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А спочатку була...

...буря в склянці 
води
Слухання розпочалися бурхливо. 
Вірніше, через примху деяких 
присутніх у залі вони могли і зовсім 
не розпочатися. Викрики, колотнеча 
біля мікрофона, репліки із залу. 
Десь ми вже таке чули й бачили. Ага, 
у Верховній Раді. Все майже так, от 
тільки до блокування не доходить. 
Противники слухань аргументували 
свої дії: мовляв, 23 червня вже від-
булися громадські слухання з цього 
приводу, і канівці не рекомендували 
сесії міської ради давати згоду на 
початок будівництва. На цей аргу-
мент свій аргумент: скільки громада 
захоче збиратися, стільки і буде. 
Ніхто не в праві заборонити. Другий 
аргумент противників слухань – за-
надто пізно у газетах було надру-
ковано оголошення про громадські 
слухання 24 липня. Але ж понад 200 
громадян, які зібралися в кінотеатрі, 
таки дізналися про день слухань. 
Хто їм заборонить проводити ці 
слухання? Незважаючи на викрики, 
головуючий пропонує переглянути 
відеофільм про діяльність ТОВ СП 
«НІБУЛОН». Вигуки припинилися, і 
більшістю голосів прийнято рішен-
ня: фільм подивитися. Дивимося. 
У залі тихо-тихо. Голос диктора 
переконливий, кадри несуть у собі 
тільки позитив. Аж Ленін згадався: 
найважливішим для нас є кіно. Буря 
стихла. І невдоволеним на чолі з де-
путатом міської ради Володимиром 
Коржовим нічого не залишалося, як 
уважно ознайомитися із буклетом 
про «НІБУЛОН», в якому чітко 
зазначається: «НІБУЛОН» обробляє 
80 тисяч гектарів землі, інвестував 
в аграрний сектор України 4,4 млрд. 
гривень. А ще:

«Інвестиційний проект ТОВ СП 
«НІБУЛОН» по відродженню Дніпра 

та інших річок України як транспор-
тних судноплавних артерій у 2010-
2011 р.р. це:

• патріотична ідея відроджен-
ня українського судно-
плавства;

• збереження та покращення 
навколишнього природного 
середовища України;

• впровадження енергозбері-
гальних технологій;

• зменшення навантаження на 
автомобільні шляхи України 
на 120 тисяч вантажівок;

• залучення інвестицій в аг-
рарний сектор України;

• створення тисяч робочих 
місць для українських 
громадян;

• додаткові надходження до 
місцевих бюджетів;

• розвиток соціальної інфра-
структури на місцях».

Тепер читаємо саме про канівську 
суть справи:

«Перевантажувальний термінал з 
відвантаження зернових та олійних 
культур на річковий транспорт 
ТОВ СП «НІБУЛОН» у м. Каневі, в 
промисловій зоні, на лівому березі 
Дніпра.

Площа загальної ділянки – 8,6 
гектара. Вартість будівництва – 120 
млн. гривень. Кількість працівників 
– до 100 чоловік. Обсяги зберігання 
зерна – 75,6 тис. тонн. Потужність 
сушарок – 4 тис. тонн на добу. 
Потужність відвантаження на водний 
транспорт – 5 тис. тонн на добу.

На території комплексів та 
терміналів розміщується по 12 
силосів для зберігання сухого зерна, 
об’ємом по 5,5 тис. тонн кожен. Та-
кож зводиться по 4 силоси з актив-
ним вентилюванням, по 2400 тонн 
кожен та по 4 силоси для вологого 
зерна, по 80 тонн кожен. Постачаль-
ником обладнання виступає фірма 
«CIMBRIA UNIGRAIN A/S» (Данія)».

Не стомили читача технічними 
викладками? Вже вибачайте, бо 
без них ніяк. А тепер послухаємо 
генерального директора СП ТОВ 

«НІБУЛОН», Героя України Олексія 
Вадатурського.

Неквапливо, але 
так переконливо
Вже перше слово промовця змусило 
зал притихнути. І слухати уважно не-
квапливу мову. Відразу ж розвіявся 
нав’язуваний кимось образ загарб-
ника та ворога. Олексій Опанасович 
підкреслює, що підприємство, 
власником якого він є, відкрите і 
прозоре. Все, що на ньому і навколо 
нього робиться, доступне кожному. 
А щодо того, що сьогодні другі 
громадські слухання, то він готовий 
приходити і на треті, й на четверті. 
Скільки людям буде треба, стільки 
він зустрічатиметься і слухатиме їх 
та відповідатиме на їхні запитання. 
Але цих запитань буде менше, якщо 
канівці скористаються пропозицією 
«НІБУЛОНу» і здійснять екскурсію на 
його підприємства, зокрема у село 
Вітове Чигиринського району. Хай 
канівців не лякають, що автомо-
більний транспорт із зерном буде 
інтенсивно рухатися містом і доб’є й 
так розбиті дороги. Будьте спокійні 
– транспорт оминатиме Канів. Люди 
добрі, ви ж озирніться навколо. 
Адже живете по суті в резервації. Що 
ви, крім генделиків, бачите? Чому не 
хочете, щоб нарешті через 20 років у 
місто прийшов справжній інвестор? 
Не чужинець, перед яким готові 
ставати на коліна й молитися. А свій, 
українець, налаштований зводити 
тут не тільки споруди, а й допомага-
ти будувати краще життя.

До речі, Олексій Вадатурський 
– один такий в Україні. Він не 
депутат, якому іноді все дозволе-
но, підкреслює також, що не має 
політичного даху. Він будівничий 
і господар, який своїми руками 
створив таке сучасне підприємство. 
У відповідь на закиди опонентів, які 
дорікають застосуванням фунгі-
цидів, він іронічно: мислите, як у 

п’ятдесяті роки, коли зерно згрібали 
лопатами, а зберігали у мішках. 
Так от, у горе-господарки у мішку 
з борошном швидше заведуться 
кузьки та довгоносики. Сучасне ж 
підприємство – високотехнологічне. 
Якщо порівнювати, то можна поми-
тися із миски, а можна скористатися 
душем чи ванною.

Коли не вистачало аргументів (а їх 
таки взагалі не вистачало в опонен-
тів), взялися до назви підприємства. 
Генеральний директор пояснив: «СП» 
– означає сільськогосподарське 
підприємство, а початкові літери назв 
міст (Николаев, Будапешт, Лондон) 
були до розвалу Радянського Союзу. 
Союз розвалився, назва залишила-
ся. Ми не будуємо зернотерміналів 
на берегах Темзи та Балатону, а 
відроджуємо Дніпро як судноплавну 
ріку. До речі, у Каневі був порт, то 
чому б його не відродити? А що за 
це беруся я, то невже мене треба за 
це не любити? І справді, чи не дивно 
не любити того, хто несе вам добро. 
Вадатурський ще не прийшов у Канів, 
а ви вже можете подивитися на 
новенькі облаштовані автобусні зу-
пинки. Скажете, що на плитці, по якій 
ви ходите, не написано моє ім’я – то 
я цього не прагну. Я тихо і скромно 
веду свою справу. 

Ось до генерального директора 
підходить місцевий священик. І 
починає з Біблії: зустрів спаситель 
зернотрейдера і каже: не радій, що 
збіжжя багато надбав, завтра душу 
в тебе заберу. Олексій Опанасович 
на те теж тихо: а що я те зерно собі 
забираю? Хіба я це роблю всупереч 
своїй душі? Але ж не фінанси голо-
вні – натискає служитель церкви. А 
як без них і вчора, й сьогодні? Що 
тут заперечиш?

Не англійці йдуть на лівий берег 
Дніпра будувати, а от щоб закор-
донні інвестори звернули-таки увагу 
на Канів, то «НІБУЛОН» для цього 
робить перший крок. До речі, новий 
термінал буде зареєстровано в 
Каневі, податки на прибуток теж тут 
залишатимуться. А це не менше 5 
мільйонів на рік на розвиток міста. 
Крім того, вже завтра «НІБУЛОН» 
готовий укласти з Канівською 
міською радою угоду на соціаль-
не партнерство, в якій райцентр 
здобуде реальні перспективи для 
подальшого розквіту.

Щодо залякування тим, що нове 
підприємство знищить дику природу 
Канівщини, то вони теж безпідставні. 
Майданчик, який зацікавив інвесто-
ра, належить колишньому «Дніпро-
буду» і нині вкрай занедбаний. А 

інвестиційний проект передбачає всі 
заходи, щоб не нашкодити довкіллю. 
До речі, збудований термінал 
служитиме охоронною зоною міста. 
І байки про алергени, зернову пилю-
ку, яка викликає астму, туберкульоз, 
рак, про хмари пилу і гуркіт вига-
дують ті, кому з невідомих причин 
таки не хочеться, щоб «НІБУЛОН» 
з’явився і приніс із собою добро.

«Голгофа» над 
Дніпром
Слів за три години було наговорено 
тьму. Умовно їх можна розділити 
на дві купи – меншу від опонентів і 
більшу від прихильників «НІБУЛО-
На». У перших, крім емоцій, навіть 
до зашкалених, приміром, про 
духовну спадщину, про Тараса Шев-
ченка, який заплаче, коли побачить 
на лівому березі Дніпра красивий і 
ошатний «НІБУЛОН». До речі, крім 
побачених у фільмі фонтанів та 
чудового благоустрою, про це роз-
повідали ті, хто їздив у Вітове. Цікава 
деталь: перед поїздкою половина 
екскурсантів була за «НІБУЛОН», 
половина – проти. Після поїздки і 
друга половина стала «за». Зали-
шився тільки один юнак, який став 
«за», але чомусь не мав права про 
це сказати. Так от, Тарас Шевченко 
не заплаче, і Вадатурський довів це 
схемою – погляд Кобзаря не досягає 
тієї точки. Посилаються на Тараса 
Григоровича і прихильники проекту: 
він би проголосував «за».

Промовців було і справді багато. 
Запам’ятався Анатолій Семенюк, 
який акцентував, що патріоти з 
Києва Яворівський, Драч свого часу 
забалакали перспективу «Закордо-
ненерго». Сьогодні вони, а також 
Іван Заєць проти «НІБУЛОНа». Їм тут 
не жити, а нам хай не псують життя. 
Фермер Михайло Загребельний теж 
запам’ятався: хліборобам без «НІ-
БУЛОНа» каюк. А так буде ближче 
везти зерно, за яке дають більшу 
ціну, а гроші віддають через 2-3 дні.

На Тарасову гору Олексієві 
Вадатурському легко піднятися. А 
от на штучно створену Голгофу він 
піднімається вдруге. Після першо-
го невдалого сходження прапор 
«НІБУЛОНа» вдалося закріпити на 
її вершині з другої спроби. Але з 
усього видно, вона не остання. Чи 
принесе «НІБУЛОН» у Канів добро, 
покаже час. На кого він сьогодні 
працює? Чомусь ми, люди, звикли 
розумнішого, багатшого не любити. 
Це у нас у крові.

Леонід ТУМЕНКО

п’ятдесяті роки, коли зерно згрібали інвестиційний проект передбачає всі 

“НІБУЛОН” 
   у Канів йде з добром

Розпочнемо з кінця. Громадські 
слухання канівської громади 
після чотиригодинної роботи 
закінчилися такими результа-
тами голосування. Зі 190 гро-
мадян із мандатами 122 – «за» 
рекомендацію сесії Канівської 
міської ради надати дозвіл на 
будівництво перевантажуваль-
ного терміналу з відвантаження 
зернових та олійних культур 
на річковий транспорт ТОВ СП 
«НІБУЛОН», 23 – «проти», 5 – ут-
рималися.


