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Стратегія компанії «НІБУЛОН» як соціально відповідального підприємства 
ґрунтується на реалізації комплексних системних програм. Свою роль у 
тристоронній взаємодії «влада-суспільство-бізнес» наша компанія виз-
начила давно, самостійно виступаючи ініціатором довгострокових мас-
штабних проектів соціального спрямування.

Стиль роботи компанії «НІБУЛОН» у соціальній сфері – поетапне та 
цілеспрямоване впровадження власних ініціатив у відносинах з працівниками, 
збереженні довкілля, доброчинній діяльності та співпраці з громадами. Така 
наполегливість та послідовність має на меті не швидкий результат, а ком-
плексну, докорінну зміну рівня життя українців.

Ми цінуємо те, що сьогодні компанія «НІБУЛОН» стала надійним плечем для 
звичайних українців. Надаючи благодійну допомогу, ми прагнемо, аби нею 
змогли скористатися якомога більше людей, тому співпрацюємо з навчаль-
ними закладами, медичними установами, сільськими та селищними грома-
дами.

Ми будуємо майбутнє України разом із громадою!

Олексій Вадатурський 
генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН», 
Герой України

Андрій Вадатурський 
заступник генерального 
директора ТОВ СП «НІБУЛОН», 
Заслужений працівник 
сільського господарства
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ 
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Починаючи з 2006 року, в Україні впроваджується проект «НІБУЛОНівський» стандарт. Один з етапів 
проекту спрямований на  покращення освітнього та культурного рівня молодого покоління українців 
та забезпечення рівних належних умов навчання в міських і сільських навчальних закладах.

Компанія комплексно і всебічно ставиться до роботи в напрямку комп’ютеризації шкільної освіти.  
Щороку 3 підшефні школи компанії у м. Миколаєві отримують сучасні комп’ютеризовані мультимедійні 
класи, обладнані інтерактивними дошками і програмним забезпеченням. 

У 2012 році у школі № 57 «НІБУЛОН» 
презентував два лінгафонних кабінети для вивчен-
ня англійської мови. Уперше в Миколаєві створено 
лінгафонний кабінет з англійської мови для учнів 
перших класів (відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про за-
твердження Державного стандарту початкової 
загальної освіти»). Другий лінгафонний кабінет, 
відкритий у школі компанією «НІБУЛОН», призна-
чений для старшокласників. Школи № 24 і 51 от-
римали предметні мультимедійні класи з новим 
сучасним обладнанням і меблями. 

За останні 5 років частка відмінників у підшефних 
школах в середньому збільшилася вдвічі; а кількість 
учнів, що мають низький рівень навчальних досяг-
нень,  зменшилась. 

Мультимедійний клас дає можливість нам з учнями разом  подорожувати в 
часі та просторі.
Наявність інтерактивної дошки зацікавлює дітей, стимулює їх вчитися краще.

Вчитель школи № 51 
Наталія Мукан
01 вересня 2012 року

«

«
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Кабінети обладнані таким чином, що діти, які не мають доступу до комп`ютера вдома, тепер можуть 
працювати над навчальним матеріалом після уроків, готувати реферати, шукати літературу, а ви-
пускники ще й зможуть готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, проходячи пробне те-
стування.

Для ефективного використання комп’ютерного обладнання у підшефних школах компанія «НІБУЛОН» 
з 2006 року забезпечує доступ учнів до мережі Інтернет. Для роботи з інтерактивними дошка-
ми вчителі шкіл пройшли навчання з фахівцями київської компанії «Інститут новітніх технологій в  
освіті» – постачальником інноваційного обладнання.

Завдячуючи «Нібулону» школа за останні роки істотно змінилася. Я дуже 
сподіваюся, що завдяки тим подарункам, що компанія зробила для школи, 
завдяки новим технологіям, про які в нашому дитинстві не доводилося навіть 
мріяти, у дітей з'явиться додаткова жага до знань. Адже якщо такого бажання 
немає, то навіть найталановитіший викладач не зможе навчити дитину.

Мама учениці Миколаївської школи № 24 Олена Менькович-Слободяник
01 вересня 2012 року

«

«

За останні 5 років кількість учасників міських 
олімпіад у підшефних школах зросла на 30-70 %. 
Якщо п’ять років тому у миколаївських школах  
№ 51 і 57 не було жодного учасника обласної 
олімпіади, то сьогодні учні цих шкіл – серед 
переможців всеукраїнського рівня.

За останні 5 років у підшефних школах частка 
вчителів, які володіють сучасними методами на-
вчання, збільшилася на 23 % і становить майже  
90 % вчительського складу.
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Компанія приділяє увагу фізичному здоров’ю та спортивній підготовці школярів. Кожного року усі 
підшефні школи компанії по Україні отримують набори м’ячів та спортінвентар.

У 2012 році 
у школі № 57 «НІБУЛОН» презентував спортивну залу. Завдяки компанії в цій школі 
працюють секції з футболу та гандболу. Шкільні команди займають призові місця та залишаються 
кращими у Миколаєві та області.

По Україні в програмі «НІБУЛОНівський» стандарт задіяні 56 шкіл у 12 регіонах. Навчальні заклади 
систематично отримують допомогу від компанії: ремонт, придбання комп’ютерної та побутової 
техніки, меблів, спортінвентарю, навчальних посібників, забезпечення харчування тощо.

Прикладом такої системної роботи є допомога двом новим підшефним школам компанії у с. Чирське 
(Переяслав-Хмельницький район, Київська обл.) та смт Козацьке (Бериславський район, Херсонська 
обл.).

Ще до введення в експлуатацію термінала філії «Переяславська» у 2012 році компанія здійснила ре-
монт фасаду приміщення та внутрішніх санвузлів у школі в с. Чирське. Було відремонтовано та об-
ладнано кабінет інформатики (встановлені вікна, нові меблі та комп’ютерне обладнання).

За кошти компанії у селищній школі смт Козацьке було відремонтовано подвір’я, чоловічий та 
жіночий туалети на двох поверхах, а також кабінет інформатики. Крім того, було придбано нові 
меблі, комп’ютери та мультимедійну дошку.

Окрім допомоги підшефним школам, 
у 2012 році «НІБУЛОН» реалізував ще 
низку благодійних проектів. 

Компанією для гуртожитку 
Миколаївського професійного ліцею 
було придбано меблі та зроблено ре-
монт у кімнаті для 4-х осіб.

Ми дуже вдячні Олексію Опанасовичу Вадатурському і компанії «НІБУЛОН» 
за те, що вони проявили милосердя та зробили чудову кімнату для наших 
дітей. Нам відомо, що Герой України Олексій Вадатурський надає допомогу 
багатьом навчальним закладам, а не лише нашому. Така людина дійсно 
заслуговує звання Героя України. 

Директор Миколаївського профліцею Юрій Ліновський
13 червня 2012 року

«

«

14 тис. дітей щороку
отримують допомогу в рамках програми 
«НІБУЛОНівський» стандарт
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У переддень нового 2013 року 
компанія подарувала Одеській національній 
академії харчових технологій чотири сучасних 
високотехнологічних лабораторії, які дадуть можливість на практиці освоювати методи і технології 
контролю якості зерна, а також автоматизації процесів управління елеваторами та іншими елемен-
тами процесу зберігання зерна та його підготовки до реалізації. Вартість проекту (у 2012 році) склала 
836 тис. грн.

Завдяки нашому випускнику, генеральному директору 
сільськогосподарського підприємства «НІБУЛОН», Герою України Олексію 
Вадатурському, тепер за характером техніки, характером тих приладів, 
які тут представлені, ми не біжимо навздогін промисловості - ми на крок 
попереду. Тому що багато видів обладнання, які вже є в наших лабораторіях, 
ще навіть не надійшли масово на промислові підприємства.

Ректор Одеської національної академійї харчових технологій  Богдан Єгоров
25 грудня 2012 року

«

«
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ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ МЕДИЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ
У 2012 році компанія не лише продовжила реалізацію низки ініціатив у переоснащенні медичних 
закладів Миколаївщини, а й вперше реалізувала нові проекти в інших регіонах України.

Миколаївська обласна лікарня
У 2010 році колектив отримав від компанії ендоскопічний апарат «Olympas GIF-E»; у 2011 році –  
апарат ультразвукової терапії «Soleo Sono». 

Миколаївська міська дитяча 
лікарня № 2 
Ще у 2010 році компанією були виділені кошти для лікарні  на 
придбання апарата штучної вентиляції легень.

Олексій Опанасович не забув про нашу лікарню, зробивши все для забез-
печення благоустрою відділення, створивши найкращі побутові умови, 
підвищивши рівень обстежень, ефективність лікування. Наші працівники та 
пацієнти щиро вдячні компанії «НІБУЛОН» за цей безцінний внесок.

Головний лікар Миколаївської міської дитячої лікарні № 2 
Олександр Пліткін
5 грудня 2012 року

«

«

2012 року «НІБУЛОН» реалізував комплексну ініціативу в 
переоснащенні лікарні. Вартість проекту 551 тис. грн. У лю-
тому відбулася презентація відділення грудного віку, що 
було відремонтоване та обладнане сучасною медичною 
апаратурою на кошти компанії «НІБУЛОН».

 Крім того, для створення затишних домашніх умов для дітей 
та їх батьків було придбано зручні роздягальні, новий холо-
дильник, встановлені електроплити, стільці та столи, нові 
зручні ліжка для маленьких пацієнтів та їх батьків тощо.

У січні 2012 року фізіотерапевтичне відділення 
лікарні отримало сучасний електротерапевтичний апарат 
«Soleo Galva». Апарат суміщає у собі шість видів процедур, 
п’ять видів лікувальних електричних струмів та ультра-
звукову терапію, що в рази пришвидшує процес одужання 
пацієнта.



9

У грудні 2012 року 

для відділення анестезіології та 
реанімації лікарні компанією було прид-
бано реанімаційно-хірургічні монітор та 
операційний стіл (вартість 67 тис. грн).

Стан відділення до приходу компанії «НІБУЛОН» і те, що ми завдяки Олексію 
Опанасовичу зараз маємо, просто неможливо порівнювати! Ремонт тут 
не проводився вже багато років, у палатах – панцерні ліжка, у коридорі - 
розірваний лінолеум. Усе було у жахливому стані. Те, що ви бачите, було зро-
блене майже за 2 тижні.

Завідуюча грудним відділенням Миколаївської міської дитячої лікарні № 2 
Олена Сатановська
14 лютого 2012 року

«

«
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Миколаївська лікарня швидкої медичної допомоги
За останні роки компанією було передано лікарні сучасне ультразвукове лікувально-діагностичне 
обладнання, унікальне медичне обладнання, що дозволяє проводити операції на хребті і головному 
мозку, не ушкоджуючи тканин, операційні столи, сучасний ультразвуковий дісектор/аспіратор, що 
дозволяє проводити безкровні операції.

У серпні 2012 року відбулося урочисте вручення нового унікального 
ендоскопічного обладнання японського виробництва загальною вартістю 636 тис. грн.

Ми вдячні таким людям, як Олексій Опанасович, які не лише самостійно роз-
виваються, рухаються вперед, але й хочуть бути флагманами усього передо-
вого, розуміють найбільш гострі моменти, допомагаючи всьому суспільству. 
Сьогодні компанія «НІБУЛОН» наблизила медичну допомогу до миколаївців. 
Пацієнтів лікарні вже не треба буде направляти на обстеження в інше місто, як 
це було до сьогодні. Усі обстеження будуть приводитися нашими фахівцями 
у нашій лікарні швидкої медичної допомоги.

Начальник Миколаївського міського управління охорони здоров’я 
Лариса Дергунова
16 серпня 2012 року

«

«

Напередодні Нового 2013 року відбулося відкриття Пол-
тавського перинатального центру, меблі для якого були 
придбані компанією «НІБУЛОН». Особливістю даного центру 
є створений на його базі навчально-тренінговий центр для 
підготовки студентів медичної академії та перепідготовки 
лікарів-неонатологів, анестезіологів та акушерів-гінекологів 
з усієї області та інших регіонів. Інвестиції компанії в проект 
склали понад 500 тис. грн.

Хмільницькій центральній районній лікарні (Вінницька обл.) 
виділено більше 70 тисяч грн. для реконструкції терапевтич-
ного корпусу, а Кам’янка-Дніпровській центральній районній 
лікарні (Запорізька обл.) надано допомогу на придбання ме-
дичного обладнання.

За кошти компанії було придбано обладнання для пе-
реливання крові Переяслав-Хмельницькій районній 
лікарні (Київська обл.), автомобілі швидкої допомоги, а в 
Новоєгорівській лікарській амбулаторії (Баштанський ра-
йон, Миколаївська обл.) замінено  вікна та відремонтовано 
дитячий кабінет.
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1,6 млн  грн
загальна сума  угод про 
соціальне партнерство, 
що були укладені та 
виконані для розвитку  
місцевих громад

12 областей України 
відчули на собі позитивний 
вплив співпраці громади з 
компанією «НІБУЛОН»

Комплексна соціальна програма була реалізована 
і під час будівництва у 2012 році перевантажуваль-
ного термінала у Переяслав-Хмельницькому районі 
Київської області. За кошти, перераховані компанією 
до бюджету Гайшинської сільської ради, зроблено 
3 км дороги у с. Гайшин (вул. Польова). Проведено 
зовнішнє освітлення у с. Чирське (вулиці Підгірна та 
Київська), зроблено ремонт дороги на цих вулицях.

РОЗБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ 
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
Еталонною є співпраця компанії «НІБУЛОН» з місцевими громадами. Благодійну допомогу отримують 
десятки шкіл, дитячих садків, лікарень, сільських клубів, фельдшерсько-акушерських пунктів у селах 
і селищах, де працює компанія. Ремонт доріг, освітлення центральних вулиць, будівництво стадіонів, 
відновлення і реконструкція соціальної інфраструктури – усі ці завдання «НІБУЛОН» виконує за 
власні кошти задовго до того, як черговий підрозділ компанії починає повноцінно працювати.

У 2012 році компанія стала ініціатором укладення угод 
про соціальне партнерство з 82 сільськими, селищни-
ми і міськими радами, в адміністративних межах яких 
підприємство орендує землі сільгосппризначення. 
Сума кожної угоди визначалася відповідно до площі 
орендованих земель. У результаті кожна сільрада ще 
на початку року розробила спільний з компанією 
«НІБУЛОН» бюджет надання благодійної допомоги. 

Також «НІБУЛОН» систематично допомагає громадам 
тих населених пунктів, де функціонують елеватори та 
перевантажувальні термінали компанії.

«НІБУЛОН» не лише інвестує значні кошти в розви-
ток інфраструктури різних регіонів, а й виступає 
ініціатором нових підходів до освоєння цих коштів 
громадами, створюючи довірчі відносини між 
суспільством і бізнесом, та успішно залучає гро-
маду до активної участі у вирішенні тих чи інших 
соціальних проектів.  

Прикладом успішної та ефективної співпраці в на-
прямку розвитку інфраструктури стала робота 
компанії у Київській та Херсонській областях у 2012 
році
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На кошти, отримані від продажу земельної ділянки під будівництво об’єкта, селищною радою  
смт Козацьке (Бериславський район, Херсонська область) було проведено капітальний ремонт та 
придбано меблі, обладнання для дитячого садка, також проведено ремонт у приміщенні спортивної 
зали. Проведені ремонтні роботи у місцевому Будинку культури. У селі відремонтовано дорогу та 
встановлено освітлення.

У 2012 році допомогу отримали сільські та селищні громади і в інших регіонах України. Зокрема, 
це ремонт доріг у м. Глобине (Полтавська обл.), смт Ромодан (Миргородський район, Полтавська 
обл.), с. Первомайськ (Сватівський район, Луганська обл.), с. Лубенці (Кам’янський район, Черкаська 
обл.), відновлення роботи артезіанської свердловини у смт Градизьк (Глобинський район, Полтавсь-
ка обл.), ремонт та придбання меблів для шкіл і дитячих садків у селах Мар’янівка (Гребінківський 
район, Полтавська обл.), Бистрик (Ружинський район, Житомирська обл.), Березна (Ружинський ра-
йон, Житомирська обл.), П’ятка (Чуднівський район, Житомирська обл.), Шульгинка (Старобільський 
район, Луганська обл.), Можняківка (Новопсковський район, Луганська обл.), Великоцьк, Мусіївка, 
Стрільцівка (Міловський район, Луганська обл.), Лантратівка і Тимонове (Троїцький район, Лугансь-
ка обл.), Лузанівка та Лубенці (Кам’янський район, Черкаська обл.), Суботів (Чигиринський район, 
Черкаська обл.), відновлене вуличне освітлення у селах Краснопілки і Ясногірки (Чуднівський ра-
йон, Житомирська обл.), смт Романів (Житомирська обл.), благоустрій і газифікація с. Велика Козара 
(Романівський район, Житомирська обл.) тощо.

Ми одразу отримали більше 70 нових робочих місць. Крім того, селище 
переживає дуже потужний поштовх для соціального розвитку. З трьох млн 
грн, що від «НІБУЛОНа» надійшли до бюджету розвитку селища, половину ми 
спрямували на відновлення дитячого садка. Крім того, ми ремонтуємо Буди-
нок культури та спортивну залу, де будемо готувати «олімпійський резерв» 
з вільної боротьби. Збудовано майже 3 км нової дороги, невдовзі вона буде 
освітлена, а також збудуємо ще одну. Особливо вдячні «НІБУЛОНу» жителі, 
які постраждали від декількох ураганів, і, в прямому сенсі, залишилися без 
даху над головою, а тим, хто постраждав більше всього, компанія допомогла 
шифером та іншими будматеріалами.

Селищний голова Андрій Чирко 
(смт Козацьке Бериславського району Херсонської області)
5 липня 2012 року

«

«
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Компанія виділяє значні фінансові ресурси на впровадження заходів щодо обмеження впливу ви-
робничих процесів на підприємствах компанії на оточуюче середовище.

У рамках реалізації інвестиційного проекту силами підприємства проводяться роботи по 
відновленню існуючих судноплавних шляхів річками України – Дніпром та Південним Бугом, а та-
кож днопоглиблення акваторій та водних підходів до причалів перевантажувальних терміналів. 

Паралельно силами компанії проводиться супроводжувальний моніторинг днопоглиблювальних 
робіт із залученням Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України, 
за результатами якого здійснюються компенсаційні заходи задля попередження вичерпання при-
родних ресурсів. Основною формою подібних заходів є зариблення. Протягом 2009-2012 років для 
відтворення рибних запасів у водоймах до місцевих бюджетів надійшли кошти в сумі 740 528,34 грн., 
проведене зариблення Каховського водосховища (черговий етап було здійснено у 2012 році).

ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підтвердженням уваги компанії до екологічної складової 
у процесі реалізації інвестиційної діяльності стала пере-
мога у IX Всеукраїнському конкурсі «Екологічна якість та 
безпека» в номінації «Системний підхід до управління 
та впровадження екологічно чистих технологій вироб-
ництва» (листопад 2012 року).

У листопаді 2012 року 
силами компанії було проведено зариблення Каховського  
водосховища та річки Дніпро в районі Каховської ГЕС. 
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За ініціативою компанії «НІБУЛОН» було закладено парк в селі Шостакове (Миколаївська обл.). На 
території Шостаківської сільської ради знаходиться земельна ділянка, на якій у майбутньому компанія 
планує збудувати перевантажувальний термінал. До заходу, окрім колективу «НІБУЛОНа», долучи-
лися працівники Державного управління охорони навколишнього середовища в Миколаївській 
області, Миколаївської районної державної адміністрації, Шостаківської селищної ради, а також 
місцеві жителі, учні школи, освітяни.

12 188
саджанців було висаджено 
в с. Шостакове для 
створення парку

Молодий парк виконуватиме роль захисного насадження, уберігаючи насе-
лений пункт та поля від буревіїв. Це будуть додаткові «зелені легені» для лю-
дей і всього навколишнього середовища. Також створення парку сприятиме 
розвитку інфраструктури селища, адже з роками це стане улюбленим місцем 
для прогулянок серед місцевих жителів. 

Головний лісничий ДП «Миколаївське лісове господарство» 
Василь Смерека
28 квітня 2012 року

«

«

У грудні 2012 року  
компанія взяла участь у виставці соціальних 
і екологічних проектів компаній, неурядо-
вих організацій та міжнародних донорів – CSR 
Marketplace.
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У 2012 році підприємством було збудовано та введено в експлуатацію два виробничі майданчики: філії 
«Переяславська» (Київська область) та «Козацька» (Херсонська область). Відповідно до вимог чинно-
го законодавства проектування зазначених об’єктів будівництва супроводжувалося оповіщенням 
населення у місцевих ЗМІ щодо намірів будівництва та наслідків діяльності  з точки зору впливу на 
навколишнє природне середовище та населення. На момент отримання документів дозвільного ха-
рактеру населення інформувалося через ЗМІ про обсяги та номенклатуру речовин, що будуть по-
трапляти до навколишнього середовища при експлуатації об’єкту.  Компанія дотримується основних 
принципів соціальної відповідальності бізнесу, пов’язаних з навколишнім середовищем:
- дотримання превентивного підходу до вирішення екологічних проблем;
- здійснення ініціатив, спрямованих на підвищення відповідальності за стан навколишнього середо-
вища;
- сприяння розвитку та поширенню екологічно безпечних технологій.

ВОДОЗАБІР ІЗ РОЗБИТТЯМ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ
Загальний водозабір підприємства в цілому за 2012 рік:
із свердловин – для потреб підрозділів підприємства – 296 тис. м3, з них передано населенню – 
118 тис. м3; поверхневий водозабір - 7,6 тис. м3.

ДЖЕРЕЛА ВОДИ, НА ЯКІ ЗНАЧНО ВПЛИВАЄ ВОДОЗАБІР ОРГАНІЗАЦІЇ
Підземні водозабори обладнані зонами санітарної охорони суворого режиму, у межах яких забо-
ронено ведення будь-якої діяльності. Кожна філія відповідно до Водного Кодексу України отримує 
дозвіл на спеціальне водокористування, в якому зазначається ліміт водокористування та умови 
здійснення водокористування, яких підприємство суворо дотримується.

ЧАСТКА І ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВОДИ, ЯКА БАГАТОРАЗОВО І ПОВТОРНО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
Ефективність очистки стічних вод дозволяє використовувати їх на полив зелених насаджень та мит-
тя доріг.

ІНІЦІАТИВИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ,  
А ТАКОЖ СТУПІНЬ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ
З метою мінімізації впливу виробничих процесів на навколишнє середовище на підприємстві 
впроваджені наступні природоохоронні заходи.

Для захисту атмосферного повітря:
- застосування закритої технології транспортування зернових вантажів;
- встановлення мереж аспірації забрудненого повітря з очищенням на пилоочисному обладнанні;
- використання пилоочисних установок вищого світового рівня (виробництва Данії, Німеччини);
- використання енергозберігаючих технологій – зерносушарок (виробництва США);
- транспортування зернових вантажів водним транспортом впливає на зменшення вантажопотоку 
на автомагістралях, що позитивно позначається на стані атмосферного повітря;
- благоустрій та озеленення території підприємства, міст та сіл.

Для захисту водних ресурсів:
- перехід на використання безфосфатних миючих засобів;
- впровадження сучасного світового досвіду при будівництві флоту для транспортування зернових 
вантажів;
- застосування технологій найвищого світового рівня для очищення господарсько-побутових і до-
щових стічних вод; уперше на філіях підприємства для доочистки стічних вод було впроваджено 
біоплато гідропонного типу з вищими водними рослинами (комиш, тростина, очерет);
- додержання режиму санітарної охорони підземних вод, що використовуються для водопостачання.

У 2012 році на підприємство не було накладено штрафів або негрошових санкцій за недотри-
мання екологічних законів і нормативних актів.  

Загальні екологічні витрати по підприємству у 2012 році склали 37 млн 913 тис. 26 грн, у т.ч. 
капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища 35 млн 636 тис. 25 грн.
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638млн грн
компанія сплатила до 
бюджетів і фондів різних 
рівнів у 2009-2012 роках

«НІБУЛОН» є свідомим платником податків із високим рівнем податкової культури. Усі податки 
компанією сплачуються своєчасно та в повному обсязі. За оцінками податківців «НІБУЛОН» постійно 
визнається одним з кращих платників податків у Миколаївській області.
Сьогодні «НІБУЛОН» є лідером у будівництві флоту та елеваторної інфраструктури. Щорічно 
інвестуючи в економіку України сотні мільйонів гривень, компанія докладає максимум зусиль для 
створення привабливого інвестиційного клімату в нашій державі. Активна інвестиційна діяльність 
«НІБУЛОНу» сприяє також забезпеченню додаткових надходжень до бюджету і від будівельних та 
інших підприємств-партнерів компанії.

Окрім того, «НІБУЛОН» є піонером нового формату спілкування між податковою службою та бізнесом. 
У жовтні 2011 року компанія першою серед аграрних підприємств долучилася до експерименту із 
запровадження горизонтального моніторингу Державною податковою службою України. Мета ек-
сперименту – у черговий раз самостійно і добровільно продемонструвати відкритість та прозорість 
господарської діяльності компанії.
Компанія проводить відкриту політику у веденні бізнесу, вона відкрита для контролюючих органів, 
працює в законодавчому полі та лише з підприємствами, які є такими ж сумлінними платниками 
податків.
Результат такої ефективної роботи не змусив на себе довго чекати. За підсумками 2011 року ТОВ СП 
«НІБУЛОН», єдине з аграрних підприємств, стало переможцем всеукраїнського рейтингу «Сумлінні 
платники податків України-2011» у номінації «Сумлінний платник податків у аграрній галузі», у 
категорії «Великі підприємства».

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ

Керівництво Податкової служби України вдячне за активну позицію 
підприємства і його генерального директора Олексія Вадатурського у справі 
удосконалення методів адміністрування і податкового обслуговування. 
Адже Податкова служба завжди виступала і буде виступати за партнерські 
відносини між владою та бізнесом.

Олександр Клименко під час підписання Меморандуму про участь в 
експерименті із запровадження горизонтального моніторингу (м. Київ) 
4 жовтня 2011 року

«

«
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За 2011-2012 роки компанією «НІБУЛОН» було 
виділено 1,4 млн грн. на проведення реставраційних 
робіт (виготовлення іконостаса) в Кафедральному 
соборі Касперівської ікони Божої матері (м. Миколаїв). 
Також на кошти компанії в храмі проводитиметься 
утеплення даху, встановлення підлоги з підігрівом, 
розпис стін, упорядкування території.
  
У 2012 році компанією також було виділено кошти 
на будівництво храму на честь ікони Божої Матері 
«Умілєніє» (м. Луганськ) та храму Святого великому-
ченика і цілителя Пантелеймона (Чигиринський ра-
йон, Черкаська обл.), ремонт даху церкви у с. Великі 
Коровинці (Чуднівський район, Житомирська обл.).

ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ 

Соціальна політика компанії спрямована не лише на підняття матеріального рівня життя українців, а 
й збереження духовних цінностей нашого народу.
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МИ БУДУЄМО МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ 
РАЗОМ ІЗ ГРОМАДОЮ!

«НІБУЛОН» – компанія стратегічного планування, компанія, що дбає про майбутнє. 
Наслідуючи ці принципи у бізнесі, ми переносимо їх і в соціальну сферу. 

Таку тенденцію компанія планує сповідувати і у новому 2013 році.


