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В і д  щ и р о г о  с е р ц я  в і т а є м о  в а с  з і

славетним ювілеєм – 20 річчям створення

компанії ,  що збігається з віком нашої

незалежної України.

Земля завжди була і є найвищою цінні$

стю українців, а українське село – колискою

нації, її надійним оберегом. Золото ланів і

небесна блакить стали кольорами держав$

ного прапора незалежної України. Безцінні

чорноземи, даровані Богом, і невтомні руки

працелюбного селянина зробили наше

сільське господарство унікальним, а його

потенціал – невичерпним.

Саме в  розвитку АПК ми вбачаємо

майбутнє процвітання нашої держави та її

громадян. Власним прикладом ви постійно

доводите, що Україна здатна бути світовим

лідером у виробництві сільськогосподар$

ської продукції, годувальницею людства. 

Бажаємо вам, шановні нібулонівці, доб$

рого здоров'я, любові і благополуччя, муж$

ності і наснаги, сил і невтомності у вашій

подвижницькій праці задля величної

розбудови держави Україна, гідної поваги

світу і гордості своїх громадян.

УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОНФЕДЕРАЦІЯ

Українська аграрна конфедерація вітає компанію

«НІБУЛОН», її родоначальника та натхненника, незмін$

ного керівника, неперевершеного трудівника, Героя

України, Олексія Опанасовича Вадатурського, славний

трудовий колектив «нібулонівців» із величним 20$річ$

чям з дня заснування.

Без усілякого перебільшення, «НІБУЛОН» – незапе$

речний Лідер АПК України. І по суті, і по формі, що під$

тверджується безліччю різноманітних високоповажних

рейтингів. Уся виробнича і соціальна діяльність «НІБУ$

ЛОНа» – це по$справжньому неформальний Всеукра$

їнський Національний Проект. Вирощуючи рекордні

врожаї, здійснюючи розбудову елеваторної та транс$

портної інфраструктури країни, «НІБУЛОН» своїми

об'єктами прикрашає українську землю, робить щасли$

вішим життя людей, прославляє Україну в усьому Світі. 

У цей знаменний час від щирого серця бажаю Вам,

шановний Олексію Опанасовичу, унікальній команді

«НІБУЛОНа» щастя, міцного здоров’я, довгих років

життя, нових трудових і творчих звершень в ім’я наро$

ду України.

Президент УАК Леонід КОЗАЧЕНКО

5 ГРУДНЯ ТОВ СП «НІБУЛОН»

Шановний Олексію Опанасовичу!

Шановні колеги – 
багатотисячна родина невтомних
трударів сільськогосподарського

підприємства «НІБУЛОН»!

Боровик О.Г., 

Бялик М.І., 

Васильченко М.С.,

Гулий І.М., 

Іващук П.В., 

Коваленко А.А., 

Коросташов О.Г., 

Криворучко А.Т., 

Лавриненко А.А., 

Моторний Д.К., 

Молчанова Т.І., 

Моргун В.В., 

Мостіпан О.О., 

Петринюк В.А, 

Порошенко О.І., 

Сілецький В.П., 

Ткачук В.М., 

Чернишенко В.І.,

Шаповал М.В. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК 

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Шановний Олексій Опанасович!
Дозвольте мені від імені Європейського банку ре$

конструкції і розвитку привітати Вас із 20$річчям

ТОВ СП «НІБУЛОН». Ваша компанія є прикладом доб$

ропорядного ведення бізнесу, спрямованого на зміц$

нення сільськогосподарського потенціалу України і

збільшення її інвестиційної та ділової привабливо$

сті. Упевнений, що зусилля, спрямовані «НІБУЛО$

Ном» і Вами особисто на повернення Україні статусу

світової житниці, будуть високо оцінені як у самій

країні, так і закордоном. 

Ми горді з того, що співпрацюємо з Вами, і спо$

діваємося, що наша спільна робота матиме багато$

річне і взаємовигідне продовження.

З повагою, 

Директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК

З повагою, Герої України:

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «АГРОПРОФІ»

Шановний 
Олексію Опанасовичу, 
шановні нібулонівці!

Щиро вітаємо ТОВ СП «НІБУ$

ЛОН» з двадцятиріччям!

Ось уже двадцять років без зай$

вого пафосу, без скарг на неспри$

ятливі умови чи протидію, не че$

каючи вдячності, з дня у день, з ро$

ку в рік ви самовіддано робите

свою справу. Справу, якою пишати$

муться нащадки і яка є справді ко$

рисною для країни. 

Створено компанію, яка є справ$

жнім лідером і взірцем для всієї га$

лузі. Розбудовується транспортно$

логістична інфраструктура, один за

одним постають сучасні красені$

елеватори, водними артеріями кра$

їни курсує новозбудований флот.

Не злічити, скільки добра ви зро$

били для людей за ці роки.

«НІБУЛОН» живе і розвивається,

демонструючи усьому світові по$

тенціал аграрного сектору України.

І поки працює компанія, ми впев$

нені, що будуть добрі новини в аг$

рарній галузі. Якби всі підприєм$

ства країни працювали так, як пра$

цює «НІБУЛОН», переконані – ми

жили б у зовсім іншій Україні.

Тож бажаємо вам творчого

натхнення на нові звершення на

благо народу України. Зичимо здо$

ров'я та благополуччя усій нібуло$

нівській родині. З таким колекти$

вом можна робити великі справи.

Віримо – жодним вітрам не збити з

вірного курсу флагман українсько$

го сільського господарства – ТОВ

СП «НІБУЛОН».

Колектив газети «АГРОПРОФІ»
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«КІМБРІЯ ЮНІГРЕЙН А/С», ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Компанія «КІМБРІЯ ЮНІГРЕЙН А/С» горда багаторічним

співробітництвом з компанією «НІБУЛОН» та щиро вітає її з

ювілеєм!

Бажаємо завжди займати лідируючі позиції, постійно ру$

хатись вперед, розвиватися, досягати нових цілей і висот. 

Двадцять років – це чудовий вік, коли все тільки почина$

ється. Тож нехай такі юнацькі якості, як оптимізм, максима$

лізм і новаторство будуть завжди притаманні вашому колек$

тиву і вашій компанії.

З повагою, директор представництва

«КІМБРІЯ ЮНІГРЕЙН А/С» в Україні Оксана СТРЕТОВИЧ

АСОЦІАЦІЯ «СОЮЗ БІРЖ УКРАЇНИ»

Вітаємо
ТОВ СП «НІБУЛОН» з ювілеєм, 
20/річчям від дня заснування!

Від усього серця вітаємо вашу компа$

нію, яка тривалий час займає лідерські по$

зиції на вітчизняному аграрному ринку,

сприяючи його розвитку та будучи орієн$

тиром для інших учасників ринку. Ваш

внесок у становлення вітчизняного агро$

промислового комплексу є значним та

неоціненним.

Бажаємо удачі, успіхів та реалізації най$

амбіційніших проектів на благо нашої

Держави.

З повагою, 

Союз бірж України

КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА «ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ»

Шановний Олексію Опанасовичу! 
Шановна міцна команда нібулонівців!

Самовіддане служіння обраній справі,  доброта і

милосердя, чуйність і щедрість душі винагороджуються

вдячністю і повагою сотень тисяч українців, яким ви несете

розраду і тепло, допомагаєте долати життєві труднощі,

додаєте віри і впевненості у завтрашньому дні. Тому бажаємо

Вам і надалі гідно представляти професію хлібороба та

залишатися меценатом на благо нашої Батьківщини,

постійно самовдосконалюватися та досягати нових,

здавалось би, неможливих результатів!

Зичимо Вам, Олексію Опанасовичу, і вашій згуртованій і

випробуваній всіма стихіями команді «НІБУЛОН» міцного

здоров'я, миру, злагоди, невичерпної енергії і плідної праці.

Нехай у кожного з вас поряд завжди будуть щирі друзі, а

вдома – оточує тепло і любов рідних людей!

Від імені творчого колективу Олег ПЕЛЕХОВСЬКИЙ 

УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА АСОЦІАЦІЯ

Шановний Олексію Опанасовичу!
Прийміть щирі вітання від Української Зернової Асоціації

з нагоди 20$річчя від дня заснування ТОВ СП «НІБУЛОН»!

За довгі роки Ви пройшли з колективом непростий шлях

становлення та розвитку, залишаючись досвідченим

фахівцем і визнаним професіоналом своєї справи. Завдяки

Вашій наполегливій праці та умілому господарюванню

досягнення Вашої компанії стали загальновизнаними. Своїм

прикладом Ви переконливо демонструєте, що для відпо$

відальної, цілеспрямованої особистості не існує перешкод,

існують тільки завдання.

Бажаємо Вам і вашому колективу міцного здоров'я,

невичерпної енергії, підтримки колег і однодумців, цікавого

і багатого на добрі події життя!

Від імені колективу Української Зернової Асоціації

Президент Володимир КЛИМЕНКО

ВИПОВНЮЄТЬСЯ 2200 РОКІВ!

КАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

«НІБУЛОН» з ювілеєм вітаєм
І від всієї громади бажаєм:

Мудрості у строфах,
Виважених кроків,
Дивовижної краси
І живильної роси.

Золотим руном – золоте зерно
Хай достатком крізь вас протікає…
Многії літа! Многії роки!
Нехай «НІБУЛОН» розквітає!

Виконавчий комітет 

Кам’янської Сільської Ради 

Кам’янець+Подільський район
Хмельницької області

Від щирого серця вітаємо вас з 20$річ$

ним ювілеєм створення компанії, яка одна

з небагатьох аграрних в нашій державі з мо$

менту народження може гордо називатися

розбудовницею.

Будівельники – це творці, люди, які по$

кликані приносити радість, щастя та задо$

волення навколишнім. Ваш патріотичний

інвестиційний проект – це реальний вне$

сок в оновлення сіл і селищ, районів і міст

нашої України! Навіть за складних еконо$

мічних умов ви знаходите кошти для поліп$

шення життя людей та будівництва нових

сучасних технологічних об'єктів, в чому ми

дуже раді допомагати компанії «НІБУЛОН».

Завдяки діяльності ТОВ СП «НІБУЛОН» в Ук$

раїні зводяться не лише елеваторні потуж$

ності, а й відроджуються дитячі садочки,

школи, об'єкти соціальної сфери, парки. Бу$

дівельна галузь отримала новий подих, а ти$

сячі фахівців – гідну роботу і зарплату. Така

діяльність заслуговує на всенародну повагу

та визнання, адже завдяки вам оновлюється

архітектурне обличчя країни, примножу$

ється добробут наших громадян.

Бажаємо всім вам здоров'я і сімейного

благополуччя, радості і достатку. Зичимо

й надалі високо тримати марку лідера віт$

чизняного аграрного ринку і досягати но$

вих вершин у технології будівництва, ра$

дувати людей сучасними непересічними

проектами. 

Шановний Олексію Опанасовичу! Шановні нібулонівці!

А.КОЛОНЕНКО – ТОВ «Дронго», 

Е.ХАЯТ – «Гідротехнології», 

Ю.ГАЛКІН – «ПДПП10», 

С.СЕЛЮТІН – ПП «Трансвіт»,

Ю.ЄГОРОВ – ПП «Висотнік», 

С.НАЗАРЕНКО – ЗАТ БФ «ЖитлобудНіко»,

В.БОДИК – ТОВ «Закордонмонтажспецбуд», 

В.ЛУКІН – ТОВ «Полтаваспецмонтаж»


