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Заступник генерального директора ТОВ 
СП «НІБУЛОН» з будівництва Сергій Бесе-
дін та начальник відділу охорони навколиш-
нього середовища Алла Ізместьєва провели 
запрошеним своєрідну екскурсію берегом 
Південного Бугу та детально розповіли про 
проект днопоглиблення, показали відповідні 
документи.

Так, представники «НІБУЛОНу» зазначи-
ли, що проект з днопоглиблення Південного 
Бугу саме на цьому відрізку водойми розро-
блявся давно – ще з 2009 року, коли й заро-
дилися плани відновити роботу українських 
річок як транспортних судноплавних артерій. 
Але низка бюрократичних проволок відтермі-
нувала стовідсоткову реалізацію проекту на 
цілих п’ять років. Тоді, у 2010 році, компанії 
вдалося побудувати лише філію «Новоо-
деську». Філія ж «Вознесенська» була введе-
на в експлуатацію лише нещодавно – 3 лип-
ня. Звичайно, термінали, збудовані на березі 
річки, передбачають, що зібране аграріями 
зерно буде транспортуватися до Миколаєва 
не автомобільним, а саме водним шляхом. 
Вознесенськ та Миколаїв мають річкове спо-
лучення, але ж про його стан вже давно не 
говорили: за 25 років Південний Буг ніхто 
не чистив, з року в рік річка міліла. Місцеві 
жителі не дадуть збрехати: у деяких місцях 
колись могучий Буг можна вбрід перейти. І 
тут «НІБУЛОН» продовжує власними силами 
відновлювати річкове судноплавство. За по-
годженим проектом спочатку планувалося 
провести днопоглиблення Південного Бугу 
від Миколаєва до Нової Одеси на 2,9 м і від 
Нової Одеси до Вознесенська – на 2,65 м. 
«НІБУЛОН» розраховував, що його починан-
ня підхопить і держава (підтримувати гаран-
товані глибини судноплавних шляхів України 
є її прямим обов’язком), але поки цього не 
сталося, розпочато реалізацію першої час-
тини проекту днопоглиблення: у напрямку до 
Нової Одеси до 2,4 м та до Вознесенська – 
2,3 м. Окрім цього, компанія навіть спеціальні 
мілководні несамохідні судна збудувала, аби 
використовувати їх саме на Південному Бузі.

«Ми все погодили з сільськими радами, 
виконкомами сільрад, – наголошує Алла 
Ізместьєва. - У кожній сільський раді були 
проведені громадські слухання, наявні всі 
документи-оригінали. Окрім цього, ми були 
на басейновій раді у 2013 році. Сказати, що 
громадськість приймала активну участь в 
обговоренні даного проекту – це нічого не 
сказати. Ми провели дуже багато роботи 
з громадськістю, а у відповідь від людей 
отримали багато зустрічних пропозицій та 
побажань: розчистити на річці прибережні 
причали, станції для човнів, на березі об-
лаштувати місця відпочинку. І ми взяли на 
себе зобов’язання виконати й ці побажання 
місцевих мешканців: ми це зробимо!».

Найбільшої цікавості в екологів викликала 
саме карта намиву, на якій і проходить осно-
вний процес окремого відрізку днопоглиблен-
ня. Таких майданчиків на території Возне-
сенського району заплановано п’ять. Окрім 
Прибужан, донний ґрунт намиватиметься 
також у Дорошівці, Новогригорівці, Дмитрівці 
та Яструбиновому. Після завершення робіт, 
буде проведена рекультивація, а територію 
засіять багаторічними травами та  у Прибу-
жанах з’явиться нове місце для відпочинку 

на березі річки (за бажанням місцевих меш-
канців), а в інших сільрадах – збільшиться 
площа пасовищ для випасання селянами 
худоби. 

Свою думку щодо побаченого та по-
чутого висловили й учасники робочої 
групи. Мер Вознесенська Віталій Луков: 

«Я хотів би запи-
тати, чи є той 
блогер сьогодні 
тут? Через її 
відсутність, я 
вважаю, більше 
нічого не по-
трібно поясню-
вати. Цей факт 
говорить сам 
за себе. Сидячи 

вдома, написати якусь версію, а потім 
ось таку кількість людей відвертати від 
роботи, нагальних справ, і далі спокійно 
зі сторони спостерігати, як спеціалісти 
пояснюють те, чого насправді немає. В 
першу чергу, хочу сказати, що економіка є 
базою розвитку будь-якої території, гово-
рити про розвиток соціальної інфраструк-
тури, коли працює потужний економічний 
об’єкт, і зараз ставити палиці в колеса 
тим, хто за власні кошти робить те, що 
має робити саме держава, я маю на увазі 
забезпечення транспортного річкового 
шляху. Цей бізнес взяв на себе обов’язки 
держави, а ми тепер намагаємося десь зі 
сторони підставляти підніжку. Це не те 
що недержавно, це антидержавно. І якраз 
з ось такою ворожнечею ми повинні боро-
тися. Зовнішні вороги, мабуть, не такі 
страшні, як ось такі внутрішні «добро-
зичливці». Я озвучу це на камери, оскільки 
Олексій Опанасович не раз говорив, що як 
тільки запрацює новий термінал, шлях на 
місто Вознесенськ отримає шанс на від-
новлення річкового пасажирського судно-
плавства. Це прекрасний і туристичний, і 
транспортний маршрут і прекрасна мож-
ливість для сільських рад з правого берега 

Бугу спокійно доправлятися до міста Воз-
несенська, оскільки автомобільним тран-
спортом з правого берегу Бугу досить 
складно добратися».

Висловила свої припущення й Анто-
ніна Галкіна, представник національ-
ного екологічного центру України, яка 
вважає, що днопоглиблення проводити 
не потрібно:«Ми підготували масу ма-
теріалів, перевірили всю дозвільну доку-
ментацію на проведення днопоглиблення, 
виставлену «НІБУЛОНом» на офіційному 
сайті, і я хочу озвучити позицію Націо-
нального екологічного центру України 
щодо цієї ситуації. З 60-х років минулого 
століття, коли розчистка русла річки 
допомагала судноплавству, ситуація 
дуже змінилася. Перше – змінився клімат, 
друге – катастрофічно зменшилась кіль-
кість води, яка потрапляє до нижньої течії 
Південного Бугу. Підвищення рівня  води 
в Олександрівському водосховищі призво-

дить до того, що води потрапляє наба-
гато менше, поглиблення також зменшує 
об’єм води, адже у прісну річку потрапля-
тиме вода з лиману, відбуватиметься за-
солення Південного Бугу, в колодязях та-
кож погіршиться якість води».

Втім, на думку фахівців, про можливість 
засолення Південного Бугу можна було б го-
ворити, якби мова йшла про днопоглиблення 
до відмітки більше 3м. Та в цьому випадку 
компанія всього лише підчищає річку до гли-
бини 2,4 м, при проектних глибинах 2,9 м. Та-
ким чином, питання щодо нібито засолення 
відпадає саме собою.

Не погодився з Антоніною Галкіною 
і Сергій Письменний, начальник Пів-
деннобузького басейнового управління 
водного господарства: «Південний Буг 
протікає через 5 областей – Хмельниць-
ку, Вінницьку, Кіровоградську, Одеську 
та Миколаївську, і я хочу сказати, що ці 
обвинувачення, що вода не відповідає 
якості, погіршилася – є безпідставними. 
Впродовж останніх 30 років проводяться 
спеціальні експертизи, і по більшості по-
казникам ні в цьому місяці, ні у минулому, 
ні під час проведення днопоглиблюваль-
них робіт «НІБУЛОНом» ми не фіксували 
погіршення якості води. Також прозвуча-
ла інформація щодо маловодості річки, 
це дійсно так, з 2007 року середньорічна 
температура збільшилася приблизно на 
5 градусів, що частково й призвело до 
зменшення водності. 4 останні роки були 
малосніжними, ми не спостерігали павод-
ків. У минулому році взагалі вода йшла 
рекордні 10-12 кубічних метрів. Сьогодні 
така аномальна ситуація вже не спосте-
рігається, фіксуємо по 30-32 кубів.Щодо 
розчищення Південного Бугу можу лише 
сказати, що цей процес позитивно впли-
ває на стан самої річки».

Олександр Кучер, Бузький сільський 
голова: «Коли у 2010 році ми спілкувалися 
з генеральним директором «НІБУЛОНу» 

Олексієм Вада-
турським і він 
розповідав, що 
ж собою пред-
ставляє його 
інвестиційний 
проект, чесно 
скажу, не осо-
бо вірилося, що 
таке можна ре-

алізувати. А вже коли компанія пройшла 
всі перепони й врешті приступила до 
будівництва та днопоглиблення, ми, ніби 
у казці, кожен тиждень бачили, як швидко 
«росте» підприємство. Хочу звернутися 
до представниці так званих захисників еко-
логії та природи: будь-яку добру справу ми 
можемо заговорити, у будь-чому можна з 
легкістю віднайти недоліки, неточності, 

але все-таки добро йде попе-
реду й обов’язково перемагає. 
«НІБУЛОН» - це не якась ма-
ленька комерційна організація, 
це підприємство загальнодер-
жавного масштабу. Для нас це 
дуже велике підприємство, яке 
ще не почало працювати, але 
в рамках соціального партнер-
ства вже виділило нампонад 
півмільйона гривень. Податки, 
які підуть в сільську раду, да-
дуть нам можливість утриму-
вати соціальну сферу: дитячий 
садочок, школу, амбулаторію. 
Ми будемо розвивати інфра-
структуру разом. «НІБУЛОН», і 
ми у цьому впевнилися, працює 
не лише на прибуток, а й для 
благополуччя громад. Бажаю 
підприємству витримати ту 
атаку, той тиск. Я сам виріс на 
цій річці, і дивитися на те, як 
річка перетворюється на боло-
то, було дуже боляче, і сьогодні 
честь і хвала «НІБУЛОНу» за 
те, що по Південному Бугу зно-

ву підуть баржі та кораблі». 
Вікторія Москаленко, голова Миколаїв-

ської обласної ради: «До мене звернулося 
керівництво ТОВ 
СП «НІБУЛОН» 
для того, щоб за-
лучити органи міс-
цевого самовря-
дування по тим 
фактам, які були 
викладені у пресі, 
наінтеренет-сай-
тах і у фейсбуці. 
Відзначу, що ніяких заяв від громадськості 
не було. Сьогодні ми створили робочу гру-
пу з депутатів обласної та районної рад, 
залучили Вознесенського міського голову 
та голову Вознесенської районної ради, де-
путатів місцевих сільських рад, які знають 
ситуацію. Будь-які процеси мають контр-

олюватися не тільки органами виконавчої 
влади, а й представникам громадськості, 
місцевого самоврядування, тому що всі 
погодження на днопоглиблювальні роботи 
були здійсненні районною та сільськими 
радами. Є проблема, коли декілька інтер-
нет-сайтів говорять про якусь нібито 
проблему, чи порушення законодавства, а 
потім не поступає відповідної реакції. І сьо-
годні ми не можемо покарати людей за те, 
що можуть наводити наклеп саме таким 
чином. Остаточний висновок по даній си-
туації буде готовий вже незабаром».

Дмитро Мац, в.о. начальника управлін-
ня екології і природних ресурсів облдер-
жадміністрації: «Водне сполучення – стійкий 
розвиток, який передбачає  економічну, соці-
альну та екологічну складову, які узгоджу-
ються один з одним. Будь-яка діяльність при-
носить шкоду навколишньому середовищу. І 
для нас, екологів, важливо, щоб вплив був 
допустимим та не був невідворотним. І ті 
негативні наслідки були компенсовані – еко-
логічним податком чи рекультивацією, зари-
бленням. Робити висновки щодо нанесення 
чи не нанесення шкоди екології можна лише 
по закінченому об’єкту, процес будівництва, 
точніше днопоглиблення, наразі триває, під 
час реалізації проекту, йде контроль самого 
замовника, технагляду, екологічної  інспекції 
та й громадськості. Тому говорити про на-
несення непоправної шкоди «НІБУЛОНом» 
навколишньому середовищу у Вознесен-
ському районі сьогодні ми не можемо. Тому 
стверджую, що вплив є допустимим і не бачу 
невідворотних процесів від цієї діяльності».

Поділилися своїми думками з приводу 
днопоглиблення річки і місцеві жителі.

Любов Тараненко, мешканка с. При-
бужани: «Я живу навпроти термінала, і 
сьогодні із задоволенням разом з онуками 
ми ходимо купатися на річку. А ще рік тому 
сюди неможливо було підійти – такий запах 
води стояв, що й передати важко. Річкою 
ж ніхто 25 років взагалі не займався. Як за-
кінчать чистити, ще й обіцяють зону від-
починку облаштувати, то до нас зі всього 
району тоді люди почнуть їздити відпочива-
ти. Не чула, щоб у селі сильно обурювалися 
будівництвом. Навпаки, всі радіють, що нові 
робочі місця з’явилися».

Поряд на пасовищі дід Льоня пасе 
овець. Те, що річку розчистили, йому по-
добається: «30 років річку ніхто не чистив. 
Болота по шию, а риби нема. А тепер все 
буде краще!».

***
Здавалося, що поганого в реалізації 

комплексного інвестиційного проекту 
«НІБУЛОНу», який стосуєтьсяне лише 
будівничої галузі: компанія на власному 
судноремонтно-суднобудівному заводі 
випускає несамохідні судна, продовжу-
ючи поповнювати свій флот, проводить 
днопоглиблювальні роботи, повертаючи 
життя колись могучим Дніпру та Півден-
ному Бугу? Споконвіків відома аксіома 
життя – за ініціативу карають, на жаль, так 
і продовжує залишатись аксіомою. Коли ти 
береш на себе зобов’язання по днопогли-
бленню найбільших водних артерій Укра-
їни – річок Дніпро та Південний Буг, аби 
відновити їх судноплавство, чим, по суті, 
повинна опікуватися саме держава, знову 
ж таки, на жаль, необхідно бути готовим до 
таких ситуацій, яка сталася на минулому 
тижні. Але, з впевненістю можна сказати, 
що «НІБУЛОНу» по плечу докопатися до 
істини, адже той, на чиєму боці правда, 
за законами справедливості, які ніхто не 
відміняв, має обов’язково перемогти. А 
судячи з висновків експертів, які в складі 
делегації оглянули акваторію Південного 
Бугу в районі Прибужан, порушень з боку 
«НІБУЛОНу» виявлено не було.

НАТАЛІЯ НАГОРНА

Фото – Прес-служба 
ТОВ СП «НІБУЛОН»

«НІБУЛОНівці» показали, як проводять 
днопоглиблення на Вознесенщині

В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

Буквально декілька тижнів тому на березі Південного Бугу між 
містом Вознесенськ та селом Прибужани новий термінал компанії 
«НІБУЛОН», будівництво котрого закінчилося в рекордні 100 днів, 
почав приймати перші партії зерна нового врожаю. Врешті, сільгосп-
товаровиробники Вознесенського та сусідніх районів зітхнули з по-
легшенням та почали активно користуватися зручним та вигідним 
елеватором, а місцеві мешканці й досі не можуть нарадуватися, що 
на теренах району з’явився такий красень – вночі цю будову інакше 
як витвором мистецтва й назвати не можна. А вже за декілька днів 
після знакової для Миколаївщини події на просторах мережі Інтер-
нет з’явилася низка матеріалів про нібито негативний вплив діяль-
ності компанії «НІБУЛОН» на прибережну зону на Південного Бугу. 
Першою у своєму блозі цю тему підняла миколаївська зоозахисниця 
Муза Махова, опублікувавши пост під назвою «Дноуглубительные 
работы ОО СП "Нибулон" привели к уничтожению экологической 
системы, её природных комплексов». У матеріалі, який автор охрес-
тила «незалежним розслідуванням», керівництво «НІБУЛОНу» зви-
нуватили, як то кажуть, в усіх смертних гріхах: порушенні законо-
давства, знищенні довкілля, фіктивності дозволів та експертиз на 
проведення днопоглиблювальних робіт на Південному Бузі тощо. До 
обговорення теми активно долучився і колишній голова Миколаїв-
ської облдержадміністрації Олександр Садиков, який на своїй сто-
рінці в одній із соціальних мереж прокоментував матеріал.

Залишити безпідставні звинувачення без коментарів «нібулонівці» 
не змогли, адже це соціально відповідальний бізнес. Тож, наступного, 
після наклепницької публікації, дня, за ініціативи компанії була зібрана 
робоча група у складі: голови Миколаївської обласної ради, депутатів 
обласної, районної та сільських рад, профільних фахівців обласного та 
районного рівнів, представників громадськості, які вже 12 липня відві-
дали філію «Вознесенська», оглянули місця проведення днопоглиблю-
вальних робіт на Південному Бузі та об’єктивно оцінили ситуацію.

Перевантажувальний термінал філії «Вознесенська»

Робоча група на перевантажувальному 
терміналі філії «Вознесенська»

Так виглядає міфічна «екологічна катастрофа» 
внаслідок діяльності компанії «НІБУЛОН»


