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Захід розпочався виступом ди-
ректорки КНП ММР «Миколаївська 
лікарня № 1» Марії Грачової. Вона 
зазначила, що тільки завдячуючи 
компанії «НІБУЛОН» та особисто 
Олексію Опанасовичу Вадатурському 
стало можливо втілити у життя ідею 
створення спеціалізованого відділен-
ня для хворих на коронавірус із таки-
ми важкими патологіями, як серце-
во-судинна. «Тут є все обладнання, 
що необхідне для лікування таких 
хворих,– розповідає вона. – 20 ве-
ресня 2020 року у другій половині 
дня ми вперше зустрілися з Олексієм 
Опанасовичем, який одразу спитав, 
що ми хочемо, якої допомоги очіку-
ємо від його підприємства. Я, звичай-
но, сказала, що наразі ми вже при-
ймаємо хворих на коронавірус, але 
не вистачає багато чого і розповіла 
про стару будівлю, яка багато років 
не експлуатувалася і вже почала руй-
нуватися, в той же час у нас бракує 
місць для ковідних хворих із патоло-
гіями. Адже для них потрібні спеці-
альні умови, спеціальне обладнання, 

окремі приміщення. Я висловила ідею 
про створення такого профільного 
відділення, і вже наступного дня о де-
сятій ранку, коли я приїхала до офісу 
компанії на нараду, мені повідомили, 
що все узгоджено. Я тоді подумала, 
що рішення приймалося, мабуть, 
вночі. Таким чином, будівля, якій, як 
і нашій лікарні, вже 130 років, мала 
перетворитися на це відділення, де ми 
з вами зараз знаходимося. Вважаю, 
що Олексій Опанасович для цього 
зробив просто неможливе! Було за-
мінено практично усе, окрім історич-
них стін. На початку нашої співпраці 
я вперше почула про назву проєкту 
«НІБУЛОНівський стандарт», і за-
раз впевнено можу наголосити, що 
у цьому відділенні все відповідає цьо-
му стандарту – і обладнання, і меблі, 
і медична апаратура. Тут хворі будуть 
перебувати та лікуватися у комфорт-
них умовах, а медичний персонал –
у комфортних умовах працювати. За 
такий подарунок можна сказати тіль-
ки слова подяки!».

(Продовження на стор. 3)

«НІБУЛОН» ПРОДОВЖУЄ 
БОРОТЬБУ З ПАНДЕМІЄЮ:
ВЖЕ ТРЕТЯ МИКОЛАЇВСЬКА ЛІКАРНЯ 
ГОТОВА ЛІКУВАТИ ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС!

26 лютого поточного року на території КНП Мико-
лаївської міськради «Міська лікарня № 1» відбулося 
відкриття найсучаснішого відділення для лікування 
хворих на COVID-19, що мають патології та хронічні су-
путні захворювання. Ця подія стала результатом реа-
лізації другого етапу ще одного масштабного благодій-
ного проєкту компанії «НІБУЛОН», а саме – створення 
у вищеназваному медичному закладі усіх необхідних 
умов для лікування хворих на коронавірус, щоб опе-
ративну якісну медичну допомогу могли отримати усі 
мешканці Миколаєва та області: дорослі і діти. У груд-
ні минулого року компанія завершила перший етап 
цього проєкту – капітальний ремонт та оснащення 
терапевтичного і ревмокардіологічного відділень. 
Загальна вартість проєкту – майже 20 мільйонів гри-
вень. Сьогодні в умовах різкого погіршення загальної 
ситуації з коронавірусом, як у світі, так і в нашій країні, 
така суттєва допомога дуже необхідна та своєчасна!

В урочистому відкритті нового відділення взяли 
участь представники міської та обласної влади, меди-
ки, керівники підприємств-партнерів, мер Миколаєва 
Олександр Сєнкевич, генеральний директор ТОВ СП 
«НІБУЛОН» Олексій Вадатурський.
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(Закінчення. 
Початок на стор. 1)

Запрошеним показали 
найсучасніший блок першо-
го реанімаційного відділення, 
де будуть лікувати хворих на 
ковід з інфарктом. Також гості 
побачили палати для ковідних 
хворих з інсультом. Проде-
монстрували нам і те, як опе-
ративно працюють кнопки 
виклику медичного персона-
лу навіть у санвузлах, коли на 
спеціальних табло відразу вид-
но, до якого приміщення або 
ліжка треба підійти та надати 
допомогу. Приємно вразили 
і відеокамери у реанімаційно-
му відділенні, за допомогою 
яких чергові лікарі на велико-
му екрані цілодобово можуть 
контролювати стан хворих. 
Нове відділення розраховано 
на 18 ліжок. Після закінчення 
пандемії воно стане профіль-
ним – для лікування хворих на 
інсульт. Планується облашту-
вання деяких палат для пере-
бування хворих з родичами, 
за бажанням. На сьогодні тут 
є палата інтенсивної терапії, 
реанімаційна палата і чотири 
палати підвищеного комфорту. 
Також вразила усіх і киснева 
рампа-підстанція для обслуго-
вування усієї лікарні, збудова-
на на місці напівзруйнованих 
сараїв. Там встановлено два га-
зифікатори французького ви-
робництва, в яких зберігається 
до 4000 куб. метрів скраплено-
го кисню і які заміняють понад 
400 звичайних балонів.

Загалом у цьому медичному 
закладі створено 148 точок по-
дачі кисню в палати, змонто-
вано 1728 метрів кисневої ме-
режі. Функціонує нова система 
дистанційного виклику медич-
ного персоналу пацієнтами за 
допомогою кнопок виклику, 
сигнал від яких надходить не 
тільки на екрани, а й на годин-
ники лікарів та медсестер. Між 
собою медпрацівники можуть 
спілкуватися за допомогою су-
часних багаторежимних порта-
тивних рацій. Уперше у відре-
монтованих палатах відділень 
лікарні створено індивідуальні 
санвузли з усіма зручностями, 
встановлено телевізори.

Керівниця КНП ММР 
«Міська лікарні № 1» підкрес-
лила, що Олексій Опанасович 
залучив до реалізації цього 
проєкту й інші компанії Ми-
колаєва, які надали суттєву 
спонсорську допомогу, зокре-
ма у придбанні нової апара-
тури; моніторів, кардіографів, 
дефібриляторів та іншого не-
обхідного медичного облад-
нання. Окрема подяка була 

адресована ПАТ « Миколаїв-
ський комбінат хлібопродук-
тів» (директор Ха Йонг Цой), 
українського представництва 
Posco Internetional за допомогу 
у придбанні якісного сучасного 
медичного обладнання корей-
ського виробництва.

Коментуючи цей факт, 
Олексій Вадатурський ска-
зав: «Ми могли би все це 
придбати за свої кошти, але 
дуже цінно те, що пан Цой 
відгукнувся і запропонував 
таку цільову допомогу. Мені 
дуже хотілося залучити до 
цього проєкту якнайбільше 
партнерів, але, на жаль, їх не 

так багато. Дякую усім, хто 
допомагав».

У свою чергу, керівники 
деяких підприємств-спонсорів 
подякували гендиректору ком-
панії «НІБУЛОН» за залучення 
їх до цього проєкту. Так, пан 
Ха Йонг Цой сказав, що «до-
помагати завжди приємно. Ми 
вважаємо себе також части-
ною миколаївської громади 
і будемо і надалі робити усе 
можливе для розвитку міста та 
області».

Дмитро Фалько, керівник 
ТОВ «Термінал –Укрхарчо-
сбутсировина»: «Компанія не 
просто займається благодій-

ністю або інвестиціями, вони 
інвестують у здоров’я людей 
навколо себе. Завдяки таким 
людям, як Олексій Опанасо-
вич, розумієш, що у нашому 
суспільстві є ті, хто опікують-
ся проблемами свого міста, 
області, країні. Саме тому 
я відразу долучився до цьо-
го проєкту і надалі підтримаю 
будь-які його ініціативи».

Владислав Сімченко, ди-
ректор ТОВ «Тепловозоре-
монтний завод» зазначив, що 
«НІБУЛОН» – лідер у бізнесі, 
а Олексій Опанасович – взірець 
для усіх бізнесменів. Ті резуль-
тати, яких він досяг на вну-

трішньому ринку та на світовій 
арені,– це гарна мотивація для 
інших. «НІБУЛОН» є стандар-
том якості, благодійності, соці-
альної відповідальності».

Компанія висловлює щиру 
вдячність усім підрядним ор-
ганізаціям, які за кошти ком-
панії «НІБУЛОН» виконали ці 
роботи: ТОВ «Ремсервіс-Н», 
ТОВ «Монтажсервіс-Н», ФОП 
Кондратюк, ТОВ «МГ Консал-
тінг», ТОВ «Стеріл Системз 
Інжинірінг», ТОВ МВП «Хад-
жибей», ПП «МЕТА», ТОВ 
«Миколаївський завод ЗБВ» 
та іншим.

Мер Миколаєва Олек-
сандр Сєнкевич дав свою 
оцінку діяльності компанії 
«НІБУЛОН». Він нагадав, що 
у бюджеті 2021 року на меди-
цину міста було закладено 100 
мільйонів гривень, з них 57 –
поточні витрати на опалення, 
освітлення, утримання цих бу-
дівель та інше. А бюджет роз-
витку безпосередньо медицини 
становить 12 мільйонів на все 
місто. Він порівняв цю цифру 
з 20 мільйонами, які витратила 
компанія «НІБУЛОН» тільки 
на цей проєкт. «Для міста Ми-
колаєва це дуже великі гроші 
і грандіозна допомога мико-
лаївцям,– наголосив він.– По-
дальше облаштування терито-
рії тут ми зробимо за бюджетні 
кошти і будемо намагатися від-
повідати тим стандартам, які 
задали нібулонівці».

«НІБУЛОН» ПРОДОВЖУЄ 
БОРОТЬБУ З ПАНДЕМІЄЮ:
ВЖЕ ТРЕТЯ МИКОЛАЇВСЬКА ЛІКАРНЯ 
ГОТОВА ЛІКУВАТИ ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС!
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Директор Південного 
міжрегіонального департамен-
ту служби здоров’я України 
Дмитро Самофалов зазна-
чив, що відкриття таких від-
ділень має зараз дуже велике 
значення, тому що є дані, що 
коронавірус впливає на під-
вищення кількості випадків 
захворювань на інфаркти та 
інсульти. «Відкриття таких 
відділень дасть можливість 
розвиватися медицині Мико-
лаєва в цілому, і конкретно цій 
лікарні отримати додаткове 
державне фінансування»,– під-
сумував він.

Представник обласного 
управління здоров’я також по-
дякував компанії «НІБУЛОН» 
та її партнерам за соціальну 
відповідальність перед грома-
дами міста та області.

На гада ємо,  компанія 
«НІБУЛОН» розпочала свою 
боротьбу з коронавірусом май-
же рік тому. Ще у березні 2020 
року Миколаївському обласно-
му лабораторному центру МОЗ 
України було передано облад-
нання для проведення аналізів 
щодо наявності/відсутності 
коронавірусу методом ПЛР 
потужністю 400 аналізів на 
добу. На сьогоднішній день на 
обладнанні компанії проведено 
87 206 тестувань, що дорівнює 
70% від загальної кількості. 
Також «НІБУЛОН» реалізу-
вав масштабні проєкти у КНП 
«Миколаївський обласний 
центр лікування інфекційних 
хвороб» та КНП ММР «Місь-
ка дитяча лікарня № 2». На 
першому об’єкті усього за 30 
днів було відновлено опорний 
профільний заклад та створе-
но сучасне медичне містечко. 
Окрім оновлення корпусів та 
території, були відремонтова-
ні дороги, зроблені пандуси, 
придбано нове обладнання для 
господарчих потреб, повністю 
переобладнано харчовий блок. 
Також здійснено капітальний 
ремонт приміщення 5-го ін-
фекційного відділення з пов-
ною заміною та модернізацією 
усіх систем комунальних ме-
реж та медичного обладнання. 
Найважливішим аспектом для 
рятування життя миколаїв-
ців стало проведення кисневої 
мережі у відділення лікарні на 
100 кисневих точок, а також 
встановлення 21 апарату штуч-
ної вентиляції легень.

У миколаївській міській 
дитячій лікарні № 2 компа-
нія «НІБУЛОН» виконала 
капітальний ремонт системи 
постачання кисню та створи-
ла 38 кисневих точок. Заклад 
отримав багато нового ме-
дичного обладнання. Палати 

кожного з п’яти відділень лі-
карні отримали сучасні телеві-
зори. Також було встановлено 
2 кріоциліндри.

В обох вищеназваних ме-
дичних закладах «НІБУЛОН» 
створив вже вищеописану над-
сучасну систему зв’язку хворих 
з лікарями.

За словами Олексія Ва-
датурського, він пообіцяв 
начальнику міського управ-
ління охорони здоров’я Ірині 
Шамрай зробити все для того, 
щоб у місті Миколаєві лікар-
ні були сучасними і багато-
функціональними медичними 
закладами. «Я вважаю, що 
жителі нашого міста і облас-
ті з будь-яким достатком по-
винні мати однаковий доступ 
до медичних послуг та обслу-
говування,– сказав керівник 
«НІБУЛОНу».– Будівля цього 
відділення, де ми знаходимо-
ся, так давно не функціонува-
ла, вона могла просто піти під 
знесення, але ми вирішили її 
відновити і дати нове життя. 
Так само ми оновили і облас-
ний інфекційний центр, і другу 
дитячу лікарню.

На обладнанні нашої ком-
панії зроблено близько 90 000 
ПЦР-тестів. Тобто кожен 
дев’ятий мешканець області 
скористався саме нашим об-
ладнанням. Усього по місту ми 
обладнали киснем 400 ліжок, 
створили 100 палат підвище-
ного комфорту. Люди повинні 
бути впевнені, що наші медики 
зможуть допомогти будь-ко-
му. І дійсно, в усіх медичних 
закладах, якими ми опікували-
ся, лікуються мешканці і міста, 
і області».

Олексій Опанасович по-
дякував Марії Грачовій, Ірині 
Шамрай та Олександру Сєн-
кевичу за моральну підтрим-
ку у реалізації вищезгаданого 
проєкту.

Проект «НІБУЛОНівський 
стандарт» реалізовано вже 
у третьому миколаївському 
медичному закладі – і це без-
перечний факт, який означає 
гідні умови праці для медиків 
та якісний рівень лікування 
для наших земляків. Таким чи-
ном, усього за 12 місяців ком-
панія «НІБУЛОН» ініціювала 
та оперативно реалізувала 4 
масштабні проєкти для ефек-
тивної боротьби з коронавіру-
сом у нашій області. На інвес-
тиції у медичну галузь країни 
було виділено 100 мільйонів 
гривень! Така допомога держа-
ві достойна поваги, вдячності 
та має стати прикладом для ін-
ших миколаївських, і не тільки 
миколаївських, підприємств!

 Вікторія ГОНОРАЦЬКА


