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МИКОЛА МИХАЙЛОВ, 
«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА»

П ІВМІЛЬЯРДА гривень � са�
ме стільки коштує черго�

вий проект, який "НІБУЛОН"
реалізує в Запорізькій області.

Про новий проект "НІБУЛОНу"
розповідає її засновник і беззмін&
ний генеральний директор Олексій
Вадатурський.

� Олексію Панасовичу, можна
сказати, що селу пощастило? У
Біленьке зайшов великий біз�
нес.

& І Україні щаститиме, якщо бізне&
су не будуть заважати. Ось вам
приклад. У селі Біленькому понад
20 років не могли побудувати ком&
плекс очисних споруд. То проекти
кілька разів коригували, то неодно&
разово розкрадали кошти та буді&
вельні матеріали, призначені для
цього об'єкта.  Лише минулого ро&
ку, коли на посаду голови Запорізь&
кої ОДА був призначений Костян&
тин Бриль, справа зрушила з місця.
Він вирішив багато нагальних
проблем, сприявши, таким чином,
створенню привабливого інвести&
ційного клімату в області, за що я
йому вдячний. У свою чергу і ми взя&
ли на себе додаткові зобов'язання
перед місцевими жителями з роз&
витку сільської соціальної інфра&
структури. Й інвестувавши в ком&
плекс очисних споруд більше 10
мільйонів гривень, всього лише за
місяць збудували його.  Вже на по&
чатку квітня об'єкт, в присутності
очільника Запорізької області, буде
переданий місцевій громаді для
постійної експлуатації. Це як би бо&
нус місцевій громаді від нашої ком&
панії. Якщо говорити ж безпосе&
редньо про будівництво нашого ви&
сокотехнологічного перевантажу&
вального термінала, то сума інвес&
тицій сягне півмільярда гривень.

� Скільки організацій буде за�
діяно в будівництві?

& Наразі тут працюють більше 20
підрядних організацій, але з кож&
ним тижнем ця кількість зростати&
ме. Отож у травні на об'єкті буде
близько 1,5 тис. будівельників із 90
організацій, включаючи постачаль&
ників обладнання.

� Запорізькі фірми залучаєте?
& В пріоритеті. Всі запорізькі буді&

вельні організації, які мали бажання
брати участь у нашому новому про&
екті, ми забезпечили замовлення&
ми в першу чергу. Решту робіт 
віддаємо іншим нашим провіреним
компаніям, які разом з нами кочу&
ють по всій країні, це наші надійні
партнери, що збудували з нами де&
сятки об'єктів.

� Який термін називають тут?
На цьому об'єкті?

& Ми працюємо  швидкими темпами
і вже десь 20 травня закінчимо за&
гальнобудівельні роботи. На пуско&
налагоджувальні роботи треба 7&10

днів, отож на початку червня ми
здамо цей об'єкт в експлуатацію.
Однак все це також буде залежати
від погодних умов, тому якісь кори&
гування можливі.

� Скільки робочих місць дасть
термінал? Які його переваги?

& Новозбудований перевантажу&
вальний термінал у Біленькому за&
безпечить робочими місцями
близько 120 людей, а також значно
скоротить витрати сільгосптоваро&
виробників області на транспорту&
вання вирощеної продукції та роз&

вантажить дороги на 12,5 тис. ван&
тажівок у рік. Окрім того, поява
"НІБУЛОНівського" підприємства
позитивно вплине на легалізацію ук&
раїнського ринку зерна. Ми заці&
кавлені в тому, щоб одноосібники
легально, без посередників, реалі&
зовували своє збіжжя.  У нас є до&
мовленість з обласною адміністра&
цією, ми допоможемо, проведемо
велику роз'яснювальну  роботу,
щоб аграрії могли продавати зерно
офіційно. А ми, у свою чергу, спла&
чуватимемо за них податки в місце&

вий бюджет. Від цього виграють
всі. Ми за прозорий та легальний
бізнес.

� Ви не тільки економіку ожив�
ляєте, а й флот, і судноплавство.

& Так, у "НІБУЛОНу" вже 56 суден,
включаючи судна типу річка&море.
До 1 червня плануємо ввести в 
експлуатацію ще три буксири. У
2012 році ми придбали миколаївсь&
кий судноремонтний завод, прове&
ли на ньому реконструкцію та мо&
дернізацію, встановили най&
сучасніше обладнання, і тепер самос&
тійно будуємо судна. Після другого
етапу реконструкції і модернізації
виробничих потужностей завод бу&
дуватиме до 15 суден у рік. Це буде
один із кращих суднобудівних заво&
дів не тільки в Україні, а й в Європі.
Ми маємо намір довести свій флот
до ста з гаком одиниць, який буде
побудований в Україні з українсько&
го металу і ходитиме під українсь&
ким прапором. 

� Флот вимагає грамотних фа�
хівців. Хто вам їх готує?

& У нас договір на підготовку мо&
ряків, судноводіїв, механіків із Хер&
сонським морським коледжем, з
Одеською морської академією, Ки&
ївською... До речі, сьогодні на на&
шому флоті працює багато капіта&
нів та інших спеціалістів із Запо&
різької області. Ми запровадили
вахтовий метод роботи & по два
тижні, так що працюють люди з різ&
них куточків країни. 

� Який очікуваний обсяг прий�
мання зерна на даному термі�
налі?

& Очікуємо понад 300 тисяч тонн
зерна за маркетинговий рік. Госпо&
дарствам у радіусі 100 кілометрів
буде вигідно везти зерно сюди не
великотоннажними автомобілями,
а автомобілями типу "КамАЗ".
Об'єкт зможе приймати  понад 12
тисяч тонн зернових та олійних
культур на добу і стільки ж відван&
тажувати на водний транспорт.
Місцевим сільгоспвиробникам бу&
де дуже вигідно і зручно. Уявіть,
вдень зібрали зерно, ввечері при&
везли, людям не треба буде шукати
автотранспорт під свій урожай і
гнати його кудись за 200&300 кіло&
метрів у морські порти. До того ж,
це  економія часу, людських ресур&
сів, палива, а також значне розван&
таження автошляхів. 

� Інвестиції величезні. Звідки
вони?

& Хочу зазначити, що цей об'єкт
наша компанія будує за рахунок
коштів Європейського інвестицій&
ного банку. Кредитну угоду я осо&
бисто підписав у Брюсселі 19 груд&
ня минулого року. Ми & перша і єди&
на поки компанія України, яка отри&
мала кошти безпосередньо від Єв&
росоюзу. Це є свідченням високого
рівня довіри до "НІБУЛОНу". Виді&
лені ЄІБ 71 млн євро будуть нап&
равлені на розбудову транспортної
інфраструктури Дніпра. У результа&
ті ми  протягом 2&3 років інвесту&
ємо в економіку країни близько 200
мільйонів євро.

ОБЛАСТЬ СТАНЕ БАГАТШОЮ 
НА ПІВМІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ

Засідання штабу будівництва

Будмайданчик вражає

ТОВ СП "НІБУЛОН" �  лідер вітчизняного аграрного ринку. На сьогодні ком�
панія  займається не тільки виробництвом сільськогосподарської продукції
та її експортуванням, будівництвом елеваторних комплексів та переванта�
жувальних терміналів, але й розвитком судноплавства та суднобудуванням.
Сільськогосподарське підприємство було створено у 1991 році. У 2015/2016
маркетинговому році  відправлено на експорт 4,66 мільйона тонн сільгосп�
продукції. Географія поставок охоплює 64 країни світу.

За час своєї діяльності "НІБУЛОН" інвестував в економіку країни більше 1,6
мільярда доларів США.

У 2009 році компанія почала успішно реалізовувати масштабну інвестицій�
ну програму з відродження річок Дніпро та Південний Буг як головних тран�
спортних артерій України. Це комплексний проект, у рамках якого 
"НІБУЛОН" будує високотехнологічні, повністю автоматизовані перевантажу�
вальні термінали та елеваторні комплекси, на власному суднобудівному за�
воді � сучасні вантажні судна з українського металу, які ходять під україн�
ським прапором, а також самостійно та за власні кошти виконує днопоглиб�
лювальні роботи (зокрема, на річці Південний Буг уМиколаївській області).
Лише за минулий рік компанія транспортувала та відправила на експорт по�
над 2 мільйони тонн зернових та олійних культур, що дало змогу зняти з ав�
тошляхів України понад 83 тисячі вантажівок.  

У 2010 році "НІБУЛОН" збудував та ввів в експлуатацію перевантажуваль�
ний термінал з відвантаження зернових та олійних культур на річковий
транспорт у м. Кам'янка�Дніпровська.  Наразі в селі Біленьке Запорізького
району набирає обертів будівництво чергового потужного об'єкта компанії.
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