
УНІКАЛЬНЕ самохідне надпотужне

днопоглиблювальне судно проекту

СДС�15 із символічною назвою «Мико�

лаївець», із дня спуску на воду якого

минув лише місяць, уже успішно прой�

шло ходові випробування в акваторії

річки Південний Буг. 

Зокрема, були випробувані пропуль�

сивні комплекси лівого і правого бортів

на всіх режимах. Окрім того, перевірені

маневрені якості судна, якірний при�

стрій, радіозв'язок і навігація. Швид�

кість судна при повних обертах двигунів

відповідає проектній — 7 вузлів.

Це судно оснащено потужним інже�

нерним комплексом. На ньому встано�

влено екскаватор із гідромолотом, який

може дробити скельні породи, а також

гідронасосна станція, яка може переда�

вати 2 тис. м3 пульпи за годину на від�

стань 1,5 км. 

«Миколаївець» може працювати на

глибинах до 15 метрів як ковшем, так і

фрезою та гідромолотом. Потужності

цього універсального судна дозволять

поглибити Дніпро, Південний Буг, а

також акваторії портів та терміналів до

тих глибин, які необхідні для ефектив�

ної роботи флоту, який працює на укра�

їнських річках і в акваторіях.

Нині фахівці суднобудівно�судноре�

монтного заводу завершують налаго�

дження встановленого на судні техноло�

гічного устаткування. Після його випро�

бування днопоглиблювальне судно буде

передано судноплавній компанії «НІ�

БУЛОН».

Нагадаємо, що 29 вересня у ході

ювілейного Х Міжнародного інвести�

ційного форуму «Таврійські горизонти:

співпраця, інвестиції, економічний ро�

звиток» генеральний директор компанії

«НІБУЛОН» Олексій Вадатурський пре�

зентував нові інвестиційні плани ком�

панії з розвитку логістики в Україні та

підписав меморандум про співробітниц�

тво та партнерство між Херсонською

обласною державною адміністрацією,

Гомельським обласним виконавчим ко�

мітетом і компанією «НІБУЛОН». Ус�

пішна реалізація цього проекту потре�

бує відновлення повноцінної роботи

судноплавного шляху Е�40 і річкових

перевезень на маршруті Балтійське море

— Гданськ — Дніпро — Чорне море, а

саме: виконання днопоглиблювальних

робіт на лімітуючих перекатах Дніпров�

ського і Дніпродзержинського водо�

сховищ. 

Тож планується, що вже найближ�

чим часом «Миколаївець» приступить

до експериментального виконання дно�

поглиблювальних робіт у Дніпродзер�

жинському водосховищі.

Зазначимо, що цього року cуднобу�

дівно�судноремонтний завод компанії

«НІБУЛОН» завершив будівництво серії

несамохідних суден проекту В2000, що

призначені для експлуатації на Півден�

ному Бузі, та буксирів проекту 121М,

названих на честь відомих миколаїв�

ських кораблебудівників — «Юрій Ма�

каров», «Анатолій Ганькевич», «Нодарі

Чантурія». 

Загалом 2017 року компанією спу�

щено на воду сім суден, а стовідсоткова

завантаженість заводу розписана на два

роки вперед.
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«НІБУЛОН» надає автотранспортні
послуги з перевезення вантажів

Переваги співпраці 
з ТОВ СП «НІБУЛОН»:

1Наявність сучасного автопарку, що

нараховує 100 автомобілів марок

MAN, Mercedes, DAF, Scania, Volvo з га�

баритами: висота – від 3,65 до 4 метрів,

об’єм – 55 м3, довжина – до 13 метрів.

Усі автомобілі відповідають стандартам

ЄВРО�3 та ЄВРО�5, обладнані системою

GPS контролю, що дозволяє прослідку�

вати дотримання маршруту доставки, зу�

пинок, а також встановленого терміну

вантажоперевезення.

2Ефективна логістична система. Спе�

ціалісти нашої компанії допоможуть

замовнику вибрати оптимальні маршру�

ти, місця поставки та терміни доставки,

враховуючи індивідуальні побажання

кожного клієнта.

3Безпека схоронності вантажу при

перевезенні та надання повного

комплекту документів за надані послуги.

Розрахунок тільки в безготівковій формі

з врахуванням ПДВ.

4Наявність власних елеваторів і пере�

вантажувальних терміналів, де авто�

транспорт ТОВ СП «НІБУЛОН» обслу�

говується позачергово, що надає можли�

вість скоротити терміни поставки (пере�

везення) зернових та олійних культур і

скоротити період збиральної кампанії,

зменшивши при цьому втрати врожаю та

якості зерна.

5Прозора система ціноутворення та

конкурентна вартість послуг. ТОВ

СП «НІБУЛОН» використовує лише

власний транспорт, що виключає вар�

тість посередницьких послуг.

6Перевезення вантажів здійснюються

на умовах FCA та CPT.

ТОВ СП «НІБУЛОН»
перевозить такі 
типи вантажів:

— зернові, олійні, технічні культури

та продукти їхньої переробки;

— вантаж на піддонах та в біг�бегах;

— інший вантаж (плити, будматеріа�

ли, металоконструкції, негабаритні ван�

тажі, сільськогосподарська техніка та

причіпний інвентар);

— негабаритний вантаж шириною до

3,75 м та висотою до 4,50 м.

ТОВ СП «НІБУЛОН» надає послуги з організації та
супроводу перевезень сільськогосподарської продукції
та інших вантажів по території України швидко, якісно,
безпечно та вчасно, з дотриманням усіх вимог чинного
законодавства. 

Контактна інформація: тел. (050) 493 06 13; e'mail: ct@nibulon.com.ua

«Миколаївець» успішно пройшов 
ходові випробування

СУДНОБУДУВАННЯ В акваторії річки Південний Буг минулого
тижня було успішно проведено ходові випробування
днопоглиблювального судна проекту СДС�15.
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