре обі-
знані, чим саме вони займаються. 
Так само, як і в головному офісі, 
і в кожній філії тут встановлено 
великі банери з фотографіями 
плавзасобів, які транспортують 
вантажі по Дніпру та Південно-
му Бугу. Всі нібулонівці знають, 
скільки минулого року переве-
зено зернових або збудовано 
суден і скільки заплановане на 
майбутнє, тому що вони – одна 
міцна команда. Як каже керівник 
компанії, саме цей командний 

дух, розуміння спільної справи та 
впевненість у завтрашньому дні 
допомагає успішно працювати 
усьому колективу підприємства.

На стапелях ми побачили вже 
зібрані секції для двох майбутніх 
несамохідних суден, метал для 
яких був отриманий в лютому, а 
вже в травні вони будуть спущені 
на воду, і в червні підуть у свій 
перший рейс до філії «Вознесен-
ська». І без затримки замість них 
будуть закладено два наступних 
судна цієї ж серії. Усього до кінця 
року для рейсів від Вознесенска 
до Миколаєва тут буде збудовано 
6 несамохідних суден. За словами 
Дмитра Горбенка, «ці плавзасоби 
спроектовані спеціально для ро-
боти на річці Південний Буг, ма-
ють досить невелику осадку, єм-
ність до 2000 тисяч тон. Довжина 
до70 м, з розкриттям зернового 
люку до 14 м, що дуже зручно для 
швидкого навантаження-розван-
таження. Вони обладнані теле-
скопічними кришками трюмів, 
які суттєво економлять час».

За короткий час існування 
заводу тут вже збудовано п’ять 
буксирів, три несамохідні судна 
ємністю 3,5тис.тон, один понтон-
ний перевантажувач-плавкран.

Завдяки реалізації інвес-
тиційної програми компанії у 
суднобудівну галузь плануються 
щорічні перевезення до 3 млн. 
тон зернових вантажів по Дніпру 
та Південному Бугу. В 2016 році 
буде розпочато будівництво ще 
двох цехів, де буде виконуватись 
повний цикл робіт від отриман-
ня металу до його цільового 
використання. «Це дасть нам 
повну незалежність виробничого 
процесу, – розповідає Олексій 
Опанасович. – Тут будувати-
муться буксири та несамохідні 
судна ємністю від 2 до 4,5 тисяч 
тон для перевезення вантажів на 
різних глибинах. В перспективі – 
перевезення імпорту з Білорусії, 
освоєння перевезень на річках 
Днєстр та Припять. Наші судна 
мають призначення «ріка-море», 
тому можуть використовува-
тися і на Чорному морі. Також 
плануємо будувати катамарани, 
пасажирські судна і через певний 
час довести загальну кількість 
нібулонівського флоту до 100 
одиниць».

Дуже задоволений досягнен-
нями заводського колективу 
Олексій Опанасович. Він каже, 
що така злагоджена результатив-
на робота є запорукою того, що 
компанія робить значний внесок 
у відродження вітчизняної судно-
будівної галузі.

За словами керівника «НІБУ-
ЛОНу», наразі в Україні повно-
комплектні судна «під ключ» 
будують тільки тут!
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