
Важко уявити, але десять тижнів 
тому, коли ми вперше відвідали вироб-
ничу нараду на будівельному майдан-
чику нового термінала ТОВ СП «НІ-
БУЛОН» філія «Вознесенська», який 
компанія будує у рамках реалізації 
власного масштабного інвестиційного 
проекту з відродження судноплавства 
на річці Південний Буг, будівництво 
було, так би мовити, на початковому 
етапі – декілька підрядних організацій 
працювали над забиттям паль, ще 
одна – зводила трансформаторну під-
станцію. А вже сьогодні ми бачимо, як 
на головних, вже збудованих, об’єктах 
термінала – лабораторно адміністра-
тивному корпусі, ваговій та інших – 
проводяться оздоблювальні роботи, і 
вже за тиждень-два їх можна прийма-
ти «під ключ».

Чергова нарада – 
нові завдання
Активним ходом на будівельному 

майданчику продовжується прокла-
дання комунікацій. Виконроб ПАТ 
«Миколаївгаз» Віталій Мельник від-
рапортував, що із запланованих 4,9 
км підвідного газопроводу середньо-
го тиску на сьогодні вже прокладено 
майже 4 км: «Вже на наступному 
тижні ми завершимо підвід газо-
проводу зовнішньої мережі й при-
ступимо безпосередньо до мереж 
в середині будівельного майданчи-
ка термінала, - зазначив представ-
ник регіональної газової компанії. 
– Жодних питань у нас не виникає, 
до 10 червня роботи маємо завер-
шити». 10 червня – термін, у котрий 
завершаться не лише роботи з газо-
проводом, а й з прокладанням по-
тужної електричної лінії у 35 кВт. Так 
як електрична лінія, яку підведуть до 
термінала, проходитиме над річкою 
Південний Буг, то з’явилася необхід-
ність встановити 35-метрові опори 
на відстані близько 200 метрів одна 
від одної, аби антени суден, що кур-
суватимуть річкою, не чіпляли елек-
тричні дроти.

Чіткі завдання на наступний тиж-
день отримали «металісти» – роз-
робити погодинний графік робіт та 
завершити монтаж верхніх галерей 
над усіма ємностями. На будівництві 
не буває дрібниць – кожна деталь має 
своє значення. Команда «нібулонів-
ців» навіть до вибору занавісок для 
кафе-їдальні ставиться з особливою 
відповідальністю. 

За рішенням Олексія Опанасовича, 
наступної суботи робоча нарада про-
йде не у спеціально обладнаній палат-
ці, як це відбувалося зазвичай, а у но-
возбудованому приміщенні термінала. 

Наступні тижні стануть без пере-
більшення вирішальними. На май-
данчику одночасно працюватимуть 
майже 1000 людей. До 600 буді-
вельників, що вже сьогодні задіяні у 
роботі, приєднаються колеги, яким 
довірили встановлення металевих 
ємностей. За підрахунками, всі 16 
силосів можна змонтувати за 10 днів. 
«Монтаж та установка всіх ємнос-
тей відбере у нас днів 10, - говорить 
Олексій Вадатурський. – Це буде ці-
лодобова робота, у якій буде задіяно 
до 400 спеціалістів з різних куточків 
України, вони будуть жити на май-

данчику, тут харчувати-
муться, а ми створимо 
для них всі необхідні для 
цього умови, щоб люди 
впоралися з цим кропіт-
ким завданням». 

Попереду залишається 
не просто три напружені 
тижні роботи – попереду 
три рубежі, які «нібуло-
нівці» мають «взяти», як 
справжні олімпійські чем-
піони. Перший етап – 28 
травня. Саме до кінця 

цього тижня основний фронт робіт 
має лягти на плечі підрядників-мета-
лістів, які повинні закінчити монту-
вати верхні галереї, аби до роботи 
без затримок та порушень правил 
охорони праці могли приступити 
монтажники металевих ємностей та 
сушарок, котрі з дня на день почнуть 
завозити на будівельний майданчик. 
Другий етап – 4 червня. Ця, обведена 
червоним кольором, дата у календарі 
будівельних організацій, що відпові-
дають за основні споруди термінала, 
зокрема адміністративно-лаборатор-
но-побутовий корпус, кафе-їдальню, 
майстерню з гаражем, вагову тощо. 
Ці перелічені об’єкти до вказаної 
дати мають бути завершені навіть не 
на сто, а на двісті відсотків. «Ми вже 
повинні бачити розставлені по під-
віконнях квіти та розвішені карти-
ни на стінах», - жартома наголосив 
Олексій Вадатурський. 

І останній, третій, етап – 11 червня. 
Це, так би мовити, день, коли відбу-
деться генеральна репетиція довго-
очікуваної події – відкриття терміна-
ла. До цього дня силами підрядників 
та, як за звичай, власними силами 
«НІБУЛОНу» вестиметься масштаб-
на робота благоустрою території. 
Менше ніж за три тижні на тому міс-
ці, де наразі ведеться будівництво, 
заспокійливо хлюпотітиме вода у 
фонтані біля кафе, відвідувачі ходи-
тимуть асфальтованими доріжкам і 
милуватимуться квітами на газонах, 
а, головне, врешті почне працювати 
один з найпотужніших перевантажу-
вальних терміналів в нашій країні, 
який розташований саме у нашому, 
Вознесенському, районі.

Перший – пішов!
Реалізація комплексного інвес-

тиційного «НІБУЛОНУ», як ми вже 
повідомляли, передбачає не лише 
будівництво нового термінала біля 
Прибужан. Перш за все, мова йде 
про відновлення головної водної 
транспортної артерії Миколаївщини 
– річки Південний Буг, та проведен-
ня днопоглиблювальних робіт на 138 
км Південного Бугу у напрямку від 
Миколаєва до Вознесенська. Не за-
були «нібулонівці» й про те, що місто 
Миколаїв – добре відоме в Україні як 
місто корабелів, тому підкріпити свій 
масштабний проект загальною вар-
тістю 30 мільйонів доларів вирішили 
активізацією власного судноремонт-
но-суднобудівного заводу та попо-
вненням свого флоту несамохідними 
суднами. Перше судно проекту В2000 
офіційно було спущене на воду на 
минулому тижні, 19 травня. Олексій 
Вадатурський під час урочистої части-
ни зазначив: «Це подія національно-
го масштабу, адже такі, на перший 
погляд, невеликі події вирішують іс-

торію українського судноплавства, 
зокрема річкою Південний Буг. Вже 
у червні у Вознесенському районі це 
судно буде приймати першу партію 
зерна для транспортування Півден-
ним Бугом. Довжина судноплавного 
шляху цієї річки складає 138 км і такі 
події, як сьогоднішня, наближують 
нас до можливості перевезення до 
1 млн. тонн сільгосппродукції на рік. 
Це дозволить нам зняти до 50 тис. 
автомобілів зі шляху від Вознесен-
ська до Миколаєва. Так, саме з та-
ких невеликих подій будується нова 
історія України. І миколаївці повинні 
знати про це».

Друге за чергою судно планують 
спустити на воду вже до кінця цього 
місяця, і так щомісяця до кінця року. 
Таким чином, вже у липні значний 
відсоток зерна нового врожаю 2016 
року курсуватиме до столиці нашого 

регіону не автомобільним, а водним 
шляхом. Ось вони реальні кроки з 
розвантаження доріг області від бага-
тотоннажного транспорту – в дії! 

Співпраця влади
і бізнесу
Минулого тижня відбулася робоча 

зустріч Олексія Вадатурського з голо-
вою Миколаївської обласної державної 
адміністрації Вадимом Івановичем Ме-
ріковим. Зустріч була плідною. Мова 
йшла про інвестиційний проект компа-
нії та проблеми, з якими зіштовхнулися 
в компанії в ході його реалізації. Зокре-
ма, Олексій Опанасович звернув увагу 
Вадима Івановича на певні недоліки 
в роботі деяких структурних підрозді-
лів ОДА та обласних контролюючих 
органів, що створюють бюрократичні 
перепони та, відповідно, затримки. 
Очільник області конструктивно від-
реагував на критику, висловив про 
повну підтримку «НІБУЛОНівського» 
інвестиційного проекту. Також було до-
мовлено, що з метою прискорення імп-
лементації інвестиційного проекту та 
недопущення затримок в майбутньому 

від Миколаївської ОДА буде закріпле-
на відповідальна за реалізацію цієї 
програми посадова особа.   

«Мені  дуже  приємно,  що  до  нас 
кардинально змінилося  відношення 
з  боку    керівництва  області, і  я  
сподіваюся, що  ця  позитивна  тен-
денція  сприятиме здійсненню  наших  
перспективних  планів з  розвитку  
Миколаєва та області», - наголосив 
Олексій Вадатурський.

Скарби минулого
Виявляється, місцевість біля Прибу-

жан, на якій «НІБУЛОН» будує черговий 
термінал, - справжній «клондайк» для 
археологів та любителів старовини. Ми 
вже писали, що на цьому ж місці сім де-
сятиліть тому працював колишній еле-
ватор, який був зірваний ворогом у часи 
Другої світової війни. Цікава та зовсім 
несподівана знахідка чекала на «ні-

булонівців» вже під час зведення при-
чалу: водолази на дні Південного Бугу 
віднайшли затонулий та занесений му-
лом 25-метровий плавзасіб. Коли саме 
затонув об’єкт наразі невідомо. До кін-
ця будівництва залишається не так вже 
і багато часу. І такі історичні «сюрпризи» 
трохи заважають працювати у звично-
му режимі, але у цій компанії впевнені, 
що будь-які перешкоди на шляху лише 
прибавляють сил на підкорення висот. 

«Сьогодні я сам вражений, як люди 
справляються з роботою, я давно та-
кого не бачив, щоб на будівництві не 
проводилась виховна робота, не до-
водилося агітувати людей, щоб вони 
закінчували роботу в терміни, які ми з 
ними обумовлювали, і сьогодні всі ро-
боти виконуються вчасно та якісно», 
- констатував Олексій Вадатурський. 

Будівництво таких масштабів у Воз-
несенському районі не пам’ятають 
давно. Останнє з них було ще на по-
чатку 80-х років минулого сторіччя і 
будувався тоді шкіряний завод. Але 
варто зауважити, що зводили його тоді 
всім колишнім Радянським союзом.

Сьогодні ж «НІБУЛОН» в набагато ко-
ротші терміни зводить надсучасне по-

вністю автоматизоване підприємство. 
Це свідчить про злагодженість, ефек-
тивність та високу продуктивність праці 
в компанії. Вміння добре координувати 
роботу між десятками підрядників та 
постачальників високотехнологічного 
обладнання з багатьох країн світу.

Тож для багатьох гостей урочистого 
вводу в експлуатацію нового «НІБУ-
ЛОНівського» підприємства буде при-
ємний шок від того, що в такі короткі 
терміни можна збудувати таке над-
сучасне та архітектурно привабливе 
підприємство. 

До відкриття перевантажуваль-
ного термінала філія «Вознесен-
ська» ТОВ СП «НІБУЛОН» залиши-
лося 20 днів.

НАТАЛІЯ НАГОРНА
Фото – Прес-служба 
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Будівництво перевантажувального термінала 
компанії «НІБУЛОН»: лік пішов на години

В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

Чим менше часу залишається до урочистого моменту від-
криття термінала, яке відбудеться 15 червня, тим сильніші 
емоції переживаєш, прибувши на майданчик на виробни-
чу нараду. Мабуть, це пов’язано з настроєм будівельників, 
які, мов заведений механізм швейцарського годинника, ко-
жен завзято працює на своєму об’єкті. Впевненість у роботі 
за графіком підрядникам всиляють саме досвідчені «нібу-
лонівці». Фахівці компанії точно знають, як втілювати такі 
унікальні проекти у життя швидко, якісно та вчасно. Олек-
сій Вадатурський, генеральний директор ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН», неодноразово наголошував, що особисто для нього 
суботній візит на будівельний майданчик нового термінала 
– не робота, а справжній відпочинок. «Після напружених 
буднів приїхати сюди – справжнє задоволення, – говорить 
Олексій Опанасович. – Дивишся, як працюють підрядні ор-
ганізації, і набираєшся сил». Так сталося і під час чергової 
виїзної робочої наради, яка відбулася у суботу, 21 травня.

Минулого тижня на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» 
відбувся спуск на воду першого із восьми несамохідних суден 
проекту В2000, призначених для експлуатації на Південному Бузі

Олексій Вадатурський, генеральний 
директор ТОВ СП «НІБУЛОН»

Загальний вигляд майданчика


