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Ви запитували?
Ми відповідаємо!

«Нібулон» випустив у Південний Буг 
понад 240 тисяч екземплярів 
білого амура, коропа та товстолобика
6 та 7 листопада компанія «НІБУЛОН» провела чергове заплановане 
зариблення річки Південний Буг у Вознесенському та Новоодеському 
районах, випустивши в річку понад 240 тисяч екземплярів мальків 
білого амура, товстолобика та коропа. 

Один із заходів відбувся біля переван-
тажувального термінала компанії в при-
сутності Вознесенського міського голови 
Віталія Лукова, голів Прибужанівської 
та Бузької об’єднаних територіальних 
громад Олександра Тараненка та Юрія 
Заволоки, представників рибоохоронних 
держорганів, громадських активістів, 
представників місцевих громад та ЗМІ, 
а також учнів прибужанівської та ястру-
бинівської шкіл.

Декількома годинами раніше на околиці 
Нової Одеси, де розташоване приватне під-
приємство «Блакитна нива», яке спеціалізу-
ється на розведенні риб, за допомогою спе-
ціального обладнання рибалки виловили 
мальків зі ставка рибного господарства. По-
тім молодняк риби завантажили в кошики, 
які зважили і перемістили в спеціалізований 
транспорт. І понад 135 тисяч екземплярів бі-
лого амура, коропа та товстолобика відпра-
вилися до місця свого постійного існування.

(Продовження на 5 стор.)
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– Породи цих риб обрані ком-
панією «НІБУЛОН» не випадково, 
адже і товстолобик, і білий амур 
– це риби, що годуються фіто- та 
зоопланктоном або дрібними та 
нитковими водоростями, а також 
жорсткою рослинністю (очере-
том). Треба зазначити, що у літній 
сезон на поверхні наших річок 
з’являються такі неприємні яви-
ща, як підвищена кількість рослин 
та цвітіння води. Для того, щоб 
позбавитися цього, восени про-
водяться зариблення. У цьому 
році офіційно було зафіксовано, 
що Південний Буг практично весь 
заріс очеретом. І хоча останній ви-
конує очисну для води функцію, 
його надлишок створює додаткову 
завантаженість для водних артерій 
через те, що в процесі свого біоло-
гічного циклу перетворюється на 
біомасу, що розповсюджую гниль 
та сприяє загибелі інших живих 
організмів. Іноді доводиться 
навіть викошувати такі зарості, – 
говорить заступник начальника 
відділу іхтіології та регулювання 
рибальства Управління Державно-
го агентства рибного господарства 
у Миколаївській області Олексій 
Торубара.

Віталій Луков зазначив, що 
дуже радий бути присутнім на 
такому позитивному заході, який 
проводить компанія «НІБУЛОН». 
«Це ще раз підтверджує соціальну 
відповідальність цього підприєм-
ства і, в першу чергу, відповідаль-
ність за збереження природних 
ресурсів. Від імені вознесенських 
рибалок дякуємо керівництву 
компанії за їхню порядність, за те, 
що вони відновлюють екологію 
Південного Бугу. Вжиті компанією 
заходи дають можливість рибі 
вільно рухатися вздовж річки 
аж до Вознесенська. Раніше це 
ускладнювалося великою кількі-
стю сіток браконьєрів, які через 
обміління та безконтрольність 
вільно себе почували. Сьогодні ці 
випущені у річку Мертвовід понад 
три тонни риби є символами надії 
та позитиву для усього нашого 
регіону. Я дуже вдячний компанії 
за це. Це класна подія, яка є тільки 
початком. Тепер потрібно зберегти 
цю молодь, що потрапила у річку. 
Тому прямо із сьогоднішнього дня 
ми плануємо проводити цілодобові 
рейди та чергування для того, щоб 
зробити цю ділянку Південного 
Бугу тихим притулком для цієї 
рибної молоді. Ми докладемо 
максимум зусиль, щоб зберегти 
її, щоб риба звикла до нашої води, 
за два роки виросла та потім ри-

балки отримали задоволення від 
чесно виловленої дорослої риби. 
І хоча Південний Буг не є порож-
нім у сенсі рибних ресурсів, таке 
його збагачення дуже важливе 
та потрібне. Хотілося б, щоб усі 
усвідомили, що це майбутнє нашої 
річки, це відновлення колишніх, 
дуже багатих водних ресурсів 
нашого регіону».

Міський голова переконаний, 
що діяльність «НІБУЛОНу» на те-
риторії Вознесенщини є стимулом 
для багатьох її мешканців. «Го-
ловне, що поруч з нами ми бачимо 
такий бізнес, який дає надію лю-
дям і доводить, що можна успішно 
працювати при теперішніх умовах, 
при цьому бути соціально від-
повідальним підприємством, бути 
прикладом для інших, надихати 
на те, щоб розвивати економіку 
країни. Більшість працюючих 
на нібулонівському терміналі та 

сільгосппідприємстві – вознесен-
ці. Податки йдуть до бюджетів 
сільських рад, на території яких 
вони розташовані. Протягом 
останнього місяця та частина міста
Вознесенська, що не мала освітлен-
ня, отримає його. І це також буде
зроблено завдяки «НІБУЛОНу», 
який стимулював нас, міську вла-
ду. Адже соромно було бачити, 
що з боку Нової Одеси завдяки 
компанії в’їзд до міста освітлено, 
а в місті – темні вулиці. Я вдячний 
Олексію Вадатурському за таке 
стимулювання нашої діяльності. 
Не можу не згадати і відновлення 
компанією «НІБУЛОН» водних 
пасажирських перевезень, у тому 
числі від Миколаєва до Возне-
сенська. Сподіваюся, що наша 
співпраця у цьому напрямку буде 
продовжуватися. Зараз ми вирі-
шуємо питання встановлення без-
печного причалу у Вознесенську, 

вже узгодили умови купівлі цієї лі-
цензованої споруди, а керівництво 
компанії «НІБУЛОН» пообіцяло 
допомогти із транспортуванням. 
Перед тим облаштуємо набереж-
ну згідно з усіма необхідними 
вимогами. Я знаю, що зараз 
багато підприємців, що мають 
відношення до галузі будівельних 
матеріалів, шукають на берегах 
Південного Бугу земельні ділянки 
для будівництва своїх комплексів 
з перевантаження піску, щебеню 
та інших вантажів. А це гарні 
перспективи для збереження ав-
томобільних доріг, для розвитку 
річкових перевезень. Це означає, 
що відновлення Південного Бугу 
як природного ресурсу та транс-
портної артерії має продовження 
і ще раз доводить перспективи та 
переваги цього проекту компанії. 
А ми, в свою чергу, також нама-
гаємося зробити для нашого міста 
більше позитивних справ, щоб по-
вернути Вознесенську гідне місце 
в інфраструктурі Миколаївської 
області».

Так само оптимістично на-
лаштовані і голови вищезгаданих 
об’єднаних територіальних гро-
мад, на території яких працюють 
підрозділи компанії «НІБУЛОН». 
«Хочу сказати, що керівництво 
компанії дійсно вболіває не 
тільки за свій бізнес, а й за стан 
навколишнього середовища. 
З самого початку будівництва 
цього термінала вони обіцяли 
зайнятися екологічною ситуа-
цією. Минулорічна і сьогоднішня 
події – найкраще підтвердження 
цих обіцянок, – розповідає Юрій 
Заволока. – Майже три з поло-
виною тонни риби, випущеної 
сьогодні, найближчим часом буде 
очищувати річку та покращувати 
нашу екологію. Від себе особисто 
хочу висловити велику вдячність 
керівництву «НІБУЛОНу» та по-
бажати нових успіхів!».

Не відстає від свого колеги і го-
лова Прибужанівської об’єднаної 
громади Олександр Тараненко, на 
території якої знаходиться філія 
компанії, що займається вирощу-
ванням сільгосппродукції: «Наша 
громада дуже тісно співпрацює 
і отримує велику допомогу від 
компанії, за що їм велике спасибі. 
Як усі місцеві, хто виріс на цій річ-
ці і бачив, як з часом вона просто 
вмирає, зараз я відчуваю велику 
радість від тих результатів, що 
вже є і що ми бачимо. Я впевнено 
можу сказати, що не знаю жодного 
випадку, коли б «НІБУЛОН» не 
виконав те, що обіцяв!»

Сергій Бляхін, головний 
спеціаліст відділу іхтіології та ре-
гулювання рибальства Управління 
Державного агентства рибного 
господарства у Миколаївській об-
ласті зауважив, що зариблення рі-
чок має першочергове завдання – 
поліпшення екологічного стану. 
Він зазначає: «Ці риби є біологіч-
ними меліораторами, а саме: білий 
амур прибирає надлишки вищої 
рослинності, а товстолоб переш-
коджає цвітінню води. У даному 
випадку ці риби не є природними 
для наших річок, вони не можуть 
розмножуватися і виконують тут 
саме очисну функцію. Сьогодні 
було випущено понад 135 тисяч 
екземплярів вагою від 25-35 
грамів. Це тільки перша частина 
зариблення, а друга поїде завтра 
(7 листопада – Прим. автора). 
За перший рік виживання мальків 
становить близько 80-85%».

«Ми виконали другу части-
ну компенсаційних заходів, які 
було вжито для відшкодування 
збитків від проведення очисних 
робіт судового ходу по річці Пів-
денний Буг, – говорить інженер 
з охорони навколишнього сере-
довища відділу охорони навко-
лишнього середовища ТОВ СП 
«НІБУЛОН» Ірина Плошник. – Ці 
заходи проводяться на підставі 
моніторингу, який на договірних 
умовах визначає Інститут рибного 
господарства НАН України. Згідно 
з цим моніторингом визначаєть-
ся кількість риби, яка повинна 
бути відновлена. На сьогодні ми 
мали цифру 6 тисяч кілограмів, 
з яких 3400 вже отримали нове 
місце проживання тут, а друга 
частина випущена у селі Баловне 
Новоодеського району. За даними 
середньої ваги буде розрахована 
загальна кількість екземплярів. 
Практика зариблення проводиться 
компанією з 2009 року, з початку 
реалізації інвестиційного проекту 
щодо відновлення судноплавства 
річками Дніпро та Південний Буг. 
Загалом на ці цілі компанією ви-
трачено близько двох мільйонів 
гривень, як наслідок – у водойми 
вселене більше 47 тонн мальків. 
Якщо роботи по розчищенню суд-
ноплавного шляху р. Південний 
Буг продовжаться, компенсаційні 
заходи рибному господарству бу-
дуть теж продовжені. Сьогодніш-
нє зариблення, що проводиться 
компанією, пов’язане з роботами 
на Вознесенському, Новогри-
гор’ївському та Костянтинівському 
перекатах. Тут було розчищено 
судновий хід, ґрунти були викла-
дені у попередньо узгоджені мапи 
намивів. Там, де були засіяні кор-
мові трави, вже можна побачити 
перші сходи».

Крапку у проведенні заходу 
на Вознесенщині поставив регіо-
нальний директор сільськогоспо-
дарського виробництва компанії 
по Миколаївській та Черкаській 
областях, депутат Миколаївської 
обласної ради Олександр Терещен-
ко. Він наголосив, що, як завжди, 
СП «НІБУЛОН» виконує усі свої 
зобов’язання: «Ми дотримує-
мося своїх договірних відносин. 
На даний момент мапи намивів 
по річці Південний Буг доведені 
до їх початкового стану. Уся ця 
інформація не тільки відкрита, а й 
за бажанням можна переконатися 
у цьому на власні очі».

  Вікторія ГОНОРАЦЬКА
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