
А почалися урочистості ще на сільській 
вулиці: на нову асфальтовану дорогу, що 
з’єднала село з новим елеваторним ко-
плексом, вийшли діти та дорослі, аби пер-
шими привітати гостей села. На лавах по-
руч повсідалися  селяни поважного віку, 
вирішивши не залишатися осторонь непе-
ресічної для села події, теж виглядали ви-
сокоповажних гостей. 

— Хто-хто, а наші діти з особливою 
радістю вітають сьогодні «нібулонівців», 
— хвилювалася  педагог-організатор міс-
цевої середньої школи Марія Харченко. 
— Адже «НІБУЛОН» — це розвиток нашого 
села: нові вікна для школи, комп’ютери, 
дорога, якою ходитимемо до школи. Тому 
так радісно вітаємо гостей села. 

Останні не забарилися. Нову доро-
гу відкрили губернатор краю Олександр 
Удовіченко, перший заступник міністра 
аграрної політики України Сергій Мель-
ник, голова Гребінківської райдержадміні-
страції Анатолій Вихор і звичайно Олексій 
Вадатурський, генеральний директор під-
приємства, завдяки котрому й будуються 
інфраструктура Мар’янівки. 

Нова дорога, як відомо, дає нове жит-
тя місцевості. У цьому селі це означає, що 
відтепер мар’янівці діставатимуться до за-
лізниці новим шляхом. 

 — Ми вже відчуваємо себе полтавця-
ми —  так ми полюбили полтавську землю, 
— звертається до селян Олексій Вада-
турський. — Хотіли б подарувати сьогодні 
людям свято, а селу нашим елеваторним 
комплексом — майбутнє. 

Цю подію селяни 
Мар’янівки належно 
оцінять тільки через 
кілька років
Як відомо, коли у місцевості будується 
виробничий комплекс, а з ним розбудо-
вуються транспортні шляхи, оживає вся 
сільська інфраструктура — люди більше 
спілкуються, знайомляться, оселяються 
й створюють родини. А відтак, як зазна-
чив на відкритті елеваторного комплексу 
перший заступник міністра аграрної 
політики України Сергій МЕЛЬНИК, 
Мар’янівка так розбудується, що років за 
п’ять доведеться селянам відкривати тут 
новий дитсадок. 

— У Мар’янівці ми стали свідками ре-
алізації українськими інвесторами задумів 
влади, що наразі поставила за мету питан-
ня відродження села, — наголосив Сергій 
Мельник. — «НІБУЛОН» вкотре демонструє 
нам, як у країні триває  реалізація важливих 
державних реформ аграрного сектору еко-
номіки, одна з яких — розвиток утворюючої 
галузі сільського господарства — зерно-
вого сектору. Успіх цієї компанії вбачаю у її 
стратегії розвитку: вкладення інвестицій у 
національну економіку, адже аграрний сек-
тор завжди буде прибутковим і таким, який 
завжди підтримуватиме  держава. 

 Чиновник нагадав також, що ТОВ СП 
«НІБУЛОН» сьогодні втілює патріотичний 
інвестиційний проект по відродженню рі-
чок Дніпра та Південний Буг, як судноплав-
них транспортних артерій України, а це від-
криває аграріям нові можливості швидко 
переміщати й продавати зерно з метою 
його ефективного використання. 

 Наразі, як сказав далі заступник мі-
ністра, в Україні намагаються господа-
рювати за принципом: від поля до порту. 
Завтра формула буде іншою: від землі до 
столу. Адже все, що в Україні вирощується, 

має бути на столі в українця. Досвід таких 
компаній, як «НІБУЛОН», повинен активні-
ше завикористовуватися, й тоді буде зро-
зуміло, що логістика застосовує не тільки 
залізницю та автомобілі, але й дешевий 
річковий транспорт, який в усьому світі ви-
користовують на водних артеріях держав. 

— Ми побачимо, — сказав чиновник, 
— як запрацює Дніпро, як транспортна ар-
терія, як запрацюють порти, як біля них по-
чнуть жити й працювати люди...

Щодо цьогорічної ціни на збіжжя, уря-
довець зазначив: держава почала врегу-
льовувати це питання ще у травні, коли 
трейдери за досить низькою ціною поча-
ли купувати зерно. Шляхом декларування 
ціни закупівлі до Аграрного фонду дер-
жава спонукала великих гравців на ринку 
зерна до підвищення закупівельних цін, 
вказавши на мінімальну, беззбиткову для 
сільгоспвиробників вартість. 

— Сьогодні держава в особі аграрного 
фонду та держрезерву, формуючи  продо-
вольчі ресурси, декларує 1500 грн. за тон-
ну пшениці 3-го класу, а в разі необхідності 
Аграрний фонд здійснить інтервенції з ме-
тою стабілізації ситуації на ринку зерна, — 
сказав Сергій Мельник.

Сприяти збільшенню 
об’ємів вирощеного 
зерна та вітчизняному 
інвестору — таке наразі 
завдання влади
Вручивши новому комплексу — філії 
«Мар’янівська» ТОВ СП «НІБУЛОН» серти-
фікат відповідності, голова Полтавської 
обласної державної адміністрації Олек-
сандр УДОВІЧЕНКО зазначив:

— Ті значні кошти, що вкладає сьогодні 
«НІБУЛОН» у соціальний розвиток нашого 
регіону — це яскравий приклад того, як вну-
трішній інвестор, компанія, яка бажає грати
провідні ролі на ринку експорту зерна, при-
йшла туди, де вирощують найбільші вро-
жаї, опинилася у тому регіоні, де сьогодні 
люди вміють займатися рослинництвом, а 
аграрна галузь демонструє, як можна бути  
лідером економіки в нашій державі. Слова 
подяки вам, працівники «НІБУЛОНу», за те, 
що працюєте на розвиток і майбутній пре-
стиж нашої держави! 

Він додав також, що діяльність компанії 
сьогодні підтримують на високому держав-
ному рівні — Президент знає про все, що 
відбувається не лише в державі, але і в Пол-
тавській області, — зауважив губернатор. — 
Він був на відкритті першого елеватора ком-
панії «НІБУЛОН» у Решетилівці. Тоді він ще 
не був Президентом, але вже тоді схвально 
оцінював цей інвестиційний проект.

 Олександр Удовіченко запевнив 
у намаганнях місцевої влади й надалі 
сприяти інвестору, який втілює справ-
ді національні проекти розвитку та по-
збутися тих бюрократів, які ще прагнуть 
заробити на вітчизняному інвесторові 
власні дивіденди.

 Підтримав думку губернатора області 
й голова Гребінківської райдержадміні-
страції Анатолій ВИХОР. Подякував під-
приємцям за розбудовану інфраструктуру 
Мар’янівки, а це, нагадав він, майже 2 кіло-
метри сучасного покриття доріг, нове освіт-
лення села, водозабезпечення, майбутній 
парк та облаштування комп’ютерного кла-
су місцевої школи. 

 — Влада сьогодні повинна тільки віта-
ти інвестора, який надав селу 100 робочих 

Інвестиційний клімат 
Полтавщини спонукає 
«НІБУЛОН» до нових звершень

місць, — сказав Анатолій Віталійович. — 
«НІБУЛОН» — це добрий знак для розвитку 
будь-якого села та всього району.  

Національний 
проект «НІБУЛОНу» 
можна вже називати 
інтернаціональним
Оскільки від старту будівництва філій ТОВ 
СП «НІБУЛОН» проект перетнув кордони 
України, залучаючи до своєї команди про-
відні західні фірми, банківські установи, 
міжнародні фінансові структури, а уряди 
держав дають гарантії фінансування цього 
проекту, його тепер уже можна іменувати 
інтернаціональним. Так зазначила на уро-
чистостях партнер компанії — директор 
українського представництва «Кімбрія 
Юнігрейн» — датської проектувальної 
компанії, — Оксана СТРЕТОВИЧ. 

— Ми пишаємося, що  довелося пра-
цювати з «НІБУЛОНом», — сказала вона. — 
Адже ця компанія нині вирішує всеукраїнське 

завдання — збільшення потужностей для 
зберігання зерна. Зазначу, що координуван-
ня між постачальниками й будівельниками 
під час спорудження філії «Мар’янівська» 
були  ідеальні, а результатом злагодженої 
роботи всієї команди став цей елеватор, яко-
му сьогодні ми даємо путівку в життя. 

Шедевром сільської інфраструктури  
назвав елеваторний комплекс ТОВ СП 
«НІБУЛОН» у Мар’янівці голова Україн-
ської аграрної конфедерації Олексій 
СТОЯНОВ.

— За два роки, — сказав він, — у Пол-
тавській області фактично демонополізо-
вано ринок сільськогосподарських культур, 
створено ще один потужний канал збуту 
зерна для товаровиробників. А тому що-
разу хочеться аплодувати місцевій владі за 
спокійну зважену роботу, за допомогу ком-
панії «НІБУЛОН». 

Наголосивши на високій відзнаці праці 
«нібулонівців», учасник делегації зернової 
ради США, зазначив:

— В Америці — лідера сільськогос-

Нову дорогу в Мар’янівці відкривають голова Полтавської обласної державної адміністрації 
Олександр Удовіченко, перший заступник міністра аграрної політики України Сергій Мельник, 
генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський та голова 
Гребінківської райдержадміністрації Анатолій Вихор. Ключ від нового елеваторного комплексу одержує директор філії Євген Бабич.

Загальний вигляд філії «Мар’янівська» ТОВ СП  «НІБУЛОН».

Урочистий момент здачі в експлуатацію філії «Мар’янівська» ТОВ СП  «НІБУЛОН». 

Загальний вигляд адміністративно-побутового корпусу філії «Мар’янівська» ТОВ СП  «НІБУЛОН».

Колектив бухгалтерії філії «Мар’янівська» ТОВ СП  «НІБУЛОН». Огляд об’єкту представниками влади та генеральним директорм ТОВ СП «НІБУЛОН».

У цій лабораторії здійснюватиметься аналіз сировини. 

Хліб-сіль дорогим гостям.

Черговий приємний сплеск емоцій від ТОВ СП «НІБУЛОН» 
отримала Мар’янівка Гребінківського району Полтавської 
області. Саме так сказав про своє дітище — філію «Мар’янівську»,  
генеральний директор компанії, лауреат Державної премії 
у галузі  архітектури, «Людина 2009 року», Герой України Олексій 
Вадатурський. Святом став день, коли на новому елеваторному 
комплексі  урочисто перерізали червону стрічку. У небо летіли 
різнокольорові кульки, лунала пісня, селяни, будівельники, 
численні гості сходилися до комплексу. Село гуляло увесь день!

подарської галузі світу — подібної «НІ-
БУЛОНу» компанії немає, а відтак можна 
констатувати, що  «НІБУЛОН» — це найпо-
тужніший проект у світі. 

— Попри те, що наш селянин із пере-
сторогою ставиться до трейдерів, компа-
нія «НІБУЛОН» довела, що із селянином 
можна працювати чесно, — сказав на від-
критті філії «Мар’янівська» ще один гість 
свята — голова Аграрного союзу Укра-
їни Геннадій НОВИКОВ. — Адже вона 
єдина в Україні, що на своєму сайті опри-
люднює пропоновані ціни на збіжжя. Це 
компанія, яка копіткою наполегливою пра-
цею будує систему й логістику зернозаго-
тівлі. Й саме це дозволяє «НІБУЛОНу» бути 
провідною компанією  — диктувати свої 
ціни на ринку. А для  сусідніх підприємств 
— це поштовх до конкуренції. Більше таких 
об’єктів для сільської інфраструктури, а 
виробництву — нового розвитку!

Як це приємно — 
відчувати себе 
в команді однодумців!
Філія «Мар’янівська» — перший об’єкт ТОВ 
СП «НІБУЛОН», що будувався без особис-
тої присутності генерального директора 
Олексія ВАДАТУРСЬКОГО. Щодня йому 
повідомляли інформацію про хід виконання 
робіт, готовий комплекс керманич компанії 
побачив уже в день урочистого відкриття. 
Побачив роботу своєї команди й залишив-
ся задоволений.

— Мені сьогодні надзвичайно приєм-
но відзначити, що разом зі мною працюють 
однодумці — професіонали, які  знають що 
роблять й відповідають за результат своєї 
праці, — сказав на урочистостях Олексій 
Опанасович. — 15 серпня ми розпочали, а 
вже 1 жовтня отримали всі документи, що 
свідчать про початок виробництва. Такого 
ще в нас не було! 49  підрядних організацій, 
понад 1200 будівельників щодобово працю-

вали на совість на цьому об’єкті. Сьогодні я 
вдячний усім, хто сприйняв ідеологію «НІБУ-
ЛОНу», наші темпи, наші завдання. Практич-
но всі справилися із завданням. Ми відкрили 
ринки багатьох країн. Завдячуючи будівни-
цтву таких комплексів, ми наближаємо по-
слуги безпосередньо до сільгоспвиробни-
ка, а він, вважаємо, нині може почуватися 
суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності 
й може постачати свою продукцію на ринки 
усіх 65-ти країн світу. «НІБУЛОН» не тільки 
постачає зерно — сьогодні ми обробляємо 
культури на площі 80 тис. гектарів. Аби всі 
працювали так, як «НІБУЛОН», то валовий 
збір зерна був би в державі на рівні 76-ти 
млн. тонн, а відтак — країна претендувала б 
на провідні позиції на світовому ринку зерна.

 Щодо Полтавщини, то я заявляю: ін-
вестиційний клімат в області — найкращий 
на Україні. Тут не говорять, а справді ство-
рюють такі умови для інвестора, що сюди 
хочеться повернутися. А це — найкраща 
оцінка нинішньої влади. 

...Свято народження філії «Мар’я-
нівська» ТОВ СП «НІБУЛОН» того дня вирува-
ло ще довго. Серед інших на ньому з  виразом 
подиву відпочивав і пан Пер Фрідеріксен — 
провідний спеціаліст датської фірми «Кімб-
рія Юнігрейн» — партнера «НІБУЛОНу». 
Адже він і до того часу не розумів, як можна 
втілювати в життя такі грандіозні проекти й 
за такі строки. Одне слово: «андестенд» на-
шого українського інвестора. Можливо, іде-
ологію, намагання й вміння наших людей, 
мотивацію  вітчизняного інвестора, данчанин 
осягне на наступному об’єкті «НІБУЛОНу» 
в Кременчуці, що саме приймає естафе-
ту в «Мар’янівської» філії.

Світлана ПІСКОВА
«Вечірня Полтава»  

Фото Іванни СЕРДЮЧЕНКО
та Кирила АХТИМОВИЧА

ТОВ СП «НІБУЛОН»


