
РАДА директорів Європейського

банку реконструкції та розвитку в

рамках візиту до України 27 верес�

ня в повному складі відвідала

філію «Градизьк» компанії «НІБУ�

ЛОН» (Полтавська область), що

збудована за підтримки саме цього

міжнародного фінансово�кредит�

ного інституту.

Під час візиту гості мали змогу

ознайомитися з виробничим про�

цесом підприємства, а саме: робо�

тою лабораторії, вагового ком�

плексу, автомобілерозвантажува�

ча, установки з очищення стічних

вод тощо. Якісне обладнання,

новітні технології, самовіддана

команда працівників, які знають і

люблять своє діло — все це не

могло залишити гостей байдужи�

ми. «НІБУЛОН» упевнено йде до

поставленої мети, і це важко не

помітити.

«Якщо в когось є сумніви

щодо інвестиційної привабливості

України — відвідайте щось таке!

Річковий термінал «НІБУЛОНа» у

Градизьку на Полтавщині… Таких

проектів має бути більше!», — за�

значив на своїй сторінці у Фей�

сбуці заступник директора ЄБРР

Артем Шевальов.

«НІБУЛОН» має гарну 25�

річну кредитну історію. Незва�

жаючи на непростий для нашої

країни час, компанія зберігає ви�

соку довіру першокласних євро�

пейських банків, іноземних фі�

нансових інститутів та партнерів.

Підприємство співпрацює з ба�

гатьма провідними міжнародними

фінансовими установами, серед

яких МБРР, ЄБРР, ЄІБ та МФК.

Європейський банк рекон�

струкції та розвитку і компанію

«НІБУЛОН» об'єднує давня і на�

дійна співпраця. Нагадаємо, що 14

липня 2017 року піч час урочистого

відкриття нового перевантажуваль�

ного терміналу «НІБУЛОНа» у

Голій Пристані Херсонської обла�

сті, ним та ЄБРР було підписано

угоду про розширення синдикова�

ного кредиту в сумі $90 млн.

ТОРІК форум зібрав близько 650 учасників

із різних країн світу та регіонів України.

Нині ж Херсонщина гостинно зустріла ре�

кордну кількість гостей — близько 750 осіб,

серед яких представники іноземних торго�

вих представництв і великих компаній, ін�

вестори і бізнесмени, дипломати і посадов�

ці з 12 країн світу, представники міжнарод�

них організацій, країн�членів ЄС і близько

50 мас�медіа. Голова Херсонської обласної

державної адміністрації Андрій Гордєєв

зазначив: «Розвиток інвестиційної діяльно�

сті Херсонщини є одним із пріоритетних

напрямків економіки регіону, адже закла�

дає довгостроковий фундамент для еконо�

мічного зростання, надходження фінансів

до місцевих бюджетів, створення нових ро�

бочих місць, поліпшення інфраструктури».

«Таврійські горизонти» є постійно дію�

чим бізнес�майданчиком, у рамках якого

представники ділових кіл з усього світу об�

говорюють ключові питання міжнародного

співробітництва, знаходять нових партне�

рів та відкривають для себе Херсонщину.

Форум щороку збирає широке коло парт�

нерів. Так, торік в рамках Міжнародного ін�

вестиційного форуму «Таврійські горизон�

ти» було презентовано інвестиційний про�

ект компанії «НІБУЛОН» на Херсонщині.

У рамках цього проекту у м. Гола Пристань

всього за 100 днів було збудовано новий

найсучасніший перевантажувальний термі�

нал з відвантаження зернових та олійних

культур на річковий та морський транспорт.

Цього року генеральний директор ТОВ

СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський

презентував учасникам форуму нові інве�

стиційні плани компанії з розвитку логісти�

ки в Україні. На сьогодні компанія «НІБУ�

ЛОН» — лідер України з експорту сіль�

госппродукції. Тож підприємство має мо�

жливість забезпечувати потреби Білорусі в

якісній сільгосппродукції, що доставляти�

меться водним транспортом. І не останню

роль у реалізації цих інвестиційних планів

відіграє Херсонщина.

Першочерговим завданням для успіш�

ної реалізації цього проекту є відновлення

повноцінної роботи судноплавного шляху

Е�40 і річкових перевезень на маршруті

Балтійське море — Гданськ — Дніпро —

Чорне море, а саме: виконання днопогли�

блювальних робіт на лімітуючих перекатах

Дніпровського і Дніпродзержинського во�

досховищах та збільшення габаритів вод�

ного шляху на ділянці Київська ГЕС —

Нижні Жари, необхідного для проходу

суден класу «ріка�море».

За підрахунками спеціалістів, потен�

ційний товарообіг між Україною та Біло�

руссю становить 10 млн тонн. Зокрема, з

України до Білорусі можна постачати вод�

ним транспортом зерно і зернопродукти,

олійні культури і шрот, універсальні кон�

тейнери, будівельні матеріали (пісок,

глина, гравій, гіпсові), овочі, фрукти і

соки. В Україні користуються попитом бі�

лоруські продукти нафтопереробки, калій�

ні, азотні та інші мінеральні добрива,

шини, продукція деревообробної проми�

словості, сільгосптехніка, трактори, легко�

ві та вантажні автомобілі.

Результатом роботи форуму стало під�

писання меморандуму про співробітництво

та партнерство між Херсонською обласною

державною адміністрацією, Гомельським

обласним виконавчим комітетом та компа�

нією «НІБУЛОН».

«Республіка Білорусь є сьогодні проми�

словою державою, ми не маємо своїх корис�

них копалин, виходу до моря, тому у нас

розвинута оброблювальна промисловість,

нам треба завезти сировину, обробити її та

отримати готовий продукт. Тому ми сьогод�

ні шукаємо шляхи виходу до моря, для нас

це дуже важливо. А чим довше водний шлях

руху товару, тим дешевша логістика. Тому

для нас дуже важливим є вихід у Чорне

море, адже тоді наша продукція буде конку�

рентоспроможною на всіх ринках світу», —

зазначив голова Гомельського обласного ви�

конавчого комітету Володимир Дворнік.

У свою чергу, генеральний консул Рес�

публіки Білорусь в Одесі Володимир Чех/

лов підкреслив, що те, що такої роботи не

було раніше, є марнотратством.

Андрій Гордєєв на своїй сторінці у Фей�

бук прокоментував історичність цієї події:

«Будуємо «Водні ворота України» спільно з

компанією «НІБУЛОН» і поєднуємо дві

держави — Україну з Білоруссю, Херсон�

щину з Гомельщиною. Відновлення водно�

го шляху Е�40 значно спростить торгівлю

між Україною і Білоруссю, дозволить ви�

вільнити від вантажного автотранспорту

обласні центри, що розташовані на річці

Дніпро. «Водні ворота України» відкрива�

ють для нас нові перспективи і можливості

для розвитку, сприятимуть налагодженню

торгових зв'язків з іншими країнами».
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«НІБУЛОН» будує 
«водні ворота України»
ІНВЕСТИЦІЇ Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції,
економічний розвиток», цьогоріч десятий ювілейний, 29�30 вересня відбувся у м. Нова Каховка
Херсонської області, зібравши рекордну кількість зацікавлених інвесторів.
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За інф. прес/центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»

ЄБРР упевнився в інвестиційній
привабливості України

У філії «Градизьк»: генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» 
Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ і директор ЄБРР в Україні Шевкі АДЖУНЕР


