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Сталий розвиток
Sustainable development

>100
млн грн/UAH million
направила компанія «НІБУЛОН» на розвиток галузі 
охорони здоров'я України за 2020–2021 рр.
was donated by NIBULON to develop the healthcare 
sector in Ukraine during 2020-2021

Працюючи на відмінний результат, «НІБУЛОН» 
встановив власний високий стандарт якості у 
благодійній діяльності та розвитку місцевої 
інфраструктури і кожного року підіймає цю план-
ку вище. Маючи відповідальність перед громадою, 
ми завжди підтримуємо її в актуальних питаннях 
розвитку, а зачасту працюємо на випередження. 
Так, коли у 2020 році Україну та весь світ сколихнула 
пандемія COVID-19, компанія усі свої сили зосере-
дила на найголовнішому – боротьбі з поширенням 
коронавірусної інфекції.

Being goal-oriented, NIBULON has established its own 
high-quality standard in charitable activity and local 
infrastructure development, setting the bar higher every 
year. Having responsibility towards the community, the 
company always helps it to solve current development 
issues, and is often ahead. When in 2020, Ukraine, like 
the rest of the world, faced the COVID-19 pandemic, 
the company made efforts to struggle the spread of 
coronavirus. 
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«НІБУЛОН» – успішний приклад соціально 
відповідального бізнесу в Україні, адже від самого по-
чатку своєї діяльності компанія дотримується одного з 
головних принципів – гармонійний розвиток соціуму і 
бізнесу. Наш тридцятирічний досвід доводить,  що усі 
великі проєкти у різних регіонах країни завжди ведуть 
до розвитку міст сіл та селищ, де розташовані і працюють 
підприємства «НІБУЛОНа». 

Важливо, що наша стратегія сталого розвитку полягає 
у роботі на користь суспільству та спрямована на ком-
плексну, докорінну зміну життя українців у різних 
сферах: освіта, медичне обслуговування, соціальна 
інфраструктура, збереження навколишнього середови-

ща та інше.

NIBULON is a bright example of a socially responsible 
business, as the company has been keeping one of its 
main principles – harmonious development of society 
and a business. 30 years' experience proves that all 
large-scale projects in various regions across the 
country contribute to the development of towns and 
villages where NIBULON’s facilities operate. 

It is important that the company’s sustainable 
development strategy consists of working for the benefit 
of society. NIBULON’s strategy aims at a comprehensive 
and complete change in the living standards of the 
Ukrainians through education, medical service, social 
infrastructure, environment preservation, etc.

 

Боротьба з поширенням епідемії COVID-19
Fighting the spread of COVID-19 pandemic 

ПЕРШИЙ КРОК. Для діагностики коронавірусу на 
базі Миколаївського обласного лабораторного цен-
тру МОЗ України компанія організувала повноцінний 
сучасний лабораторний центр, передавши власне об-
ладнання, на якому можна проводити 400 аналізів на 
добу на наявність/відсутність коронавірусу в людини 
методом ПЛР.

FIRST STEP. The company has organized a modern 
laboratory to carry out analyses for the presence/
absence of the coronavirus by using the PCR method at 
the Mykolaiv Regional Laboratory Center of the Ministry 
of Healthcare of Ukraine by giving its own equipment. It 
can conduct up to 400 analyses per day.

ДРУГИЙ КРОК. Відновлення опорного медич-
ного закладу Миколаївської області у боротьбі з 
коронавірусною хворобою – КНП «Миколаївський 
обласний центр лікування інфекційних хвороб», 
яке перебувало у жахливому стані та не було гото-
ве до пандемії. Усього за 30 днів «НІБУЛОН» пере-
творив цей заклад на сучасне медичне містечко, 
проробивши практично нереальну роботу за такий 
короткий час. Оновлено корпуси, зроблено доро-
ги, облаштовано пандуси, розчищено та освітлено 
територію, повністю замінено обладнання для 
дезінфекції, прання, сушіння, прасування та транс-
портування брудної білизни після інфекційних хво-
рих, створено розмежування чистих та брудних зон 
у лікарні, повністю переобладнано харчовий блок 
(замінено усю техніку, закуплено нові прилади, а 
також 300 комплектів посуду), змонтовано більше 
500 м кисневої мережі на 81 додаткову точку подачі 
кисню й передано і налагоджено роботу 21 апарата 
штучної вентиляції легень та багато ін.

SECOND STEP. The company renovated the Mykolaiv 
Regional Center of Infectious Disease Treatment, a 
basic medical institution to fight COVID-19, which 
was in a terrible condition and was not ready to fight 
the pandemic at that time. NIBULON has turned this 
medical institution   into   a modern medical town in 30 
days, having conducted practically impossible work 
in such a short period of time. The company renewed 
buildings, repaired roads, installed ramps, cleaned 
the site, and renovated lighting. NIBULON completely 
replaced equipment  for disinfection, washing,  drying, 
ironing and transportation of contaminated  laundry. 
We arranged an  additional space to separate clean 
and contaminated areas.  The company completely 
reequipped a canteen unit. NIBULON replaced the 
catering equipment, purchased 300 sets of plates 
and dishes, laid more than 500 m of oxygen lines 
and installed 81 additional oxygen supply points. It 
purchased, installed, and calibrated  21 artificial lung 
ventilation machines, and many others.

equipped with all the required domestic and medical 
furniture, equipment, as well as bath and toilet fittings. 
The company installed modern multifunctional beds, 
TV-sets, and air conditioners in the wards. NIBULON 
created a modern multifunctional beds, 
TV-sets, and air conditioners in the wards. 
NIBULON created a modern remote 
call system. The company installed call 
buttons near the beds. The company also 
created conveniences for the disabled. 

ТРЕТІЙ КРОК. Для лікування найменших пацієнтів 
компанія надала допомогу КНП Миколаївської 
міської ради «Міська дитяча лікарня №2». У стислі 
терміни «НІБУЛОН» провів капітальний ремонт си-
стеми медичного газопостачання та створив 38 но-
вих точок подачі кисню в палати. Також для надійної 
роботи створеної кисневої мережі встановлено 
2 кріоциліндри, які заміняють 44 звичайних кис-
невих балони. Загальний об’єм кисню, який може 
одночасно зберігатися в кріоциліндрах, становить 
близько 400 куб. м. За «НІБУЛОНівським стандар-
том» організовано для лікарні сучасні системи 
дистанційного виклику медперсоналу і зв'язку для 
працівників. У палатах кожного з 5-ти відділень 
медзакладу встановлено 30 сучасних телевізорів.

THIRD STEP. The Mykolaiv City Children’s Hospital 
No.2 was the next to  receive  assistance  from  
the  company.  NIBULON completely repaired  the 
medical gas supply system and installed 38 new 
oxygen supply points in the wards. In order to ensure 
the reliable operation of the oxygen network, the 
company installed 2 cryo  cylinders to replace 44 
ordinary oxygen tanks. The cryo cylinders can store 
about 400 cubic meters of oxygen simultaneously.  
In compliance with NIBULON's standard, the 
company installed modern  remote  call  systems  for  
communication between  medical  staff and patients. 
NIBULON installed  30 modern TV-sets in the wards 
of all 5 departments.

The company has completely reconstructed the fifth 
infectious disease department of the Mykolaiv Regional 
Center of Infectious Disease Treatment on a turnkey 
basis. The company repaired the building and its roof, 
conducted repair and construction works, as well as 
installed a lightning conductor. It replaced a pipeline, 
drainage system, ventilation system, and electrical 
networks. The company installed 26 oxygen supply 
points in the wards and a modern firefighting and 
general alarm system. In addition, the department was 

Також компанія повністю відновила «під ключ» і 
5-те інфекційне відділення КНП «Миколаївський 
обласний центр лікування інфекційних хвороб». 
Здійснено капітальний ремонт будівлі, ремонт 
даху, встановлено блискавкозахист. Замінено 
водопровід, каналізацію, вентиляційну систему, 
електромережі.  Проведено кисневу мережу на 26 
точок подачі кисню в палати, встановлено пожежну 
сигналізацію та систему оповіщення.  Окрім того, 
відділення повністю облаштовано необхідними 
побутовими та медичними меблями, обладнан-
ням, сантехнікою. У палатах встановлені сучасні 
багаторежимні ліжка, є телевізори, кондиціонери. 
Також у приміщенні працює надсучасна система 
зв‘язку хворого з лікарем. Біля ліжок є кнопки ви-
клику, які дають сигнал лікарю на спеціальний го-
динник. Створено зручності й для пацієнтів з обме-
женими можливостями. 
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КНП Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня №2» (листопад 2020 року)
Mykolaiv City Children's Hospital No.2 (November 2020)

ЧЕТВЕРТИЙ КРОК. Реалізовано проєкти у  1-й 
міській лікарні Миколаєва, що значно підвищило 
її можливості. У два етапи розширювалась її 
спроможність лікувати хворих з використанням су-
часних медичних технологій. Силами компанії було 
відремонтовано терапевтичне та ревмокардіологічне 
відділення, проведено нову кисневу мережу на 146 
точок, збудовано кисневу рампу та встановлено 
два надсучасні газифікатори французького вироб-
ництва, у яких одночасно зберігається 4 тис. куб. м 
скрапленого кисню. Тут також впровадили систе-
му дистанційного зв’язку між пацієнтом та лікарем, 
а також і між медпрацівниками. У лютому 2021 року 
завершено  створення сучасного відділення з усіма 
необхідними умовами для лікування хворих на 
COVID-19, які мають патології та/або хронічні супутні 
хвороби, а у палатах відділення задля додаткової 
безпеки пацієнтів організовано візуальне спостере-
ження за допомогою камер.

FOURTH STEP. The company implemented charitable 
projects in Mykolaiv City Hospital No.1, thereby 
considerably increasing its capacity. The hospital’s 
capability to treat patients by using modern medical 
technologies was implemented in two stages. In 
particular, the company repaired the therapeutics, 
rheumatology and cardiology departments, 
installed a new oxygen line of 146 oxygen supply 
points, constructed an oxygen manifold, as well as 
installed two modern gasifiers produced in France 
to store 4 thousand cubic meters of liquefied oxygen 
simultaneously. The company arranged a remote call 
system to communicate with medical staff. In February 
2021, NIBULON completed the creation of the modern 
department with all the required conditions to treat 
COVID-19 patients with various pathological conditions 
and chronic diseases. The company arranged visual 
observation by using cameras to ensure patient safety 
in the wards.

Ревмокардіологічне та терпапевтичне відділення КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №1» 
(грудень 2020 року)
The rheumatology and cardiology department as well as the therapeutics department in Mykolaiv City Hospital 
No.1 (December 2020)

Киснева панель та киснева рампа КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №1» (грудень 2020 року)
An oxygen board  and an oxygen manifold in Mykolaiv City Hospital No.1 (December 2020)

Відділення реанімації та інтенсивної терапії №2 для лікування хворих на COVID-19, які мають патології та/або 
хронічні супутні хвороби, КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №1» (лютий 2021 року)
The resuscitation and intensive therapy department No.2 to treat COVID-19 patients with various pathological 
conditions and chronic diseases in Mykolaiv City Hospital No.1.  (February 2021)

У рамках надання комплексної допомоги «НІБУЛОН» 
для медичних закладів по всій Україні організував 
передачу захисних костюмів (близько 4 тис. оди-
ниць), щитків, респіраторів та експрес-тестів 
для діагностики COVID-19. Для КНП «Троїцьке 
територіальне медичне об'єднання» (Луганська 
область) придбали функціональне медичне ліжко. 
Передали апарати штучної вентиляції легень для 
Миколаївської міської лікарні швидкої медичної до-
помоги, для Голопристанської центральної районної 
лікарні (Херсонська область).  За кошти, що були 
виділені компанією, придбані кисневі концентра-
тори для КНП «Чуднівська центральна районна 
лікарня» (Житомирська область), КНП «Чигиринська 
багатопрофільна лікарня» (Черкаська область) та ба-
гато іншого. 

Усього на боротьбу з COVID-19 компанія направила 
близько 100 млн грн.

As part of its complex assistance, NIBULON gave 
protective suits (about 4,000 units), protective shields, 
respirators, and express tests to diagnose COVID-19 
to medical institutions across Ukraine. NIBULON also 
gave a medical multifunctional bed to the Troyitske 
Local Medical Association (Luhansk region).  
NIBULON also gave artificial lung ventilation machines 
to Mykolaiv City Emergency Hospital and Hola Prystan 
Central District Hospital (Kherson region). The company 
allocated funds to purchase oxygen concentrators for 
Chudniv Central District Hospital (Zhytomyr region) 
and Chygyryn Multipurpose Hospital (Cherkasy region).

The company spent a total of about UAH 100 million to 
fight COVID-19.
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У нашій компанії – 7000 працівників. Для нас надважливим є здоров’я кожного з них і благополуччя їхніх сімей. 
Тому керівництво робить усе, щоб забезпечити їх добробут, створивши безпечні робочі місця і нові надходження 
до бюджету країни, яких так потребуватиме Україна найближчим часом. Ми, як соціально відповідальний ро-
ботодавець, пишаємось тим, що у непростий час в нашій компанії збережені робочі місця та заробітна плата 
працівників. «НІБУЛОН» продовжує реалізовувати свою інвестиційну програму, дотримуючись усіх заходів для 
запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 між працівниками компанії. 

The company has 7,000 employees. The health and welfare of its employees and their families are extremely important 
to NIBULON. The management does much to ensure their welfare, working places, new receipts to the state budget, 
which will be needed by Ukraine soon. NIBULON, as a socially responsible employer, is proud of preserving the 
working places and wages of its employees, their welfare and health during this difficult time. The company continues 
to implement its investment program, following all the requirements to avoid spreading COVID-19 among NIBULON’s 
employees.

Щит у профілактиці та боротьбі з COVID-19
A shield against COVID-19

відмінної роботи на 
зовнішньому рейді

сільгосппродукції 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Для працівників та членів їх родин «НІБУЛОН» 
організував безкоштовне оперативне тестування 
щодо наявності/відсутності COVID-19 в організмі лю-
дини й проходження комп’ютерної томографії органів 
грудної порожнини. Допомагає компанія і з проход-
женням консультацій та лікуванням. 

Усього на заходи з профілактики та боротьби із за-
хворюванням всередині компанії ми спрямували 
понад 16 млн грн. 

Особлива роль у боротьбі з пандемією належить ме-
дичному центру ТОВ СП «НІБУЛОН», ліцензованому 
МОЗ України, та медичним пунктам у всіх підрозділах 
компанії, які, працюючи у режимі 24/7, реалізують за-
ходи безпеки, здійснюють постійний контроль за ста-
ном здоров’я усіх працівників.

NIBULON arranged free testing for the absence/
presence of COVID-19 and computed tomography 
of thoracic organs for its employees and their family 
members. The company helps to receive its employees 
and their families medical consultations and treatment. 

The company spent more than UAH 16 million to prevent 
and fight COVID-19 among its employees. 

NIBULON’s medical center, licensed by the Ministry 
of Healthcare of Ukraine, and medical units at the 
company’s branches play a significant role in fighting 
the pandemic. By working 24/7, they implement 
safety measures and control the health conditions of 
NIBULON’s employees.

«НІБУЛОН» вкладає значні ресурси у розвиток медичного центру, обладнуючи його новими необхідними 
апаратами, щоб кожен член команди компанії та партнери у будь-який час змогли отримати професійну 
консультацію, діагностичні, лікувальні маніпуляції, долікарську допомогу, пройти  профілактику і 
лікування гострих та хронічних захворювань. Зокрема у 2021 році центр поповнився сучасними і потужни-
ми апаратом магнітотерапії, апаратом для електрофорезу, тубус-кварцами, інгаляторами та апаратом УВЧ.

NIBULON allocates considerable financial resources to develop its medical center, equipping it with new 
devices so that every employee can receive medical consultations, diagnostics and therapeutic manipulations, 
premedical first aid, as well as prevent and treat acute and chronic diseases. In 2021, the medical center 
received a modern and high-tech magnetotherapy device, an electrophoresis apparatus, a blue light therapy 
device, a UHF device, and inhalers. 

ЕКОЛОГІЯ. Сьогодні «НІБУЛОН» є успішним прикла-
дом екологічно свідомого бізнесу в Україні. Врахуван-
ня екологічної складової під час будівництва річкових 
терміналів та елеваторних комплексів компанії, крім 
очевидних переваг з точки зору логістики та організації 
виробництва, позитивним чином позначається на стані 
довкілля. 
У своїй багатоплановій діяльності «НІБУЛОН» не-
ухильно дотримується одного з ключових принципів 
успішного бізнесу – збереження навколишнього се-
редовища, небайдуже ставлення до проблем його за-
хисту. Компанія втілює власний екологічний стандарт, 
ціллю якого є популяризація на власному прикладі 
екологічно безпечного та відповідального бізнесу. 
Ми завжди відстежуємо свій «екологічний слід», про-
водячи моніторинг об’єктів довкілля у зоні діяльності 
підрозділів. Це атмосферне повітря, водне сере-
довище, ґрунти та донні відкладення, екологічний 
моніторинг під час проведення гідротехнічних робіт, 
післяпроєктний моніторинг. 
До моніторингу об’єктів довкілля, окрім власної 
лабораторії, ми долучаємо Інститут рибного госпо-
дарства Національної академії аграрних наук України, 
Миколаївську філію ДУ «Інститут охорони ґрунтів 
України», Херсонський державний університет та інші 
наукові установи й лабораторії відповідно до галузі їх 
атестації.
Підприємство виділяє значні фінансові ресурси на охо-
рону довкілля. 359,13 млн грн спрямовано на охоро-
ну навколишнього середовища та сплату екологічних 
платежів до бюджетів різних рівнів у 2010-2020 рр.
Пріоритетом для компанії є й використання альтерна-
тивних поновлюваних джерел. Також компанія реалізує 
власну програму енергозбереження та утилізації 
відходів, утворених на виробничих підрозділах.

ECOLOGY. NIBULON is a successful example of an 
environmentally conscious business in Ukraine. The 
environmental component in the construction of 
NIBULON’s river terminals and elevator complexes, 
besides providing advantages in terms of logistics and 
production arrangement, impacts positively on the 
environment. 
In its multi-aspect activity, NIBULON constantly adheres 
to one of the main principles of successful business, 
namely environment preservation, and does not have an 
indifferent attitude to environment protection problems. 
The company implements its own environmental 
standards  aiming to popularize environmentally friendly 
and responsible  business. 
NIBULON  always controls its “environmental footprint” 
by conducting monitoring of the environmental 
objects at the sites where the company’s facilities 
operate. The company  monitors  the atmospheric air, 
water environment, soil and bottom sediments, the 
environmental condition during hydraulic engineering 
works,  as well as  conducting post-project monitoring. 
To monitor compliance with the environmental goals,  the  
company, in  addition  to  its  own  laboratory, involves  the  
Fishery  Institute  of  the  National  Academy  of  Agrarian  
Sciences  in  Ukraine,  Mykolaiv  branch  of  State  Enterprise  
“Institute  of  Soil  Protection  in  Ukraine”,  Kherson  
State  University,  and  other  scientific  institutions  and  
laboratories  in  compliance  with  the  sector  of  their 
certification.
The company allocates considerable financial resources 
to preserve the environment. NIBULON allocated                  
UAH 359.13 million to preserve the environment and made 
environmental payments to the budgets at various state 
levels during 2010-2020. 
The company’s  priority is to use alternative renewable 
resources. NIBULON implements its energy-saving and 
recycling programs for waste created at the company’s 
subdivisions.
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«НІБУЛОН» на регулярній основі впроваджує за-
ходи щодо попередження вичерпання природних 
ресурсів, одним із яких є зариблення. 

25 листопада 2020 року компанія провела чер-
гове планове зариблення Дніпра. Завдяки цьому 
екологічному заходу у Мар’янській затоці Каховсь-
кого водосховища оселилось 200 тис. мальків тов-
столобика на загальну суму 216,9 тис. грн. 

NIBULON regularly implements measures to prevent 
natural resources depletion. Fish stocking is one of 
them.  

On November 25, 2020, NIBULON conducted its 
planned fish stocking of the Dnipro River. The company 
stocked the Marianske Bay of the Kakhovka Reservoir 
with 200 thousand fry of silver carp, with a total value 
of about UAH 216.9 thousand.

У 2021 році «НІБУЛОН» допоміг врятувати від 
загибелі озеро Боброве, що знаходиться у Голопри-
станському районі Херсонської області та є приро-
доохоронною територією у складі національного 
природного парку «Нижньодніпровський». Зарегу-
лювання природного стоку Дніпра викликало суттєві 
зміни у екосистемі озера Боброве, що призвело 
до замулення і заростання водойми, накопичення 
органічних речовин, погіршення умов мешкання у 
озері усіх живих організмів та екологічної ситуації 
в цілому. Як наслідок рибні запаси озера перебува-
ли у критичному стані, спостерігалося скорочення 
представників місцевої фауни. 
Для того щоб врятувати озеро, професійна 
«НІБУЛОНівська» команда оперативно прочистила 9 
існуючих проток та єриків (вузькі протоки) озера, що 
пов’язують його з річками Конка та Чайка. Усього за 
два тижні проточність та гідрологічний режим озера 
було відновлено, водночас дноочисними роботами 
було охоплено площу 7696 кв. м, вийнято 6863 куб. м 
донного ґрунту.

Навесні 2021 року «НІБУЛОН» брав участь  у 
екологічному відновленні русла р. Ягорлик (Одесь-
ка область) на обводнених та складнодоступних 
ділянках загальною довжиною 3180 м. Роботи 
проводились на підставі висновку  з оцінки впливу 
на довкілля, виданого Департаментом  екології та 
природних ресурсів Одеської ОДА. У роботах був 
задіяний сучасний земснаряд «Watermaster Classic 
IV» та висококваліфіковані фахівці компанії. 

In 2021, NIBULON helped to save the Bobrove Lake 
in Hola Prystan district (Kherson region), a protected 
area forming part of the Nyzhniodniprovskyi 
National Nature Park. The dams on the Dnipro caused 
considerable changes in the ecosystems of all its 
areas, including in the lower reaches of the river, 
thereby causing silting, overgrowth, and accumulation 
of organic substances, the worsening of conditions 
for living organisms and the overall environmental 
situation. As a result, the level of fish stocking in the 
lake was in a critical condition; the number of local 
fauna was also reduced.
To save the lake, NIBULON’s team quickly cleaned 
9 existing straits and shallow channels joining the 
lake with the rivers Konka and Chaika. The company 
restored the water flow through the lake and the 
hydrological regime in two weeks. NIBULON cleaned 
the bottom on the area of 7,696 square meters, 
removing 6,863 cubic meters of bottom soil.

In spring 2021, NIBULON participated in reviving the 
Yahorlyk river bed (Odesa region) on wet and hard-to-
reach areas over a total length of 3,180 m. The works 
were conducted based on the environmental impact 
assessment conclusion issued by the Department of 
Ecology and Natural Resources  of Odesa Regional 
State Administration. NIBULON’s Watermaster Classic 
IV dredger and highly qualified specialists conducted 
dredging. 

КАДРОВА ПОЛІТИКА компанії здійснюється на за-
конодавчо визначених принципах, закріплених у 
локальних нормативних документах: робота у пра-
вовому полі, недопущення дискримінації за віком, 
статтю, сімейним станом, партійною і національною 
приналежністю, релігійними поглядами і переконан-
нями, дотримання принципів прозорості та гендерної 
рівності. Має значення освіта й досвід роботи. 
Чисельність персоналу компанії щороку збільшується 
відповідно до темпів розвитку підприємства в цілому 
та окремих напрямів його діяльності. 

PERSONNEL POLICY is conducted in compliance 
with the legally established principles specified in the 
regulatory  documents, namely to operate in compliance 
with the law, to avoid discrimination by age, gender, 
marital status, nationality, religion, as well as to adhere 
to the principles of transparency and gender equality. 
Education and working experience matter. The number 
of NIBULON’s employees is increased annually as the 
company is constantly developing.  

«НІБУЛОН» реалізує масштабний соціальний проєкт 
щодо забезпечення житлом своїх працівників у різних 
регіонах України. До кінця 2021 року  буде введено в 
експлуатацію два нових сучасних будинки у с. Широ-
ке (Миколаївська обл.) та багатоквартирний будинок 
у с. Тернівка (Запорізька обл.). Також розпочато нове 
будівництво у с. Мар’янське (Дніпропетровська обл.). 
Наразі загальна вартість цієї ініціативи складає 
більше 45 млн грн.

NIBULON implements a large-scale social project to 
purchase and build housing for its employees in the 
various parts of the country. By the end of 2021, the 
company will have put into operation two new modern 
houses in Shyroke village (Mykolaiv region) and an 
apartment complex in Ternivka village (Zaporizhzhia 
region). The company has already started to build an 
apartment building in Marianske village (Dnipropetrovsk 
region). 
At present the total amount invested in this initiative is 
more than UAH 45 million.

Стан будівництва у с. Тернівка (Запорізька обл.)
(вересень 2021 року)
Construction progress in Ternivka village 
(Zaporizhzhia region)
(September 2021)

Наша багаторічна спрямованість на створення влас-
ного кадрового резерву та залучення якомога більшої 
кількості молодих спеціалістів впливає на віковий 
склад колективу та рівень освіти. Для того щоб залу-
чити більшу кількість молодих спеціалістів, ми особ-
ливу увагу приділяємо роботі з вищими навчальними 
закладами різних ступенів акредитації по всій Україні.  
З метою набуття здобувачами освіти досвіду практич-
ного застосування набутих знань та умінь,  їх адаптації 
в умовах професійної діяльності, компанія поступово 
впроваджує нову модель взаємовигідних відносин із 
навчальними закладами та молоддю – дуальну освіту.
Найпоширенішою формою співпраці із закладами 
освіти залишається  надання компанією бази практи-
ки для учнів/студентів. У 2020/21 МР 364 практикан-
ти, хоч і за невеликий проміжок часу, але долучилися 
до команди професіоналів та отримали свою першу 
заробітну плату.

The company’s long-term focus to create its own 
personnel reserve and to involve many recent graduates 
influences the team’s age structure and education level. 
To involve more young specialists, the company works 
with educational institutions of various accreditation 
levels across Ukraine.
The company gradually implements a new model of 
beneficial cooperation with educational institutions 
and young people – dual education so that students 
can undergo practical training to practice skills and 
knowledge obtained.
Practical training for pupils/students at NIBULON’s 
facilities is the common type of cooperation between 
the company and educational institutions. In 2020/21 
MY, 364 students underwent practical training at 
NIBULON and received their first wages. 

З березня 2021 року 10-ро випускників Могилів-
Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ 
розпочали своє професійне становлення у «НІБУЛОНі». 
Уже понад 10 років компанія успішно співпрацює 
з закладом: сприяємо покращенню матеріально-
технічної бази, формуванню професійних умінь та 
навичок студентства через навчальну практику та 
працевлаштовуємо молодь на високотехнологічні 
підприємства компанії. 
Since March 2021, ten graduates from the Mohyliv-
Podilskyi Technological and Economic College of 
Vinnytsia National Agrarian University got a job at 
NIBULON. For more than 10 years, NIBULON has been 
successfully cooperating with the college, contributing 
to the development of the material and technical 
facilities, gaining skills and knowledge by undergoing 
practical training and employing students at NIBULON’s 
high-tech facilities. 
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Навчальний центр ТОВ СП «НІБУЛОН» першим із 
підприємств України було внесено в Єдину дер- 
жавну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО), 
й відповідно до отриманої ліцензії МОН України 
наша компанія успішно займається професійно-
технічним навчанням, перепідготовкою, підвищенням 
кваліфікації працівників із видачею документів дер-
жавного зразка. На сьогодні державний документ 
про підвищення кваліфікації та перепідготовку отри-
мали більше 700 фахівців різних професій, які пра-
цюють на суднобудівно-судноремонтному заводі, 
у судноплавній компанії та на перевантажувальних 
терміналах й комплексах з приймання, зберігання і 
відвантаження зернових та олійних культур. 

NIBULON’s training center is the first center in Ukraine to 
enter the Unified State Education Electronic Database 
(USEED), and, in accordance with the license received 
from the Ministry of Education and Science of Ukraine, 
the center is involved in vocational training, retraining 
and advanced training followed by the issuance of state 
standard certificates. At present, 700 specialists from 
NIBULON’s shipyard, the shipping company, as well as 
from the transshipment terminals and complexes for 
grain and oilseeds receipt, storage, and shipment have 
received advanced training and retraining state standard 
certificates covering various professions.

У травні 2021 року студенти та викладачі УНУС
відвідали філію «Вознесенська», що на 
Миколаївщині. Цього року двадцять два студенти 
цього закладу пройшли практику на підприємствах 
компанії.

In May 2021, students and teachers from UNUH visited 
Voznesenska branch in Mykolaiv region. Twenty-two 
students from this university have undergone practical 
training at the company’s facilities this year.

У грудні 2020 року відбулася зустріч  компанії 
«НІБУЛОН» із випускниками та студентами Умансь-
кого національного університету садівництва 
(УНУС). Мета зустрічі – залучення молоді до роботи 
в компанії.

In December 2020, NIBULON met with graduates 
and students of the Uman National University of 
Horticulture (UNUH). The company aims at involving 
young people to work for NIBULON.

БЕЗПЕКА ПРАЦІ. Політика нашої компанії у галузі  охо-
рони праці базується на принципах пріоритетності 
життя і здоров’я працівників відносно результатів 
виробничої діяльності підприємства та комплексно-
го розв’язання проблемних завдань з охорони праці. 
Щорічно ми організовуємо навчання осіб, які залучають-
ся до виконання робіт підвищеної небезпеки. Керівники 
структурних підрозділів, спеціалісти з охорони праці, а 
також інші працівники підприємства періодично (1 раз 
на 3 роки) проходять навчання та перевірку знань з                                                                                                                                        
питань охорони праці у навчально-методичних                                                                                                                   
центрах Державної служби України з питань праці, на-
вчальних центрах України, а також на підприємстві. 
Ми систематично організовуємо та проводимо робо-
ту щодо проведення часткового (повного) технічного 
посвідчення вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання, зокрема ліфтів, 
пожежного підйомника, суднонавантажувальних труб, 
обладнання, що працює під тиском, технічне обслугову-
вання технологічного транспорту тощо. Ми також прово-
димо роботу щодо експертизи придбаного за кордоном 
устаткування на відповідність нормативно-правовим 
актам з охорони праці, що діють на території України 
(технологічні транспортні засоби: навантажувачі 
фронтальні Volvo, Bobcat, гідравлічні навантажувальні 
машини Terex Fuchs; обладнання, що працює під ти-
ском: повітрозбірники, резервуари; вантажопідіймальні 
крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання).
Для продовження граничного строку експлуатації 
деякого обладнання організована та проведе-
на робота щодо експертного обстеження устатку-
вання з метою встановлення його технічного стану, 
його відповідності вимогам нормативно-технічної 
документації та визначення можливості його подальшої 
експлуатації (трансформатори, обладнання, що 
працює під тиском (повітрозбірники), резервуари 
для ПММ, вантажопідіймальні крани, автопідйомник 
автомобільний, підіймальні пристрої і відповідне облад-
нання).

LABOUR SAFETY. NIBULON’s policy in labour protection 
is based   on  the  principles  of  the  priority  given  to  
its  employees’  lives and health considerations over 
its production activity, and on the solution of complex 
labour protection issues. Annually, NIBULON organizes 
training courses covering labour safety issues for 
employees involved in hazardous work. The heads of 
structural subdivisions, labour protection specialists 
and other NIBULON’s employees periodically (once 
every three years) undergo training to check labour 
protection knowledge at the training and methodical 
centers of the State Labour Service of Ukraine, 
training centers of Ukraine, as well as at the company.
The company constantly organizes and conducts partial 
(full) technical certification of lifting machinery, lifting 
gears and corresponding equipment, in particular lifts, 
firefighting equipment, ship loading pipes, pressure 
vessels, and transport technical inspections, etc. During 
working hours, the company assists its specialists at the 
branches to prepare documentation and advises them 
on labour protection issues. The company also organizes 
and carries out work to examine foreign equipment for 
compliance with regulatory and legal labour protection 
regulations  valid  in the  Ukrainian territory (technological 
vehicles: Volvo and Bobcat front end loaders, Terex 
Fuchs hydraulic loading machines; equipment under 
pressure (air collectors,   tanks),  hoisting cranes,  gears  
and corresponding equipment). To maintain the service 
standards of some equipment, an expert examination 
of the equipment has been organized and conducted 
for the purpose of establishing its technical condition,  
its compliance with the requirements of normative and 
technical documentation and determining the possibility 
of its further operation (transformers, equipment under 
pressure (air collectors), tanks for fuel and lubricants, 
hoisting cranes, car lift, gears and corresponding 
equipment).

У 2021 році фахівці компанії успішно завершили щорічний теоретичний та практичний курс із питань охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (в безопорному просторі) за допомогою верхолазного спорядження.

In 2021, NIBULON’s specialists successfully finished an annual theoretical and practical course on labour protection 
when working at height (in an unsupported environment) by using climbing equipment.

NIBULON and UNUH have implemented many joint 
projects, in particular the “Together to success” program 
aimed at popularizing specialties and encouraging 
more young people  to choose “Food technologies. 
Grain processing and storage technology” course. 

In December 2020, the company’s specialists organized 
an online conference with the educational institution 
concerning the "181 Food technologies” educational 
program for the master degree, aimed at discussing the 
current program and obtaining advice from a potential 
employer concerning program education results, as well 
as assessing the program efficiency considering the 
number of competitive graduates on the labour market.   

Разом з УНУС впроваджено багато спільних 
проєктів, зокрема реалізовано програму «Ра-
зом до успіху», яка покликана популяризува-
ти фахові спеціальності та залучити ще більшу 
кількість молоді до навчання за напрямом «Харчові 
технології. Технологія зберігання і переробки зерна». 

У грудні 2020 року було проведено спільну 
онлайн-конференцію з викладачами навчально-
го закладу щодо освітньої програми «181-Харчові 
технології» освітнього рівня «Магістр». Мета 
зустрічі - обговорення актуальності програми, 
врахування рекомендацій потенційного робото-
давця щодо програмних результатів навчання та 
оцінка ефективності програми щодо випуску кон-
курентоспроможних спеціалістів на ринок праці.
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БЛАГОДІЙНІСТЬ. «НІБУЛОН» кожного року змінює 
життя багатьох тисяч українців на краще. Стратегія 
компанії ґрунтується на небайдужому ставленні до 
проблем громад, поетапному та цілеспрямованому 
впровадженню власних ініціатив у доброчинній 
діяльності та розвитку місцевої інфраструктури. За-
вдяки цьому нам вдається комплексно вирішувати 
актуальні питання громад за різними сферами: 
інфраструктура, освіта, медичне обслуговуван-
ня, збереження навколишнього середовища та 
інше. Щороку на це компанія направляє десятки 
мільйонів гривень.   

У 2020 році «НІБУЛОН» збудував та відкрив 
черговий високотехнологічний повністю ав-
томатизований річковий перевантажувальний 
термінал у с. Мар’янське Апостолівського райо-
ну Дніпропетровської області, що стало справж-
ньою подією для аграрного сектора регіону та всієї 
України. І ще одна громада отримала небайдужого 
соціально відповідального інвестора та неабияку 
підтримку у питаннях розвитку села. 

Найперше компанія вирішила найважливіше питан-
ня громади – проблему водопостачання до населе-
ного пункту, яка уже десятки років не давала 3600 
мешканцям повноцінно жити. У рамках соціальної 
угоди, укладеної із місцевою громадою, «НІБУЛОН» 
ініціював розробку проєкту та оперативно 
реалізував його. У результаті до с. Мар’янське про-
кладено новий сучасний довговічний та екологічно 
безпечний трубопровід вартістю близько 11 млн 
гривень.

Але на цьому допомога не закінчилася. Поза рам-
ками соціальної угоди також реалізовано низку 
інших важливих для громади соціальних проєктів: 
замінено частину старого технічного водопроводу; 
здійснено ремонт під’ їзної дороги, облаштовано 
узбіччя та пішохідну доріжку тротуарною плиткою, 
укладено плитку біля пам’ятного знаку при в’ їзді в 
село; освітлено центральну вулицю: встановлено 21 
сучасну електроопору, світильники та змонтовано 
лінію електропередач та ін.

CHARITY. Every year NIBULON changes the living 
standards of thousands of Ukrainians for the better. 
The company’s strategy is based on its concerned 
attitude to the community problems, step-by-step 
and purposeful implementation of its own initiatives 
in charity and local infrastructure development. Thus, 
the company can comprehensively solve community 
issues covering infrastructure, education, medical 
service, environment preservation, and others.  The 
company annually allocates tens millions of hryvnas 
to develop these sectors. 

In 2020, NIBULON built and put into operation another 
high-tech fully automated river transshipment 
terminal in Marianske village (Apostolove district, 
Dnipropetrovsk region). It was an important event 
both for the agrarian sector of the region and the 
entire Ukraine. The community received a socially 
responsible investor who supports them in the village 
development issues. 

Firstly, the company solved the most important water 
supply problem preventing 3,600 villagers from living 
normally. As part of the social partnership agreement 
signed with the local community, NIBULON initiated 
the project and implemented it efficiently. As a result, 
the company laid a new long-lasting environmentally 
friendly pipeline in Marianske village, worth about 
UAH 11 million. 

NIBULON does not stop assisting. Beyond the social 
partnership agreement, the company implemented 
a number of social projects being important for 
the community, such as: replacing a part of the old 
water supply system, repairing an access road, laying 
tiles at the roadside and at the memorial sign at 
the entrance to the village, illuminating the central 
street by installing 21 modern transmission towers 
and lamps, as well as mounting a power supply line, 
and others.

У травні 2021 року задля забезпечення якісного 
виробничого навчання учнів Вищого професійного 
училища суднобудування м. Миколаєва 
суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН» 
виготовив та передав металеві пластини 
на суму 75 тис. гривень.

In May 2021, NIBULON shipbuilding and repair yard 
produced and gave metal plates to Mykolaiv higher 
vocational shipbuilding school to ensure high-quality 
production training, worth UAH 75 thousand.

У березні 2021 року пожежна команда філії 
«Смотрич», що на Хмельниччині, разом 
із польськими рятувальниками пройшла 
оперативно-тактичні навчання щодо 
ліквідації умовної пожежі.

In March 2021, the Smotrych branch fire brigade 
performed a joint fire drill with Polish rescuers to 
extinguish a simulated fire.

Одним із пріоритетних напрямів програми 
«НІБУЛОНівський стандарт» уже понад 10 років 
лишається покращення освітнього і культурного 
рівня молоді, а також їхнього фізичного стану та 
здоров’я. На сьогодні цей проєкт охоплює понад 150 
шкіл по всій країні, де розташовані підприємства 
компанії «НІБУЛОН». Так, уже традиційно до-
помагала компанія у придбанні комп’ютерної 
техніки, шкільних меблів, будівельних матеріалів, 
проведенні ремонтних робіт. А від початку пандемії 
допоміг «НІБУЛОН» й у обладнанні закладів освіти 
безконтактним обладнанням, безконтактними тер-
мометрами, індивідуальними засобами захисту.

У 2020 році Великоровинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(Житомирська область) отримала новенький 
телевізор для учнів 1-го класу, які навчаються за 
новою програмою «Нова українська школа», а 
Доброжанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Миколаївська 
область) поповнилася сучасною комбінованою до-
шкою та принтерами для початкових класів. Якісні 
металопластикові вікна, двері та меблі отрима-
ли НВК «Свистунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 
(Луганська область), Доброжанівський ДНЗ, Яв-
кинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Миколаївська область) 
та ін. Дбає компанія й про побутові проблеми, пе-
редаючи закладам освіти холодильники, резервуа-
ри для води та ін.

The improvement of the educational and cultural 
level of young people, together with their health, has 
been one of the priorities of NIBULON’s standard for 
more than 10 years. At present this project covers 
more than 150 schools across the country where 
the company’s facilities operate. The company 
traditionally purchased computer equipment, 
school furniture, building materials and conducted 
repairs. Since the beginning of the coronavirus 
pandemic, the company helped to equip educational 
institutions with hands-free equipment, touch-free 
thermometers, and personal protection means.

In 2020, NIBULON gave Velyki Korovyntsi 
comprehensive secondary school (Zhytomyr region) 
a new TV-set for first-grade pupils studying the “New 
Ukrainian school” program. Dobrozhany secondary 
school (Mykolaiv region) received a modern combined 
board and printers for primary school. NIBULON 
purchased high-quality metal plastic windows, doors 
and furniture for the educational complex “Svystuny 
comprehensive secondary school – Kindergarten” 
(Luhansk region), Dobrozhany kindergarten, Yavkyne 
comprehensive secondary school (Mykolaiv region), 
and others. The company does not ignore the 
domestic needs either, giving educational institutions 
refrigerators, water tanks, and others. 
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25 серпня 2020 року завдяки підтримці компанії «НІБУЛОН» уперше в Україні на річці Південний Буг 
відбулися змагання з плавання на 50-кілометровій марафонській дистанції. Старт та фініш спортсменів 
відбувся з підприємств компанії у Миколаївській області. Після фінішування останнього учасника змагань на 
причалі філії «Новоодеська» було зареєстровано спортивний рекорд України «Найдовша дистанція змагань 
з плавання на відкритій воді».

On August 25, 2020, due to NIBULON’s investment project and its support, a swimming competition over 50 km 
marathon distance was held for the first time on the Southern Buh River. The swimmers started the competition 
and finished it at the company’s facilities in Mykolaiv region. After the last participant of the competition had 
finished, the record for “The longest distance open water swimming competition in Ukraine" was recorded at the 
Novoodeska branch berth.

У травні 2021 року «НІБУЛОН» передав рятувальникам 22 державної пожежно-рятувальної частини в 
м. Очаків (Миколаївська область) моторний катер CROWNLINE 270 CR. Наявність сучасного судна на 
чергуванні рятувальної станції значно скоротить час реагування на нестандартні події в акваторії 
Чорного моря, підвищить ефективність проведення пошуково-рятувальних робіт на воді та виконання 
заходів підводного розмінування.

In May 2021, NIBULON gave a CROWNLINE 270 CR high-powered motorboat to the 22nd State Fire and Rescue 
Department in Ochakiv (Mykolaiv region). The modern rescue boat will help the rescue team to respond quickly to 
unexpected incidents in the Black Sea water area, to increase the efficiency of search and rescue operations, and to 
perform underwater demining.

Для мешканців с. Тернівка (Запорізька область) 
компанія долучилася до відновлення приміщення 
сільського клубу, де провела роботи щодо 
проєктування, ремонту приміщень будівлі, встанов-
лення нових дверей та вікон, проведення сучасної 
пожежної сигналізаії, системи опалення, заміни 
електромережі, системи освітлення. Зовні також про-
ведено благоустрій, укладено плитку, встановлено 
пандуси та ін. Загалом допомога компанії у цьому 
проєкті склала близько 2,5 млн гривень.

Окрім того, численну допомогу компанії у ремонтних 
роботах, обладнанні сучасною технікою, відновленні 
вуличного освітлення, водопостачання, ремонту 
доріг, утримання інших інфраструктруних об’єктів 
тощо отримали багато інших українських громад. 
Наприклад, Мусіївська громада (Луганська об-
ласть) отримала нові комп’ютери для ефективної 
роботи сілької ради,  для клубів культури і дозвілля 
Адамівської сільської ради (Миколаївська область) та 
Сватівської міської ради (Луганська область) компанія 
придбала металопластикові вікна та бойлер. 

З допомогою компанії відремонтовано водопроводи 
громад с. Широке (Миколаївська область), Приворот-
тя та Жванець (Хмельницька область). У Вільнопіллі 
(Житомирська область) «НІБУЛОН» допоміг відновити 
вуличне освітлення, Орининській громаді (Хмель-
ницька область) допомогли у створенні нового 
місцевого центру надання адміністративних послуг та 
багато іншого.

The company reconstructed a village club in Ternivka 
village (Zaporizhzhia region). NIBULON conducted 
design works, repaired premises in the building, installed 
new doors and windows, laid a modern firefighting alarm 
system, a heating system, replaced a power network 
and a street lighting system. NIBULON also improved 
the territory outside, having laid tiles, installed ramps, 
and others. The company spent a total of about UAH 2.5 
million for this project. 

In addition, NIBULON assisted many other Ukrainian 
communities to conduct repairs, to equip with modern 
equipment, to renovate street lighting, water supply, 
roads and to maintain other infrastructure facilities, 
etc. For example, Musiiv community (Luhansk region) 
received new computers to ensure the  efficient operation 
of the village council. The company purchased metal-
plastic windows and doors as well as a boiler for the 
houses of culture of Adamivka village council (Mykolaiv 
region) and Svatove city council (Luhansk region). 

The company helped to repair water pipelines in 
Shyroke village (Mykolaiv region), Pryvorottia and 
Zhvanets villages (Khmelnytskyi region). NIBULON 
helped to renovate street illumination in Vilnopillia 
village (Zhytomyr region). NIBULON created a new local 
administration service center and many other things for 
Orynynsk community (Khmelnytskyi region).

Кожного року власна техніка компанії на 
безоплатній основі виїжджає на вулиці міст та 
сіл країни допомагати розчищати дороги та 
тротуари для зручності траспорту й пішоходів.

Every year, NIBULON’s machinery helps public 
utilities to clean roads and pavements in the city 
and villages across Ukraine  free of charge for the 
convenience of transport and people.

Тридцять років ми працюємо в Україні та заради 
України, розвиваючи свій бізнес сумлінно, прозоро 
та виключно в правовому полі. Успішна компанія має 
працювати на користь суспільству, адже лише у здоро-
вому суспільстві можливим є розвиток та процвітання 
бізнес-діяльності. Це є нашим пріоритетом, і сьогодні 
ми продовжуємо неухильно дотримуватися усіх 
принципів соціальної відповідальності. 

Ми і надалі плануємо робити більше для рідної 
країни, для її економічного розвитку, для покращен-
ня рівня життя в кожному місті та селі. Ми надихаємо 
Україну, долаючи всі перешкоди і разом рухаючись 
до спільної мети – сильної і незалежної держави.

NIBULON has been working in Ukraine and for the 
benefit of the country for thirty years, developing its 
business promptly, transparently and in compliance 
with the law. A successful company must work for 
the benefit of society, as business activities become 
successful only in a healthy society. It is NIBULON’s 
priority. Today the company continues to follow all the 
principles of social responsibility. 

The company plans to do more for its native country and 
its economic development, to improve living standards 
in every city and village. NIBULON inspires Ukraine, 
overcoming all the obstacles and moving towards its 
aim -  a strong and independent state.  

Процес передачі катера (м. Очаків, травень 2021 року)
Motor boat presentation (Ochakiv, May 2021)

Катер на річковому параді до 30-річчя Незалежності 
України  (м. Київ, серпень 2021 року)
Motor boat on the river parade on the occasion of 
Ukraine's 30th anniversary  (Kyiv, August 2021)


