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В і д  у с ь о г о  с е р ц я  м е ш -
канців міста Миколаєва та Миколаївської 
області вітаю  з Різдвом Христовим!

На ці різдв’яні свята хочу побажати гарного 
настрою і любові, нехай у вашому житті пану-
ють гармонія та вдача. Нехай прекрасні зимові 
свята принесуть спокій і злагоду, впевненість 
у майбутньому!

Зичу вам міцного здоров’я, успіхів, родинного 
щастя, достатку і благополуччя!

З повагою керуючий партнер Адвокатського об’єднання 
«Войченко і Дульський» ВОЙЧЕНКО Сергій Вікторович

Слово редактора
Шановні читачі «РП»!

Ось і завершився ще 
один рік. Сподіваюсь, 
що ви весело та ціка-
во зустріли новорічне 
свято і, як завжди, зро-
били це традиційно, 
в родинному колі.

Дякую, що й на 
наступні дванад-
цять місяців ви залишились з нами, 
у нашій дружній та згуртованій сім’ї 
журналістів «Рідного Прибужжя» та 
шанувальників нашої газети. Ті ж, 
хто долучився до нас вперше чи піс-
ля деякої перерви, ласкаво просимо! 
Адже разом ми – потужна сила, перед 
якою не можуть встояти найміцніші 
бюрократичні мури та чиновницькі 
цитаделі.

Власне, вся діяльність нас, газе-
тярів, підпорядкована інтересам та 
побажанням наших читачів. Задля 
вас наші кореспонденти вирушають 
у відрядження вдосвіта, повертаючись 
додому подеколи вночі, та не шкоду-
ють власних сил заради відновлення 
справедливості та порушених прав 
громадян. І, повірте, зробити це не так 
просто, як може здатися. Аби у газеті 
ви побачили якісне журналістське 
розслідування та відчули подальшу 
дієву реакцію влади, автору матеріалу 
доводиться витратити чимало часу, 
зусиль та нервів. Але воно того варто. 
Бо коли через певний час після ви-
ходу газети поріг мого редакційного 
кабінету переступає багатодітна мати 
чи, скажімо, сивоволосий ветеран, 
та зі сльозами на очах дякує за вирі-
шення наболілого питання, вкотре 
переконуєшся у правильності обра-
ного шляху.

Редакції часто загрожують судами: 
деякі з них уже відбулися, а деякі – 
в майбутньому. Жодного з них ре-
дакція не програла. Напевно, саме це 
і тягне до нас читачів.

Тож хочу ще раз вас запевнити: 
редакція і надалі стоятиме на захисті 
інтересів простих людей! Тож пишіть 
нам, телефонуйте, приходьте. Завжди 
вас уважно вислухаємо та неодмінно 
допоможемо.

Крім того, наша газета, як і рані-
ше, і надалі вичерпно інформуватиме 
своїх читачів про головні події в житті 
країни, Миколаївщини та району чи 
міста, в яких ви мешкаєте. Збережемо 
ми постійні наші рубрики та тема-
тичні сторінки – «Журналістське 
розслідування», «Читач звернувся до 
газети», «Зворотний зв’язок», «Ваше 
здоров’я», «Життя як воно є» та інші, 
також порадуємо вас новими цікавими 
напрямками.

Словом, вирушаємо у цікаву та 
насичену різноманітними подіями 
подорож!

А з нагоди найулюбленіших зи-
мових свят від щирого серця вітаю 
вас, шановні читачі, з Новим роком 
та Різдвом Христовим. Щастя вам 
у новому році, злагоди, добробуту!

  Тетяна ФАБРИКОВА,
головний редактор «РП»
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І от ми вже на борту бук-
сира «Нодарі Чантурія», який 
у 2017 році був спущений зі 
стапелів суднобудівного заводу 
компанії. Близько трьох годин 
водної мандрівки пролетіли 
непомітно завдяки комфорт-
ним умовам кают-компаніїї 
та дуже м’якому руху судна. 
Буксир підійшов максимально 
близько до днопоглиблювача 
«Миколаївець», так що ми 
мали можливість безперешкод-
но розгледіти весь робочий 
процес, як то кажуть, на влас-
ні очі. До речі, це унікальне 
самохідне надпотужне судно, 
що було нещодавно, у верес-
ні минулого року, збудовано 
нібулонівскими корабелами, 
за такий короткий строк своєї 
експлуатації стало дуже за-
требуваним. Так, після про-
ведення у листопаді минулого 
року експериментальних робіт 
з поглиблення скелястого дна 
на одному з найнебезпечніших 
порогів Дніпра у районі міста 
Кам’янське Дніпропетров-
ської області, «Миколаївець» 
виконав великий обсяг робіт 
на причалі суднобудівного за-
воду компанії, де проходить 
реконструкція сліпу, а також 
на будівництві нового комп-
лексу з перевалки зернових 
та олійних культур у складі 
перевантажувального тер-
мінала ТОВ СП «НІБУЛОН» 
у Миколаєві. І от вже новий 
етап випробування новітнього 
оснащення судна – роботи на 
Південному Бузі.

Розповідає директор судно-
плавної компанії «НІБУЛОН» 
Олексій Лалін: «Сьогодні, 
30 грудня 2017 року, ми роз-
починаємо другий етап днопо-
глиблювальних робіт на Пів-
денному Бузі, який передбачає 
поглиблення Костянтинівсько-
го перекату. Ця ділянка обрана 
не випадково, тому що вона є 
дуже важкою для проходження 
наших суден. Довжина цього 

перекату становить два кіломе-
три. Орієнтовний об’єм ґрунту, 
який буде вилучено з дна річ-
ки, понад п’ятдесят кубічних 
метрів, що дасть можливість 
поглибити прохідну осадку 
суден і довести робочу глиби-
ну фарватеру Південного Бугу 
у цьому районі до 2,5 метра. 
У підсумку наші нібулонівські 
судна отримають можливість 
суттєво збільшити обсяги 
завантаження».

На сьогодні вантажний 
флот компанії ходить недоза-
вантаженим на 20 відсотків. 
Очевидно, що реалізація дру-
гого етапу днопоглиблення 
Південного Бугу дозволить 
повністю завантажувати неса-
мохідні баржі проекту В 2000, 
що були спеціально збудовані 
для використання на цій річці, 
і скоротити кількість викону-
ваних раніше барже-рейсів та 
витрати на їх транспортування. 
Окрім цього, це вивільнить 
буксири і несамохідні судна 
флоту компанії для здійснення 
інших рейсів: наприклад, мож-
на буде додатково виконати 30 
барже-рейсів з філії «Кремен-
чуцька» Полтавської області 
і додатково транспортувати по 
воді 120 тисяч тонн вантажів! 
У свою чергу, така перспектива 
додатково зменшить заванта-
женість автошляхів країни ще 
на 5 тисяч вантажівок!

Поглиблення Південного 
Бугу до 2,5 метра також має 
велике значення для подаль-
шого розвитку українського 
пасажирського водного тран-
спорту, адже воно дає можли-
вість запустити більш сучасні 
(у порівнянні з пасажирськими 
суднами типу «Полісся», що 
виконували регулярні рейси 
у 2016 році) судна з підвод-

ними крилами типу «Восход», 
які мають більшу швидкість та 
пасажиромісткість – 77 місць.

Треба згадати, що старт 
першого етапу реалізаці ї 
проекту «Поліпшення судно-
плавних умов водних шляхів 
річки Південний Буг від м. 
Вознесенськ до м. Миколаїв» 
у жовтні 2015 року дав особи-
сто Президент України Петро 
Порошенко, який перебував 
з робочим візитом на судно-
будівно-судноремонтному за-
воді «НІБУЛОН». У результаті 
проведення власними силами 
та за власні кошти компанії 
днопоглиблювальних робіт 
стали судноплавними 134 
кілометри Південного Бугу, 
і 24 серпня 2016 року вперше 
(!) за чверть століття до міста 
Вознесенська прийшов ван-
тажний флот. Таким чином, 
лише за навігацію 2016 року 
судноплавна компанія «НІБУ-
ЛОН» здійснила 170 рейсів 
Південним Бугом і транспор-
тувала понад 300 тисяч тонн 
зернових та олійних культур. 
У порівнянні з найкращими 
показниками радянських ча-
сів підприємство у шість разів 
перевершило обсяги річкових 
перевезень та розвантажило 
автомобільні шляхи Мико-
лаївської області на майже 
12,5 тисячі вантажівок!

Виконання днопоглиблю-
вальних робіт на Південному 
Бузі за ці два роки суттєво 
посприяло відновленню вод-
них пасажирських перевезень. 
Так, 13 травня 2017 року ком-
панія «НІБУЛОН» розпочала 
регулярні пасажирські пере-
везення за маршрутом Воз-
несенськ – Ковалівка – Нова 
Одеса – Миколаїв.

За словами Олексія Лаліна, 
днопоглиблювальні роботи 
завдяки досить теплій зимовій 
погоді проводитимуться кож-
ного погожого дня до настання 
криги та мають бути заверше-
ними до початку нересту на-
весні. Керівник судноплавної 
компанії «НІБУЛОН» окремо 
зупинився на особливостях 
технології робіт цієї ділянки: 
«На відміну від днопогли-
блювання скелястих порід тут 
використовується потужний 
фрезерний насос та пульпопро-
від. Фрезерний насос всмоктує 
в себе мулисті ґрунти та за 
допомогою пульпопроводу 
транспортує їх на спеціальні 
відведені відвали згідно з про-
ектною документацією».

Начальник відділу гідротех-
нічних та інженерних споруд 
компанії «НІБУЛОН» Дмитро 
Крушельницький наголосив, 
що головне завдання другого 
етапу – доведення проектних 
глибин саме цієї ділянки до 
2,5 метра, тому що на даний 
момент Костянтинівський пе-
рекат є найбільш лімітованим, 
його глибина становить близь-
ко двох метрів, що серйозно 
перешкоджає проходженню 
тут плавзасобів нібулонів-
ського флоту. Особливістю цієї 
місцевості він назвав велику 
ширину річки, що спричиняє 
замулення дна. «Зараз ми ро-
бимо судновий хід завширшки 
60 метрів, – зазначив він, – ви-
лучений грунт ми складуємо на 
спеціальних місцях, погодже-
них як із територіальними гро-
мадами, так і з відповідними 
державними установами. Усі 
роботи виконуються згідно 
з проектною документацією, 
розробленою київським інсти-
тутом «Укррічтранспроект». 

Для складування мулів були 
отримані усі відповідні дозволи. 
Місце складування відповідно 
до проекту має протяжність 
близько 2 км, вилучені ґрунти 
складуються у «шаховому» 
порядку, який перешкоджає 
формуванню насипів».

Також Дмитро Крушель-
ницький розповів,  що пі-
дрядники, які виконували 
днопоглиблення тут навесні 
2016 року, застосовували на 
своєму плавзасобі якорі, що 
дуже погано фіксували суд-
но через двометрову товщу 
мулу, і загалом це гальмувало 
роботу. Зараз земснаряд «Ми-
колаївець» працює наступним 
чином: спеціальними палями 
він спирається на донний грунт 
і міцно стоїть, незважаючи на 
вітер або течію, та безпере-
шкодно працює у будь-яких 
погодних умовах. Коли ми 
робили виміри тутешніх гли-
бин, прилади показували, що 
твердих грунтів, скелястих або 
пісчаних тут майже немає, а от 
мулу дуже багато. Ці роботи 
поліпшать не тільки судноп-
лавство, а й гідрологічний стан 
річки».

Земснаряд «Миколаївець» 
є надсучасним. Така техніка 
дасть можливість виконати 
усі роботи якісно та у запла-
новані терміни! А потім на неї 
вже чекає ділянка у районі с. 
Баловне, де також є значне 
замулення.

Реалізація проекту «По-
ліпшення судноплавних умов 
водних шляхів річки Пів-
денний Буг» – це не просто 
чергове досягнення компанії 
«НІБУЛОН», це – ще один 
крок до утвердження України 
як морської держави. Тема 
конкурентоспроможності 
водного транспорту у країнах 
Європи або у США давно не 
піддається дискусії, адже він 
визнаний найбільш економ-
ним та екологічно чистим 
видом транспорту. В Україні, 
на жаль, питання доцільності 
розвитку перевезень водним 
транспортом і досі залишаєть-
ся відкритим та невирішеним, 
як і супровідні питання відро-
дження вітчизняних річкових 
транспортних артерій. Але всі 
мають зрозуміти, що ні ван-
тажні, ні пасажирські пере-
везення не мають перспектив 
для розвитку поки держава, 
чиновники, депутати (зокрема 
всі наші миколаївські обранці) 
не стануть щиро перейматися 
ідеєю відродження річкового 
судноплавства. Відродження 
українських річок є неможли-
вим, поки лобіюється введення 
на наші річки під іноземним 
прапором суден «секонд-хенд» 
флоту, який свого часу був ви-
ведений з територіальних вод 
України; поки є ті, хто не хоче 
звільнити український річко-
вий флот від акцизного збору 
і ліквідувати нерівні еконо-
мічні умови для українського 
прапора. Так Дніпро ніколи не 
стане українським Міссісіпі, 
а Україна не відродить власне 
суднобудування.

Тому хочеться побажати ке-
рівництву та усьому колективу 
компанії «НІБУЛОН» подаль-
ших успіхів та переконливої 
перемоги у цій дуже важливій 
для кожного з нас справі!

  Вікторія ГОНОРАЦЬКА

«НІБУЛОН» РОЗПОЧАВ 
ДРУГИЙ ЕТАП 
ДНОПОГЛИБЛЕННЯ 
ПІВДЕННОГО БУГУ

30 грудня, напе-
редодні Нового 
2018 року, ТОВ СП 
«НІБУЛОН» розпочав 
другий етап дно-
поглиблювальних 
робіт за проектом 
на судновому ході 
річки Південний Буг. 
Роботи стартували 
з найбільшого пере-
кату суднового ходу 
Південного Бугу – 
Костянтинівського 
перекату.

Директор судноплавної компанії «НІБУЛОН» Олексій Лалін розповідає про особливості другого етапу днопоглиблен-
ня Південного Бугу.


