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КОМПАНІЯ «НІБУЛОН» роз!

почала будівництво вже другого

паливо!заправного пункту для

власного користування і забез!

печення потреб у нафтопродук!

тах. Нова станція розташовува!

тиметься на території філії «Сва!

тівська», що на Луганщині.

Зведення паливо!заправного

комплексу генеральний підряд!

ник ТОВ «Петрометал Україна»

розпочав одразу після отриман!

ня компанією всіх необхідних

дозвільних документів від Дер!

жавної архітектурно!будівельної

інспекції. Об'єкт буде оснащено

чотирма ємностями по 75 м3,

таким чином, загальний об'єм

одночасного зберігання пально!

го на підприємстві становитиме

300 м3; зливною залізничною

естакадою з можливістю одноча!

сного зливу двох залізничних

цистерн; паливо!заправною ко!

лонкою для автотранспорту; ос!

трівцем наливу в автоцистерни.

Наразі на будівельному май!

данчику у Сватовому в розпалі

Суднобудівною програмою за!

воду на 2018!2019 роки заплановано

спуск чотирьох таких буксирів,

останній з яких зайде на воду най!

ближчого місяця.

Наразі на стапельному майдан!

чику підприємства компанії «НІБУ!

ЛОН» у розпалі укрупнення днище!

вої частини корпусу найдовшого в

історії суднобудівного заводу судна

— 140!метрового самохідного пере!

вантажувача з двома крановими ча!

стинами та сховищем для зберіган!

ня зерна обсягом 10 тис. тонн (пр.

П!140). Вже цього року судно буде

спущено на воду, таким чином флот

судноплавної компанії вже налічу!

ватиме два самохідних унікальних і

потужних крана. Так, у липні 2013

року було збудовано кран «Святий

Миколай», який наразі працює на

зовнішньому рейді Миколаївського

морського торговельного порту і

щорічно доводить свою ефектив!

ність, здійснюючи суттєвий внесок

в експортний успіх компанії, що до!

зволяє їй утримувати лідируючі по!

зиції на зерновому ринку.

земельні роботи, зокрема розробка ґрунту котло!

вану для монтажу чотирьох підземних резервуа!

рів, демонтування залізобетонного покриття під

відстійник, а також армування фундаментної

плити під горизонтальні підземні резервуари. За!

вершення будівництва паливо!заправного пунк!

ту і введення його в експлуатацію заплановано

на квітень 2019 року.

Зважаючи на постійно зростаючі потреби

компанії в забезпеченні нафтопродуктами, ке!

рівництвом було ухвалене рішення щодо будів!

ництва трьох паливо!заправних пунктів для

власного користування у Кременчуці (Полтав!

ська обл.), Сватовому (Луганська обл.) і Хміль!

нику (Вінницька обл.). У липні 2018 року «НІ!

БУЛОН» ввів в експлуатацію перший такий

пункт на території філії «Кременчуцька», завдя!

ки якому вдвічі скорочуються терміни доставки

нафтопродуктів (з чотирьох до двох днів) на філії

ТОВ СП «НІБУЛОН» східного регіону, зокрема в

Луганській та Харківській областях, а також вдві!

чі зменшуються логістичні витрати, що дає мо!

жливість зекономити до 250 тис. грн на місяць.

Окрім того, компанія наразі бункерує буксири

безпосередньо на філії «Кременчуцька», що не

тільки зменшує час на доставку пального, а й

значно здешевлює пальне за рахунок відсутності

логістичної складової.

НА СУДНОБУДІВНО!судноремонтному заводі

«НІБУЛОН» наприкінці січня 2019 року відбувся

спуск на воду вже третього із чотирьох заплано!

ваних виробничою програмою лінійних буксирів

проекту POSS!115, основним призначенням

яких є проведення караванів несамохідних суден

по Дніпру та Бузько!Дніпровсько!лиманському

каналу (БДЛК).

Спуск на воду буксира «NIBULON!10» про!

ходив у робочому режимі, однак як завжди із

дотриманням усіх традицій. Так, зв'язку пляшок

шампанського на вдачу об борт судна розбила

його хрещена матір — кранівниця Марина

Пелих, яка працює на всіх видах портальних,

мостових і козлових кранів, а також пройшла

навчання з управління новим потужним елек!

трогідравлічним поворотним портальним кра!

ном LPS180 (Німеччина).

Нагадаємо, що буксири проекту POSS!115

мають довжину 37,2 м, габаритну осадку 2,54 м,

потужність 1320 кВТ та швидкість в 11 вузлів.

Вони оснащені новітнім обладнанням провідних

виробників світу: головні двигуни Mitsubishi

(Японія), допоміжні та аварійний дизель!генера!

тори Volvo!Penta (Швеція), гвинто!рульові ко!

лонки Rolls!Royce (Фінляндія), водогрійний

котел Viessmann (Німеччина), палубне обладнан!

ня DMT (Румунія) та ін. 

Третій буксир
проекту POSS1115
спущено на воду

«НІБУЛОН» будує
другий паливо1
заправний пункт


