
«НІБУЛОН» будує перший на Полтавщині 
елеватор на піску і з найбільшими 
транспортними можливостями

Коли Миколаївське ТОВ СП «НІБУЛОН» 
завершить будівництво сьомого на 
Полтавщині елеваторного комплексу, 
який зводиться у Кременчуці, загаль-
ний об’єм ємностей для одночасного 
зберігання зерна на цих об’єктах стано-
витиме 500 тисяч тонн. А об’єм інвес-
тицій «НІБУЛОНу» в Полтавській області 
становитиме 700 мільйонів гривень.

Розпочавши проект будівництва 
елеваторів і перевантажувальних тер-
міналів на Полтавщині майже п’ять 
років тому, «НІБУЛОН» зводить свої фі-
лії так, щоб вони були розташовані по 
всій області більш-менш рівномірно, 
а відстань між елеваторами була 60—
80 кілометрів. І кожен керівник КСП чи 
фермер міг обирати найкоротший для 
себе шлях до пункту здавання вироще-
ної продукції. 

Зерновий термінал у Кременчуці, 
будівництво якого нині в самому роз-
палі, покликаний доповнити цю тери-
торію комфорту для аграріїв. Серед 
уже побудованих «НІБУЛОНом» еле-
ваторних комплексів на Полтавщині, 
цей буде найбільш універсальним. По-
перше, він єдиний, де зерно можна 
буде відвантажувати на три види тран-
спорту — водний, залізничний і авто-
мобільний. До того ж, як пообіцяв під 
час урочистого закладання капсули зі 
зверненням до нащадків генеральний 
директор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой 
України Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ, на 
цьому елеваторному комплексі побу-
дують найсучасніший адміністративно-
побутовий корпус серед уже існуючих 
на Полтавщині. З’явиться тут і власний 
міні-готель, своєрідним буде і дизайн 
підприємства, зокрема ландшафтний.

Який вигляд це матиме в кінцево-
му результаті, побачимо зовсім ско-
ро — за місяць і кілька тижнів. Адже 
всім відомо, що «НІБУЛОН» будує свої 
об’єкти, мабуть, найшвидше в Україні. 
На будівництві уже задіяні майже 50 
підрядних організацій, у яких працюють 
понад тисячу кваліфікованих працівни-
ків. На сьогоднішній день завершується 
будівництво стін згадуваного раніше 
адміністративно-побутового корпусу, 
вагової, підготовка фундаментів під єм-
ності для зберігання зерна, активно ве-
дуться роботи зі зведення транспорт-
них галерей, робочої башти і причалу, 
прокладається залізнична колія.

Будівельний майданчик у Кре-
менчуці має дуже незвичний вигляд. 
Адже все будівництво ведеться на 
піску. Чи додає ця особливість труд-
нощів у роботі будівельників, ми й за-
питали в останніх.

Працівники Дніпропетровської фір-
ми «Валді» вже майже місяць готують 
каркас під опалубку для майбутнього 
причалу. 

— Зводимо каркас під майбутнє 
бетонування причалу, — розповідає 
бетонник фірми «Валді» Микола 
МАЛЯРЧУК. — Скільки сюди потріб-
но бетону поки що важко підрахувати, 
але точно скажу, що дуже-дуже багато. 
Протяжність причалу 250 метрів, а ши-
рина метрів 30.

Одночасно з монтуванням карка-
су під майбутній причал, ведуться й 
днопоглиблювальні роботи — розчи-
щається Дніпро, щоб уже на відкриття 
термінала до його причалу міг підійти 
суховантаж «НІБУЛОНівського» флоту. 

Загалом же, як запевняють у компанії, 
причал перевантажувального термі-
нала в Кременчуці зможе приймати як 
вантажні, так і пасажирські судна.

Зовсім поруч із причалом — за 
кілька десятків метрів — уже зали-
ваються фундаменти під ємності для 
зберігання зерна, а між ними буду-
ються транспортні галереї. Кілька з 
них уперше на об’єкті «НІБУЛОНу» 
зводить Кременчуцька філія Київської 
фірми «Армспецбуд». Його фахівці 
підтверджують: у роботі на піску є свої 
особливості. Наприклад, вбиваючи 
8-метрові палі під опалубку галереї, на 
6-метровій глибині наштовхнулися на 
кам’яну скелю. А от тримаються фун-
даменти на піску навіть краще, ніж на 
землі, оскільки пісок швидше ущіль-
нюється і утворює міцну основу разом 
із металевою конструкцією.

— Загалом за місяць ми маємо по-
будувати фундаменти під три ємності 
для зберігання зерна і три галереї для 
його транспортування, — розповідає 
начальник дільниці фірми «Арм-
спецбуд» Борис ПАНАСЮК. — Коли 
термінал введеться в експлуатацію, 
оператор зможе регулювати подачу 
зерна цими галереями з будь-якої єм-
ності залежно від того, куди це зерно 
має бути відвантажено — на річковий 
транспорт чи залізницю. 

— Ви вперше працюєте з 
«НІБУЛОНом», тож як оцінюєте 
терміни будівництва, які багато 
хто з ваших колег називає дуже 
жорсткими?

— Терміни виконання робіт 
«НІБУЛОН» висуває дійсно жорсткі, 
але коли є вчасні поставки матеріалів 
і фінансування, витримати їх можна. 
«НІБУЛОН» своїх зобов’язань дотриму-
ється, тому, переконаний, що свої ро-
боти ми закінчимо вчасно.

— Як співпрацюєте з іншими 
компаніями на будівництві?

— Добре, ніхто нікому не заважає, 
а в разі потреби, допомагаємо один 
одному.

— Чи не вносить свої корективи у 
терміни будівництва погода, яка до-
шкуляє дощами?

— На погоду ми не зважаємо, коли 
дощить, то накриваємо будівельний 
майданчик спеціальним тентом і про-
довжуємо роботи. А працівників завжди 
забезпечуємо гарячим чаєм та кавою.

— Нашій фірмі «Армспецбуд» до-
водилося будувати немало заводів і 
елеваторів по Україні, але настільки по-
тужних, як у «НІБУЛОНу» ще не було, — 
долучається до розмови комерційний 
директор фірми «Армспецбуд» Юрій 
АНДРІЄВСЬКИЙ. — «НІБУЛОН» — 
сильний партнер і хороший замовник. 
Якби в Україні було більше таких компа-
ній, то, впевнений, кризи в будівельній 
галузі не було б узагалі.

…Зустріли ми на будівельному 
майданчику і «старих знайомих» — 
фірму «Зубр», яка спеціалізується на 
ритті котлованів. Її співробітники, ма-
буть, як ніхто інший, можуть порівня-
ти, як воно будувати на різних ґрунтах, 
оскільки збудували з «НІБУЛОНом» 
вже не один елеватор.

— Компанія «Зубр» створена п’ять 
років тому на базі колишнього управ-
ління механізації будівництва, — роз-
повідає начальник Лубенської філії 

Наприкінці червня 2010 року в се-
лищі Градизьк Глобинського району 
миколаївська компанія «НІБУЛОН» 
урочисто ввела в експлуатацію свій 
черговий елеватор. Філія «Градизьк» 
ТОВ СП «НІБУЛОН» стала четвертим 
об’єктом компанії на Полтавщині й 
першим у нашій області річковим 
терміналом. Побудувавши переван-
тажувальний термінал біля води у 
Градизьку, «НІБУЛОН» таким чином 
включив Полтавську область до сво-
го амбітного проекту — відновлення 
перевезень Дніпром. 

Нагадаємо, що в рамках реалі-
зації проекту компанія «НІБУЛОН» 
будує власний флот — на миколаїв-
ському заводі «Вадан Ярдс Океан» 
уже спущено на воду 24 несамо-
хідних суховантажних двотрюмних 
судна змішаного («Річка—море») 
плавання дедвейтом 108 тисяч тонн. 
Протягом кількох років «НІБУЛОН» 
добивався від держави дозволу роз-
почати днопоглиблювальні роботи 
на колись найбільших судноплавних 
річках України — Дніпрі та Південно-
му Бузі. В результаті, роботи таки 
розпочалися і в навігаційному сезоні 
2010 року «НІБУЛОН» перевіз понад 
600 тис. тонн зернових вантажів, по 
завершенні реалізації інвестеційно-
го проекту компанія планує пере-
везти майже 3 млн. тонн.

Минулого четверга, на Свято По-
крови, майже о 16-ій годині, перше 
судно «НІБУЛОНу» підійшло до при-
чалу перевантажувального термі-
нала у Градизьку. Для того, аби це 
стало можливим, «НІБУЛОН» про-
вів у цих місцях великі днопогли-
блювальні роботи, вибравши понад 
270 тис. кубічних метрів ґрунту, які 
замулювали Кременчуцьке водо-
сховище останні десятиліття. Окрім 
того, що «НІБУЛОН» розчистив вод-
ну артерію, його співробітники також 
укріпили берег, намили прибережну 
смугу, захистивши її від розмиван-
ня, встановили сигнальні буї, забез-
печивши таким чином можливість 
цілодобового проходження суден у 
районі Градизька.

Приходу першого судна в Гра-
дизьку очікували з нетерпінням, 
тим більше, що настільки потужно-
го плавзасобу тут не бачили навіть 
старожили. Несамохідне судно до-
вжиною майже 90 метрів, яке здатне 
перевозити в своїх трюмах 5 тисяч 
тонн зерна, заходило в порт Гра-
дизька за допомогою буксира, і цю 
вражаючу картину вийшли спосте-
рігати всі співробітники філії «Гра-
дизьк», керівники селищної ради, 
фермери та мешканці селища. 

— Сьогодні справді історична 
подія для градижчан, — зазначив 

На річковому терміналі «НІБУЛОНу» 
у Градизьку завантажили перше судно

селищний голова Градизької се-
лищної ради Василь КОМПАНІ-
ЄЦЬ. — Багато хто вже не вірив у 
те, що колись Градизьк відновить 
свій статус портового містечка. Але 
за допомогою компанії «НІБУЛОН», 
у день Святої Покрови і в рік, коли 
Градизьк відзначає свою 1145-ту 
річницю, ми таки маємо видатну по-
дію — вперше судно такого великого 
розміру пристало в порт Градизька.

— Три з половиною місяця 
тому, коли урочисто відкривали 
філію «Градизьк», ви обіцяли, 
що пропонуватимете депутатам 
селищної ради назвати вулицю, 
якою проходить бетонована й 
добре освітлена дорога до тер-
мінала, Нібулонівською. Чи но-
сить уже ця вулиця таку назву?

— Так, цю дорогу проклав «НІБУ-
ЛОН», тож було б логічно, аби вона й 
названа була на його честь. Уже від-
булася сесія селищної ради, депута-
ти недовго сперечалися щодо назви, 
і тепер згадана дорога й частина ву-
лиці, що до неї примикає, офіційно 
називається Нібулонівською.

Користуючись нагодою, про 
видатну в житті термінала подію і 
про його роботу взагалі, ми пого-
ворили з директором філії «Гра-
дизьк» ТОВ СП «НІБУЛОН» Олек-
сандром МІШИНИМ.

— Олександре Вікторовичу, 
чим завантажуватимете перше 
судно?

— Кукурудзою. Оскільки це суд-
но класу «Річка—море», то ми за-
вантажимо 2 тисячі 700 тонн, тобто 
по-максимуму, як «ріка», а решту до-
вантажать у Миколаєві — за вимога-
ми «море».

— Скільки часу потребує про-
цес завантаження такого судна?

— До доби. Це тривалий процес, 
оскільки відкривання люка кожного 
трюму відбувається протягом годи-
ни—півтори, а наше обладнання до-
зволяє завантажувати по 250 тонн 
зерна за годину.

— Скільки подібних суден мо-
гли б завантажити нині, зважа-
ючи на об’єми зерна, що збері-
гається в ємностях термінала у 
Градизьку?

— Чотири—п’ять.
— Які культури зараз здають 

аграрії на ваш термінал?
— Кукурудзу, соняшник, сою. 

Привозять переважно з Глобинсько-
го району і, трапляється, з Черкась-
кої області.

— Скільки тонн зерна, в се-
редньому, приймаєте щодня?

— Зараз приймаємо до тися-
чі тонн за добу. Попервах люди 
здавали зерно з опаскою, а коли 

зрозуміли, що у філії «Градизьк» 
ТОВ СП «НІБУЛОН» можна отри-
мати справедливу ціну, то потік 
вантажівок у наш бік пожвавішав. 
Цим уже намагаються скориста-
тися конкуренти — на повороті до 
нашого термінала вивішують та-
блички з написами: «Соя дорого!», 
намагаючись таким чином перехо-
пити клієнтів. Проте автомашини 
все одно їдуть до нас.

— У філії «Градизьк» працює 60 
співробітників. Чи не стикнулися ви 
ще з проблемою плинності кадрів?

— Від нас пішло кілька людей, 
але не тому, що їм не подобалася 

робота чи умови праці. Просто так 
склалися їхні життєві обставини, що 
вони виїжджали на постійне місце 
проживання в інші регіони.

Ми намагаємося робити все, 
аби людям працювалося комфорт-
но. Наприклад, щоденно привозимо 
гарячі обіди, котрі для наших спів-
робітників коштують п’ять гривень, 
а решту вартості доплачує «НІБУ-
ЛОН». Ми зацікавлені в тому, аби 
люди були здорові, ситі, сильні й 
мали натхнення працювати.

— На території філії «Градизьк» 
дуже красиво — чисто, є фонтан, 
альтанки для відпочинку. Чи не 

виявляють місцеві мешканці ба-
жання тут відпочивати?

— Ні, на територію термінала не 
заходять, а от бетонну дорогу, яка 
веде до філії, облюбували. Це ву-
лиця Нібулонівська. Молоді мами 
люблять гуляти нею з колясками, 
бо дорога рівна. Молодь залюбки 
ганяє нею на мотоциклах та вело-
сипедах. Особливо ввечері, коли 
горять усі ліхтарі й дорога освітлю-
ється, немов удень. Від велосипе-
дистів не раз доводилося чути: «Бе-
тонка сделана по делу!» Як бачите, 
оцінити «НІБУЛОНівську» якість є 
можливість у всіх градижчан.

ТОВ «Зубр» Іван ЛУЦЕНКО. — З са-
мого початку свого існування ми пра-
цюємо з «НІБУЛОНом» і звели вже 
спільно кілька елеваторів — у Реше-
тилівці, Золотоноші, Ромодані, Гра-
дизьку, Мар’янівці. Зараз працюємо в 
Кременчуці і Новоодесі Миколаївської 
області. За час цієї співпраці наша ком-
панія нормально піднялася технічно й 
матеріально. Ми зберегли свій колек-
тив, не зважаючи на кризу, вчасно ви-
плачуємо зарплату. Дуже задоволені 
співпрацею з «НІБУЛОНом» і плануємо 
будувати з ними і в майбутньому.

Наша компанія приходить на будь-
яке будівництво першою, оскільки ми 
починаємо з земляних робіт. На од-
ній із оперативних нарад генеральний 
директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій 
Вадатурський сказав, що у виконанні 
земляних робіт рівних компанії «Зубр» 
немає. Я з гордістю повторюю його 
слова і відповідаю за них.

— Іване Яковичу, а рити котлова-
ни в піску складніше, ніж у землі?

— Працювати на піску набага-
то складніше, але натомість маємо 
менше конкурентів у бажанні отрима-
ти таке замовлення. Ми ж подібних 
складностей не боїмося, тож прихо-
димо і працюємо.

— Чи співпрацюєте ще з кимось, 
окрім «НІБУЛОНу»?

— Так, працюємо на будівництві ще 
двох елеваторів — один зводять укра-

їнці, другий — шведи. Це невеликі еле-
ватори, і працювати там дуже просто. 
«НІБУЛОН» же — це сила і потужність.

Розповів про особливості будів-
ництва на піску перевантажувального 
термінала з відвантаження зернових 
та олійних культур на річковий транс-
порт і директор філії «Кременчуцька» 
ТОВ СП «НІБУЛОН» Олександр БАБИЧ.

— Будівництво на піску супроводжу-
ється своїми складнощами, оскільки по 
ньому може рухатися лише гусеничний 
транспорт, колісний же доводиться пе-
ретягувати. Є свої нюанси і під час за-
бивання паль. Але ми намагаємося, 
щоб все це не впливало на загальний 
хід будівництва, і об’єкт буде зданий в 
обумовлений термін. Філія «Кремен-
чуцька» зможе забезпечити одночасне 
зберігання 75,6 тис. тонн зерна. Потуж-
ність відвантаження зерна за добу ста-
новитиме 5 тисяч тонн, приймання — 
5 тисячі тонн. Також щодня зможемо 
просушувати 2,5 тисячі тонн зерна. 

Наш перевантажувальний термі-
нал буде унікальним, оскільки тут від-
буватиметься відвантаження зерна 
на воду, прийомка із автомобільного і 
залізничного, а також прийомка і від-
вантаження на залізничний транспорт. 
Подібного на Полтавщині немає.

 Оксана КЛОЧКО
Фото Іванни СЕРДЮЧЕНКО

«Вечірня Полтава»

Несамохідне судно заходить у порт Градизька.

Директор філії «Градизьк» 
ТОВ СП «НІБУЛОН» Олександр Мішин. Перше завантаження судна почалося...

Градизький селищний голова Василь Компанієць.

Днопоглиблювальні роботи ведуться паралельно з будівництвом.

Робочу нараду проводить начальник відділу капітального будівництва 
ТОВ СП «НІБУЛОН» Галина Волкова (друга справа).

Комерційний директор фірми «Армспецбуд» Юрій Андрієвський (справа) 
та начальник дільниці Борис Панасюк.

Начальник Лубенської філії 
ТОВ «Зубр» Іван Луценко.

Директор філії «Кременчуцька» 
ТОВ СП «НІБУЛОН» Олександр Бабич.


