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З часу запуску регулярних пасажирських рейсів на «НІБУЛОНівських» суднах минуло 
трохи більше місяця. За цей короткий час ми отримали від українців безліч позитивних 
відгуків, побажань та пропозицій, переважну більшість яких ми врахували і внесли 
зміни в розклад діючих маршрутів та графіків руху.

Таким чином, з 1 липня 2017 року ви зможете скористатися такими маршрутами:

м. Вознесенськ (центр) – с. Ковалівка – м. Нова Одеса (міський пляж) – 
м. Миколаїв (Центральна набережна)

(високошвидкісне пасажирське судно «НІБУЛОН Експрес – 3»)

Пункт 
відправлення

Час 
відправлення

Пункт 
прибуття Час прибуття

Пн.

м. Вознесенськ 07:00 с. Ковалівка 07:50

с. Ковалівка 08:00 м. Нова Одеса 08:10

м. Нова Одеса 08:20 м. Миколаїв 09:20

Пн.-Нд.

Після виконання регулярних рейсів за розкладом при наборі 60 % пасажи-
ромісткості судно на підводних крилах «НІБУЛОН Експрес – 3» здійснює 
прогулянкові рейси:
– «Панорама Миколаєва» (вартість квитка – 84 грн).
– «Ковалівський ліс» (вартість квитка – 198 грн).

Чт.

м. Миколаїв 16:00 м. Нова Одеса 17:00

м. Нова Одеса 17:10 с. Ковалівка 17:20

с. Ковалівка 17:30 м. Вознесенськ 18:20

Пт.-Нд.

м. Вознесенськ 07:00 с. Ковалівка 07:50

с. Ковалівка 08:00 м. Нова Одеса 08:10

м. Нова Одеса 08:20 м. Миколаїв 09:20

м. Миколаїв 16:00 м. Нова Одеса 17:00

м. Нова Одеса 17:10 с. Ковалівка 17:20

с. Ковалівка 17:30 м. Вознесенськ 18:20

ВАРТІСТЬ КВИТКІВ

Пасажирське судно Ділянка маршруту Ціна квитка з ПДВ, грн

«НІБУЛОН Експрес – 3»

Вознесенськ – Миколаїв 75

Вознесенськ – Нова Одеса 36

Вознесенськ – Ковалівка 36

Ковалівка – Миколаїв 36

Ковалівка – Нова Одеса 24

Нова Одеса – Миколаїв 30

З 1 липня також виконуються щодобові регулярні рейси за маршрутом 
Миколаїв (річвокзал) – Кінбурнська коса – Очаків.

м. Миколаїв (річвокзал) – Кінбурнська коса – Очаків (портовий пункт) 
(високошвидкісне пасажир ське судно «НІБУЛОН Експрес – 1»

Пункт 
відправлення

Час 
відправлення

Пункт 
прибуття Час прибуття

Пн.-Нд.
м. Миколаїв 07:00 Кінбурнська коса 08:30
*Кінбурнська коса 08:40 м. Очаків 08:55
*м. Очаків 09:15 Кінбурнська коса 09:30

Пн.-Нд.
*Кінбурнська коса 16:00 м. Очаків 16:15
*м. Очаків 16:30 Кінбурнська коса 16:45
Кінбурнська коса 18:00 м. Миколаїв 19:30

*У зв’язку з відсутністю сертифікованих та належним чином обладнаних причалів, пасажирське 
судно поки що не буде заходити в м. Очаків. Після вирішення цих питань ми додатково повідомимо 
вас про зміни в маршруті. Попередній розклад руху пасажирського судна за вказаним маршрутом 
наведено вище.

ВАРТІСТЬ КВИТКІВ

Ділянка маршруту Вартість з ПДВ, грн

Миколаїв – Кінбурнська коса 180*
Кінбурнська коса – Миколаїв 168
Очаків – Кінбурнська коса 96*
Кінбурнська коса – Очаків 84

*Звертаємо вашу увагу, що у вартість квитка за маршрутом «Миколаїв – Кінбурнська коса» 
входить також і плата (12 грн з ПДВ) за послуги, надані НПП «Білобережжя Святослава» з 
організації короткострокового відпочинку на території рекреаційної дільниці.

Окрім регулярних, приймаються також 
колективні заявки на додаткові рейси за 
маршрутом м. Миколаїв – Кінбурнська 
коса. Усі деталі таких рейсів попередньо в 
індивідуальному порядку оговорюються з дис-
петчером за телефоном 050 394 74 83 (з 08:00 
до 20:00, без вихідних).

Квитки можна буде як придбати без-
посередньо на судні, так і забронювати у 
диспетчера за вищевказаним телефоном або 
ж надіславши листа на електронну пошту 
passfl ot@nibulon.com.ua.

Діти до 16 років допускаються на судно 
тільки у супроводі дорослих.

При посадці на борт судна пасажирам необ-
хідно мати при собі паспорт або водійське по-
свідчення. Оскільки Кінбурнська коса являється 
контрольованим прикордонним районом, на 
території якого діє прикордонний режим, 
то перебуваючи в такому районі, громадяни 
України повинні мати при собі документи, що 
засвідчують особу, та дотримуватися правил 
прикордонного режиму. Також не слід забувати 
відпочивальникам і про Правила охорони та ви-

користання територій і об’єктів національного 
природного парку «Білобережжя Святослава».

Слідкуйте за новинами та актуальною 
інформацією на офіційній сторінці ТОВ СП 
«НІБУЛОН» www.nibulon.com у розділі «Паса-
жирські перевезення» і на сторінці компанії у 
Фейсбук https://www.facebook.com/nibulonltd.

Зазначимо також, що ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН» надаватиме послуги зі швартування 
до причалу компанії, що здійснюватиметь-
ся за попереднім погодженням із диспет-
чером відділу пасажирських перевезень 
за номером (050) 493 74 83. Для цього 
необхідно також надати інформацію щодо 
кількості членів екіпажу та пасажирів, які 
знаходяться на борту, відділу прикордонної 
служби України у м. Очаків за номером 
(097) 648 47 57.

Забороняється підходити до причалу 
без попереднього погодження, а також 
пропливати безпосередньо поруч, задля 
уникнення аварійних ситуацій.

Приємних мандрівок із «НІБУЛОНом»!

З 1 ЛИПНЯ «НІБУЛОН» ВІДКРИВ РЕГУЛЯРНІ 
ПАСАЖИРСЬКІ РЕЙСИ НА КІНБУРНСЬКУ КОСУ
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