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Важливо, що це дозволить розширити  
присутність аграріїв  області  на міжна-
родному ринку. А місцева Зеленодольська 
громада щорічно  отримуватиме в місце-
вий бюджет близько 5 мільйонів гривень 
податкових надходжень та більше 100 по-
стійних робочих місць.

Сучасний перевантажувальний 
термінал – лише за 3 місяці

Почали будувати аграрний комплекс 
у надзвичайно складний період – під час 
пандемії коронавірусу. Над терміналом 
протягом трьох місяців з дотриманням 
усіх заходів безпеки працювали майже 1,5 
тисячі фахівців з різних областей України. 

У більш ніж стислий час виконано ко-
лосальний обсяг будівельних робіт. А далі 
зусиллями компанії буде виконано дно-
поглиблення акваторії причалу (понад 8 
га) та близько 14 км водного підходу до 
акваторії від суднового ходу Дніпра.  Для 
безпеки судноплавства мають  встановити 
засоби навігаційної обстановки.

Зведення нового перевантажувального 
термінала «НІБУЛОНУ» стало можливим за 
підтримки постійних міжнародних фінан-

«НІБУЛОН»: 
Провідна українська компанія «НІБУЛОН» відкрила у  селі Мар’янське Апостолівського району новий потужний 
перевантажувальний термінал. Це перший об’єкт компанії  на Дніпропетровщині, де прийматимуть, зберігатимуть 
та відвантажуватимуть зерно на річковий транспорт, що розвантажить внутрішньообласні та міжобласні 
автодороги більш ніж на 12,5 тис. вантажівок на рік. Місцеві сільгоспвиробники чекали на це довгих 12 років.

З 2009 року «НІБУЛОН» активно 
реалізує масштабні інвестиційні  
програми, в рамках яких відроджує 
суднобудівну галузь та розвиває 
судноплавство на внутрішніх вод-
них шляхах України.

Перевантажувальний термінал 
вміщує до 76 тисяч тонн зерна за 
один раз. Він  здатен приймати 300 
тис. тонн збіжжя на рік, що розван-
тажить внутрішньообласні та міжоб-
ласні автодороги більш ніж на 12,5 
тисячі  вантажівок!

сових партнерів компанії – Європейського 
інвестиційного банку, Європейського банку 
реконструкції та розвитку і Міжнародної 
фінансової корпорації. Загальна вартість 
інвестицій – 23 млн доларів США. Попри 
коронакризу компанія подолала й усі 
складнощі на шляху отримання обладнан-
ня, яке в оптимальні терміни виготовили та 
доставили в Україну провідні  виробники 
Італії, Іспанії, Німеччини, Великої Британії 
та інших країн. 

Таким чином, нове підприємство стане 
найсучаснішим технологічним об’єктом 
зернової логістики на Дніпропетровщині 
і забезпечить робочими місцями більше 
сотні людей. Термінал може одночасно збе-
рігати 76 тисяч  тонн сільгосппродукції, 
щодоби просушувати 3,6 тисячі тонн та 
відвантажувати на водний транспорт 12 
тисяч тонн збіжжя. На території звели 20 
зерносховищ силосного типу, 4 з них – для 
зберігання вологого зерна. 

«Вдалося зробити усе, щоб сільгоспвироб-
ники Дніпропетровщини до початку нового 
аграрного сезону отримали надійного та від-
повідального партнера, – розказує нам ге-
неральний директор «НІБУЛОНУ» Олексій  
Вадатурський. – Ми поєднали у цьому проек-
ті найбільш ефективні інноваційні рішення, 
сучасні технології та найкраще світове об-

ладнання. Відтепер місцеві аграрії зможуть 
скоротити витрати на транспортування 
вирощеної продукції та стати учасниками 
зовнішньоекономічної діяльності».

Дійсно, усі партнери «НІБУЛОНУ» за 
рахунок зекономлених коштів на тран-
спортуванні продукції матимуть змогу 
розвивати власні господарства, продава-
ти вирощене збіжжя за справедливими 
цінами та ефективно планувати свою ді-
яльність. Професійна команда та сучасне 
транспортне й лабораторне обладнання 
перевантажувального термінала сприя-
тиме цьому, бо готове забезпечити якісне 
обслуговування без нескінченних черг...

Чому це важливо 
Нове потужне підприємство значно 

поліпшить логістику Дніпропетровщини 
та пожвавить економіку, дасть поштовх для 
розвитку багатьох інших галузей. Поява 
аграрного комплексу такого рівня стане 
додатковим поштовхом і для відродження 
Дніпра як транспортної артерії України – 
усе прийняте збіжжя «НІБУЛОН» перево-
зитиме саме водним транспортом, суттєво 
розвантажуючи автомобільні шляхи не 
лише області, а й усієї України. 

З цим погоджується присутній на від-
критті міністр інфраструктури Владислав 
Криклій. «Один з пріоритетів уряду – до-
сягти транспортного балансу. Аби в країні 
розвивалися не лише автомобільні, залізнич-
ні та морські перевезення, а й річкові. Тому 

відкриття такого термінала є знаковою 
подією для всієї країни. Компанія «Нібулон» 
– яскравий представник соціально відпові-
дального бізнесу та гарний приклад для інших 
компаній», – наголосив він. 

З урядовцем солідарний також голова 
Дніпропетровської облдержадміністра-
ції Олександр Бондаренко: «Поява такого 
підприємства надзвичайно важлива для роз-

витку аграрного сектору нашого регіону. А 
ще – це додаткові робочі місця для мешканців 
громади та надходження до бюджету».

Вигідно місцевій громаді
Саме так! Представники Зеленодоль-

ської об’єднаної територіальної  громади 
із самого початку найактивніше підтри-
мували проект компанії «Нібулон». Про 
це розповів  голова Дніпропетровської 
облради Святослав Олійник:  

– Дуже важливо, що ОТГ самостійно 
залучає такі серйозні інвестиції. Громада 

вже уклала з компанією «Нібулон» дого-
вір — вони, як соціально відповідальний 
бізнес, виділили 11 мільйонів гривень на 
розвиток навколишньої інфраструктури. 

Так, ці 11  мільйонів у рамках соціальної 
угоди спрямують на вирішення нагальної 
проблеми – водопостачання до населеного 
пункту. Сьогодні «НІБУЛОН» уже виконав 
заміну частини старого водопроводу. Нара-
зі готується проект на прокладання нового 
водопроводу для питної води. Здійснено 
також ремонт під’їзної дороги, а узбіччя 
облаштовано тротуарною плиткою. 

І вже поза межами соціальної угоди 
«НІБУЛОН» планує провести освітлення 
центральної вулиці, прокласти зручні тро-
туарні доріжки від в’їзду в село до місцевої 
школи та організувати сучасний центр до-
звілля для місцевих жителів – паркову зону.

Не дивно, що очільники Дніпропетров-
щини у два голоси запрошували «НІБУЛОН» 
будувати в нашій області ще більше об’єк-
тів. Мінімум – п’ять!

Думку голови облради підтримав і місь-
кий голова Зеленодольської ОТГ Андрій 
Савченко, зазначивши, що цей успіх не 
випадковий, а є результатом системної 
роботи Зеленодольської громади щодо за-
лучення інвестицій. Він висловив надію, що 
нове потужне підприємство на території 
громади сприятиме розвитку аграрного 
бізнесу, а нові можливості відкриють для 
аграріїв нові горизонти.

Ярослав МОЛОДИЙ 

Очільник «НІБУЛОНУ»,  Герой України Олексій 
Вадатурський наголошує: «Ми відкриваємо для 
місцевих фермерів шлях до Єгипту, Індонезії, Ки-
таю. Це колосальний внесок у розвиток аграрного 
сектору та економіки регіону в цілому. Крім того, 
ми суттєво розвантажимо автошляхи. І, якщо влада 
нас підтримає, дороги, якими користуються люди, 
стануть кращими».

«НІБУЛОН» – один з провідних вітчизняних 
інвесторів, сільгосптоваровиробників та екс-
портерів. Компанія має розгалужену мережу 
перевантажувальних терміналів та комплексів з 
приймання, зберігання та відвантаження зерно-
вих й олійних культур. Тепер вона працюватиме 
й у нашій області.

РОЗВАНТАЖИТЬ АВТОШЛЯХИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ  


