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Погода продовжує перевіряти на 
витримку і будівельників, і фахівців 
компанії «НІБУЛОН»: два останні дні 
минулого тижня знову пройшли під 
знаменами злив, але впадати в паніку 
з цього приводу ніхто не збирається, 
особливо «нібулонівські» спеціаліс-
ти. У позитивний результат вірить і 
генеральний директор Олексій Вада-
турський: «До закінчення виконання 
загальнобудівельних робіт залиши-
лося дуже мало часу. Я вдячний бу-
дівельникам за їх титанічний труд, 
дякую і за той настрій, з яким вони 
працюють сьогодні. Я впевнений, 
що вони впораються вчасно, і вже на 
наступному тижні ми завершимо не 
лише етап загального будівництва, 
а й закінчимо монтаж спеціального 
обладнання, аби найближчим часом 
провести заплановані пусконалаго-
джувальні роботи та почати при-
ймати зерно нового врожаю».

Коротко про основні зміни на бу-
дівельному майданчику за останній 
тиждень та про плани на найближче 
майбутнє.

Під час суботнього візиту «під ключ» 
були здані кафе, операторна вагова та 
адміністративно-лабораторний комп-
лекс. У приміщеннях працівники вже 
розставили меблі та комп’ютерну тех-
ніку, стіни прикрашають великі фото-
графії «НІБУЛОНівських» виробничих 
філій, на вікнах – занавіски, а на підві-
коннях – квіти.  Робочі місця для май-
бутніх та чинних співробітників нового 
термінала «НІБУЛОНу» готові! 

Вже завершилася прокладка 35 
кВт високовольтної лінії електропе-
редач. «Металісти», за невеликим 
виключенням, працювали злагодже-
но та вчасно справилися зі своєю 
роботою. Активними темпами прохо-
дить і будівництво внутрішніх бетон-
них під’їзних шляхів.

На жаль, компанія «SYMAGa» пору-
шила терміни по постачанню силосів. 
Лише минулого тижня на майданчику 
розвантажилися перші вантажівки з 
Іспанії. Тож, довелося трохи скорегу-
вати графік монтажу зерносховищ.

Таким чином, до 16 червня будуть 
змонтовані всі наявні на будмайдан-
чику металеві ємності, адже вже у 
четвер прибуде друга партія з облад-
нанням для силосів, тож монтажники 
повинні звільнити місце для нього. 
Генеральний директор «НІБУЛОНа» 
впевнений, що затримки з боку наших 
підрядників не буде. 

Щоб тримати ситуацію під контр-
олем, Олексій Вадатурський особис-
то відвідав Пірінейський півострів, 
зустрівся з керівництвом компанії та 
проконтролював процес відванта-
ження обладнання. 

Найближчими днями всі загально-
будівельні роботи будуть закінчені. 

На майданчику з понад 30 
кранів, залишилися лише 
4-5, та й ті найближчим ча-
сом, залишать територію. 
До завершення підходить 
і монтаж спеціального об-
ладнання. Принаймні таке 
завдання підрядникам, за-
діяним у цьому процесі, 
поставив Олексій Вадатур-
ський: «До 18 червня все 
обладнання має бути змон-
товане, щоб ми після 20 
числа змогли приймати 

перші партії зерна від сільгосптова-
ровиробників Вознесенського району. 
Незважаючи на погані погодні умови, 
незважаючи на затримку постачання 
силосів іспанцями, наші спеціалісти 
та спеціалісти підрядних організацій 
роблять все, щоб термінал з перших 
днів міг стовідсотково функціонувати 
– приймати зерно нового врожаю, яке 
вирощується місцевими аграріями».

Впродовж наступних семи днів те-
риторію термінала огородять; на місці 
розбитих на час будівництва палаток 
почнуть облаштовувати велосипедну 
стоянку, а поруч з їдальнею швидкими 
темпами будується фонтан. При будів-
ництві філії «Вознесенська» справді 
використовуються найсучасніші тех-
нології. Так, в адміністративно-лабора-
торному корпусі та їдальні змонтують 
вже завезені на майданчик сонячні ба-
тареї, теплова енергія яких направля-
тиметься в т.ч. і на підігрів води.

Керівник «НІБУЛОНу» загалом за-
лишився задоволеним темпами вико-
нання робіт і подякував будівелькам 
за їх непросту роботу:«Кожен день на 
цьому будівництві – виклик для буді-
вельників. І я дуже вдячний тим, хто 
з розумінням до цього ставиться, 
що несприятливі погодні умови їм не 
заважають працювати. Синоптич-
ний прогноз на наступний тиждень 
знову ставить нас перед фактом: 
дощів не минути. Але якщо раптом 
щось зміниться, і небесна канцеля-
рія змінить свої плани, ми такому 
повороту подій лише зрадіємо. Хочу 

окремо подякувати керівникам та 
працівникам тих підприємств, які 
на сьогодні вже завершили вико-
нання свого фронту робіт, та вже 
відпочивають вдома. Дякую ПрАТ 
«Астарта Млинелеваторбуд», ПП 
«Трасвіт», ТОВ «Полтаваспецмон-
таж», ТОВ «Укрдобробуд» та ФОП 
«Кондратюк». Як і обіцяли вчасно 
виконали будівництво автомо-
більних ваг за сучасною німецькою 
технологією ВКФ «Булат», і вже 
25 травня новозбудовані ваги про-
йшли державну повірку. Я вже не 
одноразово говорив добрі слова на 
адресу керівника ТОВ «Будівельна 
компанія» Павла Малютова, який 
виконував на нашому будівельному 
майданчику, мабуть, найскладнішу 
роботу – зводив норійну вежу. Коли 
ми лише проводили тендер на бу-
дівництво робочої вежі, ми довго 
не могли знайти ту компанію, яка 
здатна буде виконати цю роботу за 
60 днів. Будівельники, колеги Павла 
Євгеновича, погоджувалися лише на 
90 днів, а він не відступив – сказав 
60 і свого слова дотримався. До цієї 
організації не було жодних зауважень 
чи нарікань: ні з боку сусідів по будів-
ництву, ні з нашого боку».

Компанія «НІБУЛОН» не зраджує 
своїм традиціям. Адже, тільки 20 берез-
ня поточного року розпочалися масові 
загальнобудівельні роботи, а вже май-
же через три місяці вони завершені!

На сьогодні на будівельному май-
данчику працюють майже 1000 осіб. 
Через декілька днів їх кількість зрос-
те до 1300-1400 спеціалістів. В про-
цесі підготовки об’єкту до здачі в екс-
плуатацію будуть задіяні і мешканці 
навколишніх сіл, і працівники інших 
філій компанії. Тож через короткий 
проміжок часу від процесу будівни-
цтва не лишиться й сліду.

Для пересічної людини – це схоже 
на людський мурашник, який здаєть-
ся хаотичним та незрозумілим. Але 
насправді, ніхто не сидить без робо-
ти, не вештається, всі ці люди пра-
цюють злагоджено, ніби за помахом 
руки невидимого диригента, а якщо 
бути точним – згідно затвердженого 
проекту і графіку виконання робіт. 

Будівництво 
власного флоту
також йде 
за планом
Минулої п’ятниці у Миколаєві на 

суднобудівно-судноремонтному заводі 
«НІБУЛОН» відбувся робочий спуск на 
воду чергового несамохідного судна. 
Це вже друге за ліком судно, яке було 
збудоване компанією в рамках реалі-
зації проекту з відродження судноплав-
ства на річці Південний Буг. Нагадаю, 
перше несамохідне судно серії В2000 
спустили на воду ще 19 травня. А вже 
цього місяця новозбудовані судна при-
йматимуть перші партії зерна нового 
врожаю, яке транспортуватиметься до 
Миколаєва не автомобільним, а саме 

водним шляхом. Проводячи власними 
силами днопоглиблювальні роботи 
на Південному Бузі, «НІБУЛОН» від-
новлює 134 км судноплавного шляху 
цієї водної артерії. У планах компанії 
щорічно перевозити річкою близько 1 
млн. тонн сільгосппродукції, що в свою 
чергу розвантажить автомобільний 
шлях області на 50 тис. великотонна-
жок. Таким чином, на наших очах бук-
вально твориться історія: поступове 
відродження судноплавства – як паса-
жирського, так і промислового, – зна-
чна подія не лише для Миколаївщини, 
а й для всієї України. 

Українському 
судноплавству 
бути!
Минулого тижня, Олексій Вадатур-

ський, разом зі своїм заступником з 
правових та економічних питань Ан-
дрієм Васильєвим, провів низку плід-
них зустрічей з міністром інфраструк-
тури України Володимиром Омеляном 
та міністром аграрної політики та про-
довольства України Тарасом Кутом. 

Обговорювати було що, адже за пле-
чима у «НІБУЛОНа» чималий досвід 
у реалізації проектів по відновленню 
судноплавства на річках Дніпро та Пів-
денний Буг. Саме розвиток судноплав-
ства в Україні є життєво необхідним 
для економіки нашої держави. Річкова 
логістика в розвинених країнах працює 
на повну. І саме досвід іноземних країн 
у цьому питанні перейняли спеціаліс-
ти «НІБУЛОНу». Мова йде, перш за 
все, про американську річку Міссісіпі, 
по якій постійно курсують завантажені 
баржі. Сьогодні Україна повинна зро-
бити все, щоб на річкове перевезення 
стало економічно привабливим. Від 
цього виграють всі: і сільгосптоварови-
робники, і держава. Але займатися цим 
повинна не одна компанія «НІБУЛОН», 
плече допомоги мають підставити і по-
садовці та спонукати й інші українські 
компанії розвивати цю галузь. 

***
Остання виробнича нарада на бу-

дівельному майданчику переванта-
жувального термінала філії «Возне-
сенська» відбудеться вже завтра, 17 
червня. А далі – чекатимемо на уро-
чисте відкриття одного з найпотуж-
ніших елеваторів: запрошення пер-
шим посадовим особам, керівникам 
та спеціалістам підрядних організа-
цій, задіяним на цьому масштабному 
будівництві, та працівникам компанії 
вже надіслали, залишилося лише по-
годити дату. Все йде за планом.

НАТАЛІЯ НАГОРНА
Фото – Прес-служба 

ТОВ СП «НІБУЛОН»

Перевантажувальний термінал «НІБУЛОН»: 
загальнобудівельні роботи завершено

В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

У суботу, 11 червня, на будівельному майданчику су-
часного перевантажувального термінала ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН» філії «Вознесенська» традиційно відбулася виїзна 
виробнича нарада за участю генерального директора 
компанії, Героя України Олексія Вадатурського, його за-
ступників, «нібулонівських» фахівців та керівників 
підрядних організацій, депутата облради Олександра 
Терещенка та Прибужанівського сільського голови Кос-
тянтина Терещенка. Будівельний майданчик біля При-
бужан відвідала й голова Вознесенської районної дер-
жавної адміністрації Наталія Баланюк. Про що говорили 
учасники передостанньої за ліком наради напередодні 
урочистого відкриття елеватора, читайте далі.

Операторська вагова

 Виробнича нарада

Лабораторно-адміністративний корпус


