СВЯТКУЄМО ПЕРШУ
РІЧНИЦЮ ПРОГРАМИ
ЛОЯЛЬНОСТІ

✓

3153

✓

КІЛЬКІСТЬ ВИПЛАТ

ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
УЧАСНИКИ

✓

ВІДКРИТО РЕЄСТРАЦІЮ
В POLIMIN CLUB UKRAINE
ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО
ДОДАТКУ ПРИВАТ 24

✓

ЗБІЛЬШЕННЯ
ЩОМІСЯЧНИХ ВИПЛАТ

10350
✓
✓

850 УЧАСНИКІВ УЖЕ

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО VIBERСПІЛЬНОТИ PCU
РЕКОРДНА КІЛЬКІСТЬ
ВВЕДЕННЯ КОДІВ
ОДНІЄЮ ЛЮДИНОЮ

716

у 5 разів

З ПОЧАТКУ 2021 РОКУ

✓

ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ
ПРОДАЖІВ P-24 У 2 РАЗИ
З ПОЧАТКУ РОКУ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ POLIMIN CLUB UKRAINE
ГОТОВІ КОМПЛЕКСНІ
РІШЕННЯ
Рішення «під ключ»
для всіх будівельних
робіт, відповідно до
вимог та проектів
клієнта

ПІДТРИМКА 24/7

ЕКСКЛЮЗИВНІ
ПРОПОЗИЦІЇ

Технічна цілодобова
консультація,
інформація щодо
продукції, підбір
будматеріалів, поради
професіоналів

Завжди актуальні
найвигідніші акційні
пропозиції, новинки
продукції, технологічні
інновації, події в
компанії і на ринку

КЕШБЕК
Гарантована грошова
винагорода за
купівлю товарів
TM Polimin
з акційною
позначкою на
банківську карту

ДЕТАЛІ –
НА POLIMIN
CLUB UKRAINE.
ПРИЄДНУЙСЯ!
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Розповсюджується
безкоштовно

«Фомальгаут-Полімін»– офіційний
спонсор фізичної культури в Україні!
Компанія підтримує майстра спорту з
практичної стрільби Сергія Стрельцова.
Завдяки фінансовій підтримці спортсмен
має змогу зосередитися на тренуваннях
і демонструвати найвищі результати на
змаганнях. Таке прагнення до ідеалу споріднює Сергія та візію Polimin! Сподіваємося, прикладом компанії надихнуться й інші представники бізнес-секторa
України, і разом ми розвинемо культуру
професійного спорту.

Polimin став Головним
партнером YouTube-шоу «Ліга
Блогерів», у якому молоді інфлюенсери борються за звання
улюбленця публіки.
Деталі проекту –
на офіційній сторінці шоу.
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ПРО
МЕНЕДЖМЕНТ

К

омпанією «Фомальгаут Груп» керують
призначені менеджери. Як власник я
відійшов від оперативної діяльності,
проте завжди залучений у бізнес на 100 %. Я
маю певне коло обов’язків у компанії та дуже
важливу місію – драйвити робочий процес,
задаючи ритм. Я це робив від самого початку,
коли розпочинав свою справу. Можна сказати,
вже чверть століття компанія живе в моєму
темпі. Кому він не підходив – довго не затримувалися, і це природно. Але мій командний
кістяк поруч зі мною і завжди тримає це навантаження, хоч би як часом було важко, я
вдячний за це кожному. Колектив змінюється, робочий ритм – ні. Не пам’ятаю, щоб мені
доводилося когось примусово звільняти. Всі
керівники або йшли за власним бажанням, або
я вітав їх із підвищенням. Ефективні люди мають
рости. Відверто, мені щораз приємно, коли я
чую: «Polimin – кузня кадрів». Отже, наша школа чогось варта, і ми все робимо правильно.

Сергій ЄРШОВ,
засновник і власник
групи компаній FOMALGAUT GROUP

Ефективні люди мають рости. Мені щораз
приємно, коли я чую: «Polimin – кузня кадрів».
Значить, ми все робимо правильно.
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POLIMIN
НОВИНИ
Професійне навчання

«Фомальгаут-Полімін»
За 2021 рік компанія «Фомальгаут-Полімін» організувала понад 30 майстер-класів для плиточників та фасадників по всій Україні, а це означає, що
майже 1 000 будівельних фахівців підвищили свій
професійний рівень та отримали іменні сертифікати.
Крім того, компанія регулярно проводить практичні семінари для персоналу мережі магазинів-дистриб’юторів в Україні та країнах експорту. Так, у
серпні цього року спеціалісти компанії провели 10
занять для партнерів у Молдові.

Знак якості від
Українського
медичного клубу
Ґрунтовка Lime Primer, шпаклівка Multi-Finish і фарба для стін Lime Paint із лінійки екологічних продуктів
ECOSHTUK отримали дипломи якості Українського медичного клубу. Дослідження показали, що продукція
абсолютно не токсична, а у її складі повністю відсутні важкі метали. Завдяки високоякісному гідратному
вапну, що забезпечує низький вміст летких органічних
сполук та надає дезінфекційні властивості, продукти
ECOSHTUK запобігають утворенню плісняви та грибка.
Їх рекомендують для використання у житлових приміщеннях, дитячих кімнатах, медичних закладах.

Компанія «Фомальгаут-Полімін» приєдналася до Ради
директорів КБУ. Спілка «Конфедерація будівельників
України» стоїть на варті інтересів українського
будівельного сектора й захищає членів профільного
бізнес-середовища. Відтепер компанія може ділитися
своїм досвідом із членами КБУ, а також має ще більше
можливостей всебічно розвивати будівельний комплекс
України в партнерстві з органами державної влади та
місцевого самоврядування, впливаючи на ринкову
ситуацію виробництва будівельних матеріалів у країні.

Новинка
від Polimin –
ґрунтовка SC-7
SILICONE PRIMER
Polimin розробив рецепт універсального
ґрунту – високопаропроникну силіконмодифіковану акрилову адгезійну ґрунтовку SC-7
SILICONE PRIMER. Вона підвищує міцність
зчеплення опоряджувальних матеріалів із
поверхнею та може бути використана одразу після розпакування.
У чому полягає інноваційність SC-7 SILICONE PRIMER?
●висока проникна
здатність;
● міцне укріплення
підкладки;
● вирівнювання поглинальної здатності;
● зручність використання.
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Обговорення будівельних законопроектів
У Головному офісі компанії «Фомальгаут-Полімін» відбулася
зустріч із народним депутатом Оленою Шуляк і директором
ДП НДІБК Геннадієм Фаренюком, присвячена обговоренню
запровадження положень Регламенту (ЄС) 305 через ЗУ «Про
надання будівельної продукції на ринок», проблематиці захисту національного виробника та можливим наслідкам проекту Закону № 5600 від 02.06.2021 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».
Polimin цінує відкритість влади до діалогу та бажання дослухатися до національного виробника.

Оновлений сайт
Polimin

У Polimin оновлено веб-сайт: відтепер користувачам простіше знайти необхідну інформацію про сухі будівельні матеріали та сертифіковану продукцію. На сторінках розміщено
повний каталог асортименту ТМ Polimin та
прайс з актуальними цінами, а також умови
участі в ексклюзивній програмі лояльності
Polimin Club Ukraine. У разі виникнення будь-яких запитань
цілодобова технічна підтримка
надасть вичерпну інформацію
за темою.
www.polimin.ua

Розширюємо

географію експорту
Цього року ринок реалізації продукції Polimin поповнився трьома новими країнами: Угорщиною, Іраком, Данією, а
експорт за 6 місяців 2021 року зріс удвічі порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Загалом товари бренда широко
представлені в мережах будівельних маркетів 17 країн світу,
зокрема в Англії, Німеччині, Польщі, на Кіпрі тощо, і водночас
тривають перемовини про нові партнерства.

Лідер продажів – клей для

плитки P-24 від ТМ Polimin
Еластифікований клей для облицювання поверхонь широкоформатною плиткою P-24 ELASTIC – найпопулярніший вибір
українців у національних мережах торговельних центрів України серед продукції ТМ Polimin у 2021 році. Компанія вдячна за
клієнтську довіру до національного виробника та робить усе,
щоб її продукція стала ще кращою! На всіх покупців Polimin
чекає подвійна вигода: матеріал найвищої якості та кешбек за
кожен придбаний акційний мішок клею Р-24.
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Саме так визначає
напрям розвитку
підприємства директор
«Фомальгаут-Полімін»

Тетяна
ПОЛОЖЕНЦЕВА

КУРС – НА
БЕЗПЕРЕРВНЕ
ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ
ТЕТЯНО ВАЛЕНТИНІВНО, РОЗКАЖІТЬ, ЯК СКЛАДАВСЯ ВАШ ПРОФЕСІЙНИЙ ШЛЯХ ДО ТОГО, ЯК СТАЛИ
ОЧІЛЬНИЦЕЮ КОМПАНІЇ?

Закінчивши з відзнакою НЮУ ім. Ярослава Мудрого, розпочала свій професійний шлях у юридичних компаніях, обіймала керівні посади у комерційних банках,
паралельно здобувши право на адвокатську діяльність. Із «Фомальгаут-Полімін»
розпочинала співпрацю як фахівець на
аутсорсі, а в 2016 році мене запросили
очолити юридичний департамент. З часом сфера моєї компетенції дедалі розширювалася – і ось уже рік я на посаді
директора. Щодня необхідно вирішувати
масу операційних питань, але якщо правильно розставити пріоритети, а кожне
із завдань розділити на етапи, компанія
працюватиме як годинник.

Мал.1
Результати
продажів
першого
півріччя
2021 року, %

+77,1%

+44,6%

ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ 2020 РІК СТАВ
ДОВОЛІ СКЛАДНИМ...

Справді, ми були змушені максимально попіклуватися про наших працівників: кого можливо, перевести на
дистанційну роботу, іншим допомогти із
трансфером на підприємство. Та попри
всі складнощі нам вдалося визначити
правильну стратегію і завдяки грамотному бюджетуванню зберегти прибутковість
компанії.

+20,1%

Усі будівельні суміші
Лакофарбові матеріали
EUROSERIES

Незважаючи на карантин, обсяги
продажу ТОВ «Фомальгаут-Полімін»
зростають. Так, за перше півріччя
2021 року збільшилася реалізація сухих
будівельних сумішей і лакофарбових матеріалів більше ніж на 20 % порівняно
з аналогічним періодом 2020 року. При
цьому сума продажів лакофарбових матеріалів ТМ Polimin зросла на 44,6 %,
а продукція лінійки EUROSERIES, сертифікованої згідно зі стандартами ЄС, – на 77,1 %.
Варто зазначити, що «ФомальгаутПолімін» – виробник № 1 в Україні за часткою продажів матеріалів для влаштування підлог і займає близько 32 % ринку серед
дистрибуції. Та незважаючи на лідерську
позицію, продажі підлог від TM Polimin
продовжують зростати й за 6 місяців
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2021 року вже збільшилися на 44,7 % порівняно з аналогічним періодом минулого
року (див. мал. 2).
ВАМ ВДАЛОСЯ НЕ ЛИШЕ УТРИМАТИ НАПРАЦЬОВАНІ ПОЗИЦІЇ, А Й
ЗАПРОВАДИТИ НОВОВВЕДЕННЯ.
НАПРИКЛАД, ЗАПУСТИТИ НОВУ ФАСУВАЛЬНУ ЛІНІЮ.

Модернізація обладнання – наше першочергове завдання. І справді, важливим
кроком на цьому шляху став початок роботи сучасної лінії з укладання і палетування
продукції. Це значно підвищило продуктивність, адже лінія опрацьовує 30 тисяч
тонн на годину, а також мінімізувало вплив
людського чинника. Ми раді, що змогли покращити умови роботи для наших співробітників, і тепер вони працюють з інтелектуальним автоматизованим обладнанням.
А наші партнери можуть бути впевнені, що
ми гарантуємо високу якість транспортування і зберігання продукції Polimin.
ВИРОБНИЦТВО У КИЄВІ СТАНЕ ВЗІРЦЕМ ДЛЯ ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ У
РЕГІОНАХ?

У столиці найбільші обсяги виробництва
продукції, тож цей завод стає пілотним майданчиком, де впроваджуються інновації.
Водночас модернізація відбувається на
інших заводах. Ми йдемо шляхом централізації та прагнемо, щоб усюди діяли єдині
виробничі стандарти. Проект передбачає
розширення виробництва, оновлення ліній, будівництво нових складів із відвантажувальними терміналами тощо.
ЧИ ПЕРЕДБАЧАТИМУТЬ ПОКРАЩЕННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЮ ПРОЦЕСІВ?

Безумовно! Наразі спеціалісти з програмного забезпечення доопрацьовують систему 1С 8-го покоління під конкретні потреби
компанії. Це дуже амбіційне та масштабне
завдання, але реалізація задуму надасть
суттєві переваги:
● оперативно керувати бізнеспроцесами;
● планувати, контролювати та вчасно
реагувати на відхилення;
● забезпечити безперервне своєчасне постачання сировини, що
унеможливить затримки виробництва продукції з цієї причини;
● контролювати рух готової продукції від виробництва до відвантаження на КПП і далі, аж до реалізації кінцевому споживачу.
Наступним етапом, який запланований
на 2022 рік, буде діджиталізація усіх процесів і за межами компанії: впровадження

Мал.2
Ринок матеріалів для
влаштування підлог 2021 року

68%
32%
+44,7% зростання

продажів підлог
ТМ Polimin за перше
півріччя
Частка на
ринку підлог
інших виробників

Частка на
ринку підлог
Polimin

цифрового документообігу з клієнтами та
партнерами, завдяки чому вони зможуть
працювати в особистих електронних кабінетах і відстежувати стан своєї заявки.
Ми вже наближаємося до того, щоб формула «сьогодні замовив – завтра отримав»
стала реальністю. А коли буде впроваджено електронну систему управління, це стане залізним правилом.
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЗАВЖДИ У
ПРІОРИТЕТІ ДЛЯ «ФОМАЛЬГАУТПОЛІМІН»?

Поза всяким сумнівом. Наша сертифікована лабораторія виконує значну кількість досліджень. Відділ контролю якості
щодня відбирає проби з кожної партії та
перевіряє їх за всіма необхідними показниками. За цей рік ми зробили внутрішні
вимоги більш жорсткими: розширили коло
спеціалістів, впровадили додаткові етапи
контролю. В підсумку мали лише дві обґрунтовані рекламації щодо якості, і це
тільки початок. Важливим показником
якості є той факт, що Polimin має дедалі
більший попит у країнах ЄС, де діють вищі
стандарти якості до будівельної продукції.
Частка експорту зростає, і ми постійно
розширюємо географію. Маємо регуляр-

«Фомальгаут-Полімін» як
національний лідер серед
виробників сухих будівельних
сумішей в Україні здобуває
дедалі більше визнання і на
закордонних ринках!
ні поставки до Англії, Німеччини, Польщі,
Литви, Латвії, Молдови, Кіпру, обсяг яких
з року в рік збільшується. Якщо перекласти мовою цифр, то експорт продукції
ТОВ «Фомальгаут-Полімін» за 6 місяців
2021 року зріс на 48,2 % порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Серед цьогорічних нових ринків збуту – Угорщина,
Ірак, Данія. Наразі активно проводяться
переговори про нові далекі країни. Це
означає, що ми пройшли перевірку іноземним споживачем і можемо надалі розширювати експортний напрям. Так, наразі
продукція «Фомальгаут-Полімін» у Польщі
виготовляється на договірній основі на
майданчиках партнерів. Цілком імовірно,
що там буде створено власне виробництво.
НА ВІДМІННО БУЛО ПРОЙДЕНО І
ЗОВНІШНІЙ АУДИТ?

Так, ми пишаємося тим, що у 2020 році
під час перевірки до нас не було жодних
зауважень від контролюючих органів.
РОЗРОБЛЯЮЧИ АМБІТНІ ПЛАНИ
ЩОДО ІНШИХ КРАЇН, КОМПАНІЯ
ВСЕ-ТАКИ НАСАМПЕРЕД ТУРБУЄТЬСЯ ПРО РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЗАХИСТ
ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОДУКТУ?

Так, із цією метою було впроваджено
широкомасштабний соціально-освітній
проект Fomalgaut Building University. Не
секрет, що сьогодні існує дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих спеціальностей. Щоб підтримати молоде покоління, з
2018 року розпочалося проведення навчальних курсів, що складаються з теоретичної частини та практичних майстер-класів. Після проходження навчання слухачі
отримують сертифікат Fomalgaut Building
University. Та найголовніше – те, що вони
здобувають потрібний у країні фах, виходять зі стін наших smart-аудиторій готовими
спеціалістами.

Бути частиною компанії зі значною історією та здобутками, але
яка, беззаперечно, має куди рости та бачить шляхи для цього–
відповідально й досить захопливо. Для мене кожен новий її
крок – це і особиста перемога. Впевнена, сильна згуртована
команда, багаторічний досвід і бажання давати ринку
найкращі рішення допоможуть і надалі «Фомальгаут-Полімін»
нарощувати обсяги попри будь-які зовнішні обставини.
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ВІДГУКИ
НАШИХ ПАРТНЕРІВ
ОЛЕКСАНДР РАДІЙ,
економіст із постачання
ПАТ НВП «Радій»
(Україна)
Ми співпрацюємо з брендом Polimin уже 4 роки. Першу партію продукції спробували у травні 2017 року, коли
будували базу відпочинку «Перлина» в Запорізькій області. Це
грандіозний об’єкт, що займає 5 га землі,
розрахований на 1600 людей. В регіоні доволі специфічний клімат: підвищена вологість. Нам була потрібна
продукція, яка підійшла б під ці умови. Я чув чимало
відгуків про високу якість будівельних матеріалів бренда
Polimin, знав, що цей виробник на ринку вже понад
20 років, тож вирішив спробувати.
У травні 2017-го ми замовили партію клею ПБ-55
для газоблока й були задоволені якістю. Далі був білий
клей П-65, а згодом — багато інших виробів Polimin:
матеріали для внутрішніх робіт, ґрунтовка, продукція з
екологічної лінійки ТМ ECOSHTUK, суміші для розшивки
плитки тощо.
Сьогодні практично всі будівельні суміші ми замовляємо в Polimin. Нас повністю задовольняє співвідношення
ціна/якість, що дуже важливо для нас, адже ми будуємо
ґрунтовно, «на віки» — так, щоб усе працювало і проблем не виникало ні в нас, ні в кінцевого споживача.
Ми плануємо й надалі будувати нові туристичні об’єкти з використанням продукції Polimin.

Нас повністю задовольняє співвідношення
ціна/якість продукції Polimin

СЕРГІЙ СІМОНОВ,
власник PBS Baustoffe
(Німеччина)
Із брендом Polimin я познайомився випадково під час
перебування в Києві наприкінці
2019 року. Мене зацікавили якість продукції та ціна, і я вирішив розпочати дистрибуцію
продуктів цієї марки в Німеччині.

Співпраця з Polimin приносить
задоволення, тому що сервіс надається
на найвищому рівні

Просування марки сприйняв як челендж. Спочатку торгівля йшла на низьких обертах, бо німці дуже
скептично ставляться до імпортованих товарів, здебільшого їх може переконати лише вигідніша ціна.
Але вже зараз продукти Polimin становлять 60 % мого
портфеля, справа йде добре, бо і я сам, і мої клієнти
впевнені в перевагах ТМ Polimin.
Загалом співпраця з командою Polimin приносить
задоволення, тому що сервіс надається на найвищому
рівні, компанія завжди тримає зв’язок із дистриб’ютором, відбувається комфортна взаємодія.
У Німеччині стрімко розвивається будівництво, на
ринку спостерігається дефіцит будматеріалів, і я вбачаю
в цьому шанс для подальшого зростання разом із Polimin.

ЕЛІНА СКИБА,
керівниця компанії «ТОРУС Буд» у м. Запоріжжя (Україна)
Якість продукції та конкурентна ціна стали вирішальним фактором у прийнятті рішення про
партнерство з компанією «Фомальгаут-Полімін».
Співпрацюючи понад сім років, ми змогли домогтися того, що на сьогодні сухі суміші
Polimin на першому місці з продажів у нашій компанії. Важливо, що Polimin щороку представляє нам нові якісні продукти. Також про це ми отримуємо відгуки наших клієнтів. Компанія
«Фомальгаут-Полімін» — наш надійний партнер, вона гідно зарекомендувала себе, і ця співпраця
є для нас вигідною і перспективною.

На сьогодні сухі суміші Polimin на першому місці з
продажів у нашій компанії
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МИХАЙЛО
ГАЛАДЖУН,

ОЛЕКСАНДР
НОЗДРАЧЬОВ,
виконавчий
директор A.N. Altam
Trading LTD (Кіпр)
Хоч як дивно, але на рішення про співпрацю з Polimin вплинула пандемія. Спад на будівельному ринку Кіпру в
2020 році спонукав нас шукати торговельного партнера з широким спектром якісної продукції за прийнятними цінами. Polimin повністю відповідає цим
вимогам. За національністю я українець і пишаюся
тим, що мої співвітчизники виробляють висококонкурентний продукт для ринку Європи.

Polimin є для нас партнером із
широким спектром якісної продукції за
прийнятними цінами
Після того як клієнти наважувалися спробувати попрацювати з новою для них маркою, жодних сумнівів
у них уже не залишалося. Якщо казати про суміші, то
наразі на Polimin припадає основна частка портфеля
нашої компанії.
Надалі, зі зростанням упізнаваності бренда Polimin
на Кіпрі, ми плануємо розширювати дистриб’юторську
лінійку продуктів. Тим паче що зараз будівельна галузь
відновлюється після спаду, спричиненого пандемією,
закладаються нові великі проекти, з’являються нові
можливості для просування продуктів Polimin.
У компанії Polimin багато переваг – власне виробництво та людський ресурс. Будь-яке питання вирішується «зі швидкістю думки», хоч би чого воно стосувалося – логістики, фінансів, технічної підтримки.
Європейські партнери цим не завжди відзначаються.

співзасновник
компанії
ОРРО (Україна)
Наша компанія чотири роки здійснює утеплення фасадів у Львові та Львівській області. Півроку тому ми
почали працювати з брендом Polimin і нині вже 90 %
робіт за нашим основним профілем виконуємо матеріалами цієї марки. Насамперед це клеї для теплоізоляції
П-19 та П-20, ґрунтовка АС-3, штукатурка АВ-15 тощо. В
нашому портфелі є також стяжки, мурувальні суміші,
клеї для плитки Polimin.
Використовувати продукцію «Фомальгаут-Полімін»
нас спонукали, по-перше, схвальні відгуки споживачів
і, по-друге, цінова політика цього виробника.
Доки ми не були представником бренда Polimin,
нас як субпідрядників залучали до виконання робіт на
матеріалах підрядника. Але в такому випадку важко
відповідати за результат, бо якщо трапиться сумнівний
матеріал, то він усе одно підведе, хоч би якою ретельною
і добросовісною була робота.
Тепер разом із Polimin ми впевнено гарантуємо
якість. Ми самі стали підрядниками та заявляємо про
себе на ринку не лише як виконавці, а і як продавці
матеріалів, тобто пропонуємо комплексну послугу. І з
боку замовників іще жодного разу не було зауважень
до запропонованих нами матеріалів Polimin.
Для нас дуже важливо представляти якісний матеріал. Від цього залежить наша репутація на ринку. Тому
ми розширюватимемо співпрацю з брендом Polimin.
Цьому також сприятиме той факт, що, незважаючи на
пандемію, обсяги великих будівництв не скоротилися,
а навпаки – зросли. Відповідно й у нас замовлень останнім часом побільшало.

З боку замовників іще жодного разу не
було зауважень до пропонованих нами
матеріалів Polimin
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«Фомальгаут-Полімін»:
готовність до діалогу та
співпраці задля зміцнення
економіки держави

Наразі одними з
найбільш актуальних
і важливих питань,
які суттєво вплинуть
на будівельну
галузь найближчим
часом і закладуть
вектор її розвитку
на десятиліття, є
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
РЕГЛАМЕНТУ (ЄС)
305 ТА ПРОЕКТ
ЗАКОНУ № 5600
від 02.06.2021 року
«Про внесення змін
до Податкового
кодексу України та
деяких законодавчих
актів України щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних
надходжень».

Компанія «Фомальгаут-Полімін» як
національний лідер із виробництва сухих
будівельних сумішей завжди підтримує
законодавчі ініціативи, спрямовані на розвиток
будівельної сфери та зростання економіки
України. Які кроки є доцільними для того,
щоб національні виробники зберегли свою
конкурентоспроможність, і для того, щоб
українська будівельна галузь продовжила
розвиватися – ділиться міркуваннями
Богдан РУБЛЮК, комерційний директор
«Фомальгаут-Полімін».

ЗАПРОВАДЖЕННЯ
РЕГЛАМЕНТУ: РИЗИКИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ УНИКНЕННЯ
Ми підтримуємо роботу за європейськими стандартами, яку регулює
Регламент, адже ми до цього готові:
компанія «Фомальгаут-Полімін» уже
давно дотримується таких норм, інакше експортувати продукцію до 17 країн
було б неможливо. Але загалом український ринок не готовий до таких змін,
що дають «зелене світло» мультинаціональним компаніям, які з легкістю
займуть місця вітчизняних виробників,

котрі без належної планомірної підготовки не встигнуть адаптуватися до
нових вимог.
Щоб цього уникнути, потрібен просвітницький елемент: виробники будматеріалів повинні розуміти всі процеси, мати перед собою прозору чітку
дорожню карту змін від профільних
міністерств.
Іншим важливим питанням залишається готовність у стислі терміни
прийняти всі необхідні стандарти та
нормативні документи. Європа, наприклад, упровадила 10 європейських
норм, які ми називаємо єврокодами,
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НОТИФІКАЦІЯ ЛАБОРАТОРІЙ І КОНТРОЛЮЮЧИЙ
ОРГАН
Надавати протоколи відповідності
європейським нормам, скоріш за все,
зможуть лише одна-дві нотифіковані
лабораторії. Це при тому, що деякі
випробування можуть тривати до 9 місяців! Скільки потрібно за таких умов
часу, щоб усі українські виробники
встигли пройти всі необхідні випробування та отримати протоколи? Доки
вітчизняні підприємці стоятимуть у черзі, мультинаціональні компанії займуть
їхні частки ринку.
Що означає відсутність у держави
відповідних лабораторій, яскраво
свідчить приклад Латвії, де було
знищено власне виробництво. Нам
як національному виробникові
важливо розуміти, що отримувати
сертифікацію ми зможемо у власній державі, не виводячи кошти до
сусідніх країн, які мають лабораторії
з необхідними дозволами.

Отже, ключові
завдання держави:
		
		
		
		
		

і працює за 462 євростандартами. А
Україна запровадила 10 єврокодів і
162 стандарти у 2008 році. Тобто дві
третини ще навіть не введені у правове поле України. Це лише верхівка
айсберга!
Наприклад, Україна має 192 власні
нормативно-правові акти технічного
характеру предметних ДБН, які розроблялися і впроваджувалися у 1990-ті
роки і відрізняються від радянських

БНіПів лише тим, що написані українською. Вітчизняні лабораторії здебільшого здатні проводити випробування
на відповідність саме таким застарілим
вимогам. Щоб лабораторії змогли виконувати випробування на відповідність сучасним європейським нормам і
отримати відповідну нотифікацію, має
відбутися і значне оновлення матеріально-технічної бази, а також навчання персоналу.

визначення
оптимальної структури
технічної бази;
відповідне оновлення
матеріальнотехнічної бази;
нотифікація
лабораторій.

Окремо стоїть питання створення
відповідного контролюючого органу. Компанія «Фомальгаут-Полімін»
підтримує активну боротьбу з ДАБК і
відкрито висловлює занепокоєння,
щоб ДІАМ не стала новим ДАБК для
виробників будівельних матеріалів.
Ми за створення прозорого органу
ринкового нагляду з контролюючою
наглядовою або технічною радою,
куди ввійдуть основні гравці ринку, а
фахівці виробників допомагатимуть
ДІАМ на перших етапах.
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ПЕРЕХІД НА ЄВРОПЕЙСЬКІ
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ОЗНАЧАЄ
ПЕРЕХІД НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ЯКІСТЬ.
А це, наприклад, у стандартних клеях
класу С1 – додатково 44 % до їхньої
собівартості. Чи готовий український
виробник і український споживач
до такого збільшення вартості –
залишається відкритим питанням.
«Фомальгаут-Полімін», у свою чергу,
давно успішно реалізовує продукцію,
що відповідає європейським нормам.
Серед таких продуктів: Р-19, Р-20, Р-21,
Р-24, Р-25, LC-2, TP-5 та інші.

ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОГО
ВИРОБНИКА
Деякі наші конкуренти з іноземними інвестиціями вже прийняли рішення
про будівництво заводів на території
України. В таких умовах потрібен чіткий
механізм захисту українських виробників: кредитування за спеціальними умовами, створення зразкових українських
підприємств у галузях з інвестуванням у
переоснащення з боку держави.
Заявлено, що з 2023 року Регламент
305 має уже працювати. З огляду на
необхідну кількість змін, кількість
відкритих сьогодні питань ми схильні
думати, що важливий не номінальний час запуску, а реальна готовність
усіх структур і гравців будівельного
ринку до цього кроку. Прибалтика,
наприклад, перейшла не в установленому 2012 році, а пізніше – в 2014 році.
І це не стало проблемою.
ЗАКОНОПРОЕКТ № 5600:
ЗВУЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО
РИНКУ ЧИ НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗРОСТАННЯ?
«Фомальгаут-Полімін» представлений на ринку 27 років і працює на всій
території України. Ми чітко розуміємо,
що нині будівельна галузь і без законодавчого втручання перебуває під ударом. Це відбувається, зокрема, через
суттєве зростання собівартості сировини. Й хоча великі міста – Київ, Одеса,

ПІДВИЩЕННЯ
ПОДАТКУ
З 5 % ДО 18 %
ПРИ ПОВТОРНОМУ
ПРОДАЖУ
ВІДШТОВХУВАТИМЕ
СИСТЕМНИХ
ІНВЕСТОРІВ.
Частина інвесторів –
драйверів зростання
галузі – підуть в інші
сфери в Україні,
частина – в інші
країни.

Геннадій ФАРЕНЮК,
директор ДП НДІБК,
доктор технічних наук, професор
Дніпро – демонструють зростання, регіони натомість показують не таку значну
динаміку. Зі збільшенням собівартості
житла збільшення навантаження у вигляді додаткового оподаткування призведе до звуження ринку.
Унаслідок цього зменшиться кількість проданих квадратних метрів,
матеріалів, підрядних робіт. Для
українських компаній-виробників це
означатиме зменшення обсягу реалі-
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зації продукції, що, у свою чергу, може
призвести до скорочення штату працівників. А це ще один важливий аспект,
адже збереження і відкриття нових
робочих місць в умовах карантину й
локдаунів для стабілізації економіки
залишається першочерговим.
Ми вважаємо, що важливо, навпаки, створювати максимально привабливі умови і для українських, і для
іноземних інвесторів. Так, наприклад,
знизивши ставку для нерезидентів з
18 % до 5 %, ми можемо простимулювати їх інвестувати в нерухомість
України. Іноземці часто бояться заводити в Україну гроші, відкривати
бізнес. Нерухомість залишається тим
джерелом прибутку, де ми можемо
отримувати гроші та вливати в нашу
економіку.

Загалом світова практика свідчить,
що зниження податкового навантаження допомагає бізнесам пережити
кризові часи та позитивно впливає на
загальноекономічну ситуацію.
Так, у період кризи Німеччина прибрала ПДВ для автовиробників. Громадяни почали інвестувати в цю галузь,
і країна це відчула. Щодо первинного
ринку житла, спроби введення ПДВ у
Європі були, наприклад, у Греції. Але
для підтримки економіки ініціативу
все-таки було скасовано. Є й інші країни зі схожими прикладами.
Наша компанія підтримує всі ініціативи для стимулювання зростання
економіки та рівня життя населення. І
наразі ми вже взяли активну участь в
обговоренні необхідних правок у цей
законопроект, щоб він справді сприяв

Олена ШУЛЯК, заступниця голови
фракції партії «Слуга народу», народний
депутат, голова МФО «За Велике
будівництво»
наповненню бюджету без негативних
наслідків для окремих компаній і держави загалом.
Сподіваємося, що завдяки плідній
співпраці бізнесу та влади всі зміни в галузі відбуватимуться зважено, планомірно, з максимальною ефективністю для
країни та її економічної незалежності.

14

Polimin

БУДУЙМО
РАЗОМ
Асортимент продукції компанії «ФомальгаутПолімін» нараховує понад 160 найменувань.
Завдяки широкому асортименту, розробці
сучасних інноваційних продуктів,
системі контролю якості на всіх етапах
виробництва, відповідності нормативам і
стандартам ЄС продукція Polimin має попит
у найпотужніших забудовників України.
Торговельно-розважальні та бізнесцентри, готелі, житлові комплекси, об’єкти
соціальної інфраструктури – нам довіряють
проекти різних класів та складності.

ЖК на вул. Стрийська, 45, м. Львів
Фасадна система утеплення – 20 000 м.кв.
Реалізація: III кв. 2020 р. – I кв. 2023 р.

ЖК «Парус City», м. Львів

ЖК «Святобор», м. Київ,

ЖК «57 Перлина», м. Одеса

Фасадна система утеплення – 5000 м.кв.
Реалізація: IV кв. 2018 р. – IV кв. 2022 р.

Фасадна система утеплення - 20 000 м.кв.
Реалізація: I кв. 2020 р. - I кв. 2021 р.

Фасадна система утеплення – 10 000 м.кв.
Реалізація: I кв. 2021 р. – III кв. 2021 р.

ЖК «53 Перлина», м. Одеса

ТЦ ОЛДІ, м. Житомир

Фасадна система утеплення – 9000 м.кв.
Реалізація: IV кв. 2020 р. – II кв. 2021 р.

Облицювання плиткою
з використанням P-24 – 7000 кв.м.
Реалізація: 2020 р.

ЖК «Білий Шоколад», м. Львів
Фасадна система утеплення – 3000 м.кв.
Реалізація: III кв. 2020 р. – III кв. 2021 р.
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ЖК «Мілос», м. Одеса

ЖК «Родос», м. Одеса

ЖК «Лузанівський парк», м. Одеса

Фасадна система утеплення – 9000 м.кв.
Реалізація: II кв. 2019 р. – III кв. 2020 р.

Фасадна система утеплення – 8500 м.кв.
Реалізація: III кв. 2019 р. – I кв. 2021 р.

Фасадна система утеплення – 11000 м.кв.
Реалізація: III кв. 2019 р. – IV кв. 2020 р.

Premier Hotel Odesa, м. Одеса

ЖК «Концепт», м. Миколаїв

ЖК «Акварель 2», м. Одеса

Облицювання плиткою
з використанням P-24 – 4000 кв.м.
Реалізація: III кв. 2020 р.

Фасадна система утеплення – 7500 м.кв.
Реалізація: III кв. 2020 р. – II кв. 2021 р.

Фасадна система утеплення – 5000 м.кв.
Реалізація: III кв. 2019 р. – III кв. 2021 р.

Церква VICTORIA METHODIST BRISTOL, Англія
Матеріали для внутрішнього оздоблення: ґрунтовка
ECOSHTUK Lime Primer, шпаклівка ECOSHTUK
Multi-Finish.
Реалізація: III кв. 2019 р.
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POLIMIN THERMO
FACADE
Модернізуємо
житловий
фонд
України

За десять років роботи на ринку утеплення фасадів компанія
«Фомальгаут-Полімін» реалізувала низку успішних проектів
з організаціями співвласників багатоквартирних будинків,
покращуючи термоефективність житлових висоток в Україні.

Е

нергоефективність житлових
будинків останнім часом стає
дедалі актуальнішим показником якості життя у великих
містах. Через локдауни люди
масово змушені працювати з дому,
перетворюючи свої квартири на філії
офісів. Тож тепер ми болючіше відчуваємо недоліки свого помешкання: надто
холодно взимку та спекотно влітку.
ПОТРЕБУЮТЬ
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ

Україна

Київ

6000
10,5 тис. висоток
70–90-х років

80%
144 тис. висоток
70–90-х років

Водночас сучасні технології дають
змогу виконувати термомодернізацію будівель. На ринку є пропозиції
від багатьох виробників. Одна з них –
POLIMIN THERMO FACADE – рішення, що
стало результатом багаторічного досвіду
компанії «Фомальгаут-Полімін», яка не
лише розробляє і продає нові матеріали, а і співпрацює з іншими учасниками
ринку утеплення, зокрема з проектними організаціями.
Сьогодні недостатньо розробити систему утеплення, потрібен також пакет
дозвільних документів, сертифікатів,
які гарантують тривалу й ефективну
експлуатацію будівлі з покращеним
опором теплопровідності огороджувальних конструкцій.
Натомість «Фомальгаут-Полімін»,
розуміючи технічні та фінансові складнощі реалізації таких проектів, допомагає співвласникам будинків – надає
СОУ, що полегшує процес складання
проектно-кошторисної документації.

КОШТОРИС

Документація
щодо зовнішнього
утеплення будинку

Робота
та матеріали

до

200 000
грн

5-10

млн грн

Це важливо з огляду на те, що житловий фонд в Україні – це сотні тисяч споруд, збудованих у різний час за різними
проектами з їхніми індивідуальними
особливостями. Та попри все інсталяція фасадних систем за будь-яких умов
має виконуватися правильно. Потрібні
не надто дорогі, але ефективні рішення.
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Компанія «Фомальгаут-Полімін»
допомагає вирішити це завдання,
частково знімаючи навантаження на
проектанта (а отже, здешевлюючи
проект) і даючи максимально ефективне рішення в кожному конкретному випадку, що також заощаджує
гроші замовника. Зазвичай ОСББ не
мають великих коштів. Але існують
державні й міжнародні програми допомоги. Зокрема, програма «Енергодім» пропонує пайову участь власників житла розміром 30–70 % витрат
на енергомодернізацію будинків. Під
решту оплати залучаються бюджетні та
грантові кошти.
Але тут важливо зазначити: для
одержання державної допомоги
потрібно верифікувати використані
будматеріали та інженерні рішення – надати відповідні сертифікати, протоколи довговічності. Їх, наголошуємо, також надає компанія
«Фомальгаут-Полімін».

(ОСББ) не могли одержати компенсацію від держави – змушені були сплачувати повну вартість проекту, часто кредитними грошима під високі відсотки.
Отже, можливості є, але варто
пам’ятати: щоб проект утеплення дав
ефект, він має бути виконаний технічно
фахово і з дотриманням усіх юридичних вимог. Як цього досягти?
Це запитання ми адресували
Віталію Тюріну, фахівцеві «Фомальгаут-Полімін», який координує спільні з
ОСББ проекти.
– Маючи великий досвід роботи з
системами утеплення і беручи участь
у державній програмі від самого її
початку, ми збирали інформацію, напрацьовували власний експертний
досвід, ішли в ногу з часом. І, звісно,
розробляли нові продукти вищої якості, проходили сертифікацію, готували
різні проекти під різні завдання.
Одним із результатів такої багаторічної роботи стала наша співпраця
з київськими ОСББ у 2011 році, коли
почали відбуватися масштабні постаПРОГРАМА «ЕНЕРГОДІМ»
чання наших матеріалів під столичну
програму утеплення фасадів. Ми прана стадії виконання
цювали в цьому напрямі в часи, коли
700 проектів
всі роботи виконувалися бюджетним
загальна вартість
коштом, і працюємо зараз, коли до фіблизько 5,5 млрд грн
нансування долучилися власне ОСББ
і міжнародні програми. Але сьогодні
60 000 сімей
стали більш жорсткими вимоги щодо
поліпшують
обґрунтування: наскільки ефективно
житлові умови
використовуються надані кошти, – розповідає Віталій Тюрін.
Досвід свідчить: у разі виконання
Принагідно нагадаємо, що «Фомальробіт елементами систем, що не мали гаут-Полімін» – єдиний український вивідповідних документів, замовники робник будівельних матеріалів, чия

продукція сертифікована в ЄС, а також
має весь необхідний пакет документів
про відповідність європейським будівельним нормам ETAG.
Тож замовник завжди знає, що
отримує матеріали найвищої якості.
Окрім того, компанія пропонує індивідуальний підхід до ціноутворення на
утеплення фасадів.

Робота з ОСББ
має кілька етапів:
допомога, яку «ФомальгаутПолімін» надає спільноті мешканців щодо загальної оцінки
проекту термомодернізації;
допомога в одержанні кваліфікаційних документів;
допомога в остаточному проектуванні – із застосуванням матеріалів ТМ Polimin, які вже також
мають повний пакет документів
для верифікації;
співпраця під час тендерного
процесу;
співпраця під час реалізації
проекту – власне інсталяційних
робіт.
«Фомальгаут-Полімін» не має у своєму складі будівельного підрозділу. Натомість провадить низку освітніх програм
для будівельників – навчає правильно
працювати саме з матеріалами Polimin,
знати їхні особливості, дотримуватися
технологічних вимог. Відповідно компанія завжди рекомендує виконавцями
робіт будівельні організації, чий персонал пройшов спеціальне навчання,
і це підтверджено документально.
ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА

30 %
успіху

Матеріали,
проектування

70 %
Кваліфікація
майстрів

успіху
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– Чому для нас важливо підвищувати
якість майстрів-інсталяторів системи? Це
наша гарантія й турбота про репутацію.
Припустимо, що за кілька років якийсь
елемент фасаду зруйнується, відпаде. І
вже ніхто не згадає імені майстра, який
інсталював систему. Натомість скажуть:
фасад Polimin неякісний! Хоча насправді
це буде не так, і справжня причина – в
нехтуванні технологічними вимогами
й низькій кваліфікації виконавця. Щоб
нам не довелося цього пояснювати замовникові, ми навчаємо інсталяторів.
І це також частина широкого поняття
«гарантія від виробника». Гарантуємо
в комплексі: відмінна система плюс
кваліфіковані майстри, – резюмує
Віталій Тюрін.
Також «Фомальгаут-Полімін» забезпечує авторський нагляд за виконанням
робіт. Для цього представник компанії
регулярно відвідує об’єкт, аби виключити помилки виконавців робіт і максимально пришвидшити процес.
Авторський нагляд – контроль за правильністю та послідовністю виконання
робіт, дотримання технології. Здійснюється на всіх етапах інсталяції – це може
бути щоденно, раз на кілька днів чи раз
на тиждень. Але обов’язковою є присутність нашого представника й актування
робіт. Акт складається після завершення
кожного етапу, перш ніж майстри перейдуть до наступних робіт, чим перекриють попередні – не буде доступу для їх
перевірки.

«Фомальгаут-Полімін» підтримує
практику, коли під час складання акта
присутні представники всіх залучених
сторін: замовника, проектанта, виконавця і надавача системи – «Фомальгаут-Полімін». Замовник має бути впевненим: за сплачені кошти він отримає
гарантовано високий результат.
КОМУНІКАЦІЮ ІЗ
ЗАМОВНИКОМ
«ФОМАЛЬГАУТПОЛІМІН»
ПІДТРИМУЄ НА
ВСІХ ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
Комунікацію із замовником «Фомальгаут-Полімін» підтримує на всіх
етапах виконання проекту, але доволі
показовим є власне інсталювання. Як
воно відбувається, бачать люди й часто мають різне до цього ставлення.
Хтось завідомо задоволений роботою,
хтось просто довіряє виконавцям, але
трапляються й такі, котрі відверто панікують – не розуміють процесів, їм
здається, що роботи виконуються неправильно, хоча це не так. Як зняти
людські страхи?
– Ми завжди маємо пряму комунікацію з власниками житла: створюються онлайн-групи, в яких обгово-

рюються роботи та висловлюються
побажання. У цих групах на постійному зв’язку перебувають наші консультанти, які приймають швидкі рішення
– можуть навіть призупиняти роботи
для коригування процесів або роз’яснювати незрозумілі для мешканців
будинку питання. Тобто вживаємо
адекватних заходів, залежно від ситуації, – коментує Віталій Тюрін.
Естетична сторона питання термомодернізації будинків не менш важлива. Вона залежить він фінішного
шару утеплення – наскільки він довговічний і стійкий до кліматичних умов,
як довго тішитиме власників обраним
кольором і структурою.
Ринок пропонує продукти різної
природи – більш бюджетні полімерцементні мінеральні фінішні штукатурки та більш дорогі рідкі – готові в
масі. Одними з найкращих на сьогодні
є штукатурки на основі силікону – силіконмодифіковані, які мають високі
показники еластичності ти паропроникності (це важливо для фасаду!),
що збільшує термін міжремонтної
експлуатації будинку.
Тож «Фомальгаут-Полімін» має у
портфелі пропозицій і більш економні
рішення на основі полімерцементу, і
високотехнологічні силіконові.
Сподіваємося, можливість вибору
стане для замовників вагомим аргументом на користь ТМ Polimin.

Голови ОСББ

радять

ТМ POLIMIN

Polimin став головним партнером
електронної книги

«Все про ОСББ.
Покрокова інструкція».

У практичному
посібнику, створеному найстаршою асоціацією ОСББ та ЖБК
України «Наш дім»,
зібрано цінні поради
для голів правлінь і
активних співвласників багатоквартирних
будинків.

П’ятий розділ книги

автори присвятили темі
утеплення фасадів сертифікованою системою
POLIMIN THERMO FACADE:
багаторічний досвід
компанії та висока якість
продукції здобули довіру
експертів будівельного
та житлово-комунального
сектора.

Читачі видання
знайдуть деталізовану
інструкцію з технології
утеплення,
а також дізнаються про
можливі помилки під
час виконання робіт
з утеплення фасадів та
їх наслідки.

Тож тепер ТМ Polimin не тільки виробляє
сертифіковані матеріали за найвищими
європейськими стандартами, а й ділиться своїм
досвідом і знаннями з українцями.
Інформація про видання: http://vseproosbb.online/.
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Лабораторія POLIMIN
Cучасні технології, інноваційний підхід,
скерованість на результат
Кожна позиція у продуктовій лінійці сухих
будівельних сумішей ТМ Polimin – це унікальна
власна розробка Fomalgaut Group. Тут від самого
початку користуються лише рецептурами,
створеними у власній науково-дослідній лабораторії.
Її фахівці проводять дослідження в різних
галузях промислових технологій. Розробляють
і впроваджують нові види в’яжучих матеріалів,
залучають екологічні способи утилізації та
переробки промислових відходів будівельної галузі.

Л

абораторії є на багатьох підприємствах. Досить часто вони
лише контролюють «вхідну» та
«вихідну» якість сировини й
готової продукції відповідно.
– Ми теж цим займаємося. І постачальники знають, що
сировину, яка не відповідає нашим вимогам, не пропустимо.
Перевіряємо кожну партію. Однаково ретельно ставимося до продукції, що йде і на український, і на європейський
ринки, – розповідає керівник лабораторії Лариса Цюпка, яка
працює тут з 2002 року. – Однак не менш важливе завдання
нашої лабораторії – створення нових продуктів. Загалом
ми розробили понад 160 SKU.
Усі продукти, створені і 10, і 20 років
тому, досі мають попит. Включно з клеєм для плитки П-12, який у 1998 році
був першим в історії серед українських
СБС, а у 2003-му здобув нагороду
«Клей року» на міжнародному фестивалі-конкурсі «Вибір року-2003».
ЯК НАРОДЖУЮТЬСЯ СБС
Розробка нового продукту починається з того, що інженери-технологи лабораторії отримують технічне
завдання щодо споживчих характеристик майбутньої суміші: колір, допустимий розмір найбільших зерен
наповнювача, швидкість тужавіння,
навантаження і температури, які має
витримувати, жорсткість чи текучість

у розведеному стані (якщо це, приміром, суміш-нівелір для підлоги) тощо.
Спочатку опрацьовується масив
теоретичної інформації, вивчаються
доступні на ринку добавки, що можуть
забезпечити потрібні характеристики.
Далі – практичний етап. Експериментальні зразки суміші проходять численні випробування. Усе необхідне
в лабораторії є – від мікроскопа до
сучасних пресів, адгезиметрів, випробувальної машини для визначення деформації та усадки.
На словах наче все просто: взяв
цемент, пісок, гіпс чи вапно, додав
добавку (чи кілька) – й готово. Та
насправді, щоб отримати бажаний
результат, знадобляться місяці й подеколи навіть роки.
Приміром, розробка рецептури та
впровадження у виробництво сучасної екологічної шпаклівки без летких
органічних добавок, випущеної на
ринок у 2018 р. під ТМ ECOSHTUK,
тривала близько двох років.
НА ХВИЛІ ТРЕНДІВ
Polimin – не лише відома марка
будівельних сумішей в Україні, а й
успішний гравець на висококонкурентному європейському ринку.
Продукція бренда експортується до
17 країн, серед яких Німеччина, Польща, Велика Британія, Грузія, Молдова,
Литва, Кіпр, Угорщина, Ірак та ін., де
діють вищі стандарти якості до будівельної продукції.
– Самої лише якості товару для конкурентоспроможності вже замало,
потрібно відповідати найсучаснішим
запитам клієнта, – розповідає Лариса Цюпка. – На нашому внутрішньому
ринку все ще домінує запит на дешевизну. Втім, останнім часом стають
помітними і європейські тренди: екологічність, швидкість виконання робіт, інноваційність. Думаю, не останню
роль у цьому відіграють українці, які
працюють на будівництвах за кордоном і «привозять» новітні будівельні
тенденції інших країн.
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Науково-дослідна лабораторія
Fomalgaut Group – це:

20 років досвіду в будівельній
галузі та співпраці з провідними
науковими інститутами України

7 років досвіду роботи на

європейському будівельному ринку

160 видів

сухих і рідких будівельних сумішей

Сертифікати відповідності на
продукцію в п’яти країнах: Україні,
Молдові, Білорусі, Литві, Польщі

6 патентів, які застосовуються у
власних рецептурах

Один із таких трендів – екологічність. Уже згадувана органічна шпаклівка на вапняній
основі, що не містить ЛОС,
ECOSHTUK Multi-Finish –
саме в цьому тренді.
Вона створена на вапняній основі й не має жодних потенційно небезпечних компонентів,
які могли б виділяти шкідливі
сполуки в повітря.
ECOSHTUK – це перші кроки
до виконання вимог Технологічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук.
Завдяки особливостям сировинних компонентів і певним
технологічним прийомам ця
продукція має низку переваг:
● без запаху, не містить органічних розчинників;
● не містить алкілфенолетоксилатів, аміаку та
коалісцентів;
● не виділяє формальдегід,
ні в процесі виробництва, ні в
процесі експлуатації.
Як відомо, формальдегід – це
токсична сполука, що негативно впливає на органи зору, дихання, нервову
систему та шкіру, а також на генетич-

ний апарат усіх живих організмів. Основний шлях потрапляння формальдегіду в організм – інгаляційний.
У 2018 році лінійка продуктів
EСОSHTUK здобула звання «Інновація
року», а у 2021 році ми отримали рекомендації від «Українського медичного
клубу», пройшовши всі випробування
Наукового токсикологічного центру
ім. академіка Л.І. Медведя.
Ще один потужний світовий
тренд – швидкість виконання робіт.
За кордоном надають перевагу сумішам, які коштують дорожче, але
набувають готовності за лічені години.
Бо час – це гроші. Можна вранці викласти підлогу плиткою, і вже опівдні
по ній ходити, а не чекати 2–4 доби.
Наприклад, клей для плитки Polimin
P-27 (технологічний прохід по якому
можливий уже за 4 години) на сьогодні
має попит переважно в європейських
замовників. Це незамінний матеріал
для термінового облицювання місць
інтенсивного пересування людей –
підземних переходів, станцій метро,
торговельних центрів тощо.

НОВА МОДА – НОВІ СУМІШІ
Інтер’єрна мода потребує нових
продуктів. Приміром, трендову
плитку великої площі необхідно
укладати на особливі клеї. І в лабораторії Fomalgaut Group розробили
та впровадили у виробництво два
інноваційних продукти Polimin P-24
і Polimin P-25 – клейові суміші з надвисокими адгезійними властивостями, орієнтовані на укладання широкоформатних плиток на жорсткі
основи та основи, що деформуються. Вони добре зарекомендували
себе на внутрішньому та зарубіжному ринках.
На зростання популярності наливних підлог
наші інженери-технологи
відповіли самовирівнювальними сумішами –
Polimin ЛЦ-4, Polimin ТP-5.
За кордоном панує культ білих сумішей. Тому серед експортованих
клеїв Polimin для плитки та утеплення переважають саме «білі».
Прикладом є білий клей для мурування газоблоків Polimin PВ-65,
який Fomalgaut уже кілька років
експортує до Європи.
Водночас тренд на естетичність
поширюється і в нас: нинішнього
сезону відчутна зацікавленість цим
продуктом і в Україні.
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ШТУКАТУРИ
ОНЛАЙН
В Україні відбувся перший онлайнконкурс штукатурів серед закладів
профтехосвіти, організований
Міністерством освіти, за генеральної
підтримки «Фомальгаут Груп». І хоча
пандемія вносить свої корективи –
все відбулося на найвищому рівні.

За підсумками теоретичного та практичного туру
конкурсу призерами стали:

У

же традиційно Міністерство освіти і науки України організовує
конкурси фахової майстерності серед випускників закладів
профтехосвіти. Через ковідні обмеження
цьогорічний конкурс уперше проводився у режимі онлайн, що стало унікальним
не лише для України, а і для Європи.
У ТРИ ЕТАПИ
Конкурс відбувався у три етапи: відбір на рівні навчальних закладів, обласні змагання і всеукраїнські змагання.
Наразі професії «штукатур» в Україні
навчають у понад 330 освітніх закладах.
Тож загалом у конкурсі взяли участь понад тисяча учнів – юнаків і дівчат.
У ІІІ етапі взяли участь представники
з 23 областей України.
На всіх етапах учасники працювали
виключно штукатуркою Polimin ШВ-1
«Класична».

І
Ілля СТРІЛЕЦЬКИЙ
(Волинська обл.)

ІІ

ІІІ

Тимофій ТКАЧОВ
(м. Одеса)

ЯК УСЕ ВІДБУВАЛОСЯ
Завершальний, третій етап конкурсу
відбувся 21–23 квітня 2021 року. Бренд
Polimin, як головний партнер, долучився
до його організації та проведення.
Працівники компанії ввійшли до
складу журі: Євген Довгаль (начальник технічного відділу) – голова журі,
Михайло Васянович (заступник начальника технічного відділу) – секретар журі.
Конкурсними локаціями були майданчики з робочою панеллю 2х2 метри – заздалегідь підготовленою за

Юрій РАДОМСЬКИЙ
(Житомирська обл.)

єдиним стандартом, щоб учасники були
в рівних умовах. Навчальні заклади подбали про відеокамери – по дві на локації: одна стаціонарна для загального
плану, друга рухома – для трансляції в
динаміці, великими планами з різних
сторін. Камерами керували оператори,
які виконували прохання журі й показували відповідні ракурси, деталі, обличчя
чи руки конкурсантів залежно від виду
виконуваного завдання.
– Оскільки до фіналу вийшли 23
конкурсанти, їх розбили на дві групи,–
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розповідає керівник освітніх проектів компанії «Фомальгаут-Полімін»
Наталя Проценко. – Кожен член журі
мав два монітори, на які транслювалися
зображення: дві камери на кожного з
23 учасників. Тобто 46 трансляційних
вікон водночас показували роботу
конкурсантів. Було відчуття, наче ми
десь у центрі керування космічним
польотом. Ми спостерігали за роботою конкурсантів (це головне), але
також бачили й відчували їхні емоції. Хтось – розуміючи, що його показують на всю Україну, принаймні
на всю профтехосвітню спільноту –
помітно нервував, хтось (особливо
дівчата) почувався трохи артистом
і намагався це підкреслити рухами,
жестами, посмішками в бік камери.

IV І V

V

Сергій ОМЕЛЬЧУК
(Хмельницька обл.)

Іван ЦВІГУН

(Запорізька обл.)

ПЛЮСИ
●вирішено проблеми відстані, не потрібно шукати якусь одну локацію (місто), організовувати приїзд, проживання
і харчування учасників;
●можливість «побувати» на змаганнях великій кількості учнів і викладачів
профтехосвіти одночасно.
МІНУСИ
● немає живого контакту між учасниками конкурсу, їхнього обміну досвідом,
розповідей про навчання, спільних екскурсій тощо;
●проведення конкурсу в досить затишних «домашніх» умовах знижує
ефект змагальності.
Але в будь-якому разі такий конкурс можна вважати кроком уперед.

НОВИЙ ДОСВІД
Так, досвід був цікавий, і вже зараз очевидні плюси та мінуси цього
онлайн-пілотника.

– Участь бренда Polimin у такому
проекті – наш внесок у розбудову
професійно-освітньої системи України, в популяризацію робітничих професій. Сучасне будівництво – високотехнологічна складна галузь, яка
потребує кваліфікованих кадрів. Якщо
ми про них подбаємо – не розсипатимуться новозбудовані об’єкти, й люди
не переплачуватимуть за неякісні ремонти своїх осель. Зв’язок очевидний!
Ми раді, що Міносвіти висловило нам
довіру, запросивши до участі в цьому
конкурсі на партнерських умовах,–
коментує комерційний директор
«Фомальгаут-Полімін» Богдан Рублюк.

VІ
Владислав СМИК
(Вінницька обл.)

Кожен із призерів упродовж року отримуватиме
Президентську стипендію.

Бачити одразу 23 канали емоцій, які
зі всієї України водночас надходять на
два монітори, – це щось неймовірне, до
чого раніше ніхто з членів журі не був
причетний.

освітлювальне обладнання, якісне відео, звук тощо. Але це – справа часу.

Нові технології входять у наше життя.
Онлайн-освіта розвиватиметься й надалі, і розширювати її інструменти, тестувати можливості – це однозначно
позитив.
Стало зрозуміло, що треба вчитися
здійснювати правильну трансляцію,
щоб кращим і більш об’єктивним було
суддівство. Потрібен швидкісний Інтернет, потужні комп’ютери, професійне

Нагадаємо, що в рамках масштабного системного соціально-просвітницького проекту
Fomalgaut Business University
здійснюються різноманітні заходи з підвищення технологічної грамотності та професійної
майстерності учнівської молоді
та працівників будівельного
профілю. В рамках проекту з
2019 року понад 500 спеціалістів отримали Polimin-сертифікати за різними професійними
компетентностями у сфері
будівництва.
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МАРКЕТИНГ – НЕ ОПЦІЯ,
А БІЗНЕС-ПАРТНЕР
Іван НІЖНІК приєднався
до команди Fomalgaut
Group улітку 2020 року.
Очоливши департамент
маркетингу, практично
одразу розпочав його
апгрейд.
ЯКИМИ БУЛИ ВРАЖЕННЯ, КОЛИ ВИ
ПРИЙШЛИ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА
З МАРКЕТИНГУ?

Перше, що слід відзначити, – «сервісність» маркетингу. На жаль, це ще досить
поширене явище серед вітчизняних компаній, які тільки починають формувати
власний маркетинг. Відділ займається
забезпеченням поточної діяльності, безапеляційно виконуючи завдання. Маркетологи працюють без стратегії, без досліджень, без аналітики. Ефективність
кампаній не оцінюється з точки зору
бізнесу – скільки вклали в маркетинг і
скільки на цьому заробили.
Друге – відсутність диференційованого
позиціювання. Продукція різних категорій і сегментів виходить на ринок на
однакових умовах, тому що інвестиції в
рецептури, технології та дорогий дизайн
високомаржинальних матеріалів нівелюються ціновою політикою, як єдиний
інструмент управління продажами.
Третє – це нехтування діджитал-маркетингом. Коли не запущені навіть базові
інструменти: ані пошукова оптимізація,
ані контекстна реклама, ані ремаркетинг,
говорити про ефективну підтримку неможливо. Звісно, повний комплекс інтернет-просування можуть собі дозволити
не всі компанії, але ключові види digital
мають бути задіяні обов’язково.

Одна з головних
маркетингових аксіом
актуальна сьогодні,
як ніколи: якщо вас
немає в Інтернет,
значить, вас не існує

Незалежно від
того, який відсоток
від загального
бюджету вам вдалося
відстояти (1, 2, 5, 10
%), ви маєте бути
впевнені, що можете
розраховувати на
нього, адже від цього
залежатимуть KPIs і
компанії, і ваші
Четверте – маркетинг неефективний, якщо його фінансування має безсистемний характер. Не можна інвестувати в розробку дорогих продуктів, у
кампанії, в просування, в налаштування
аналітик, витративши час і кошти, а потім

робити «рекламні паузи». У світі, перенасиченому інформаційним «мотлохом»,
постійна присутність бренда як нагадування про себе – умова обов’язкова.
ЩО ВДАЛОСЯ ВЖЕ ЗМІНИТИ І ЩО
ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?

Аналіз поточного стану дав змогу окреслити план подальших дій – сформувати маркетингову стратегію і першочергові завдання: виявити, які продукти має
компанія, які ми маємо переваги та чим
ми відрізняємося від конкурентів, хто
наш клієнт. Розуміння клієнта – одне з
головних завдань маркетингу. Ми маємо
розуміти, як нас сприймає ринок, яка в
нас упізнаваність, що про нас говорять,
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як змінюється клієнтське ставлення до
компанії та продукту.
На цьому самому етапі потрібно було
побудувати команду для реалізації запланованого. Передусім, було запропоновано нову організаційну структуру
департаменту та визначено функціонал
менеджерів. Кожен менеджер повинен
мати «оцифровані» завдання і уявлення,
як він впливає на бізнес компанії. Має
бути чітке розуміння, що працівник отримує від роботодавця і що роботодавець
матиме від працівника.

Polimіn – лідер серед національних виробників сухих
будівельних сумішей на ринку України, як, скажімо,
«Розетка» – на ринку роздрібної торгівлі. І, як «Розетка»
робить відеоогляди своїх новинок, так і ми можемо робити
відео про продукти, які виробляємо і в які віримо

ЧИ ПЛАНУЄТЕ РОЗВИВАТИ ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГ ЯК ОКРЕМИЙ
НАПРЯМ?

– Інтернет-маркетинг – стратегічно
важливий напрям для бренда Polimіn,
і, звісно, інвестувати в нього ми плану-

Перший пул маркетингових завдань умовно
розділили на два етапи:
КОРОТКОСТРОКОВІ

ДОВГОСТРОКОВІ

репозиціонування продуктових
лінійок

збільшення доданої вартості
на продукцію

рестайлінг фірмової айдентики

збільшення частки
високомаржинальних продуктів

аналіз клієнтської «любові»

розвиток е-соmmerce:
побудова інтернет-продажів

«діагностика» бренда

побудова PR-комунікацій
і випуск корпоративних медіа

розробка корпоративних продуктів

розвиток програми
лояльності Polimin Club Ukraine

комплексна трейд-маркетингова
підтримка

трансформація форматів
майстер-класів і Polimin Fest

Вітчизняний ринок виробництва будівельних
сумішей досить насичений і «різнобарвний», проте
маркетинг конкурентів можна відмітити тільки для
двох-трьох гравців, і Polimin серед них

Що зроблено вже:
налагоджено системну маркетингову співпрацю із партнерами;
оновлено корпоративний сайт
polimin.ua із сучасним рівнем
юзабіліті та дизайну;
налаштовано системну роботу
з організації та проведення майстер-класів;

ємо. Вже триває робота над впровадженням сучасних діджитал-інструментів: налаштування контекстної
реклами, просування у пошукових
системах, ремаркетинг, системна
робота в соцмережах тощо. Запити цільових аудиторій зростають в
арифметичній прогресії, тому зміст і
якість маркетингових кампаній має
відповідати вимогам.

Розвиваємо власний канал у
YouTube– Polimin Expert, а також
починаємо формувати «адвокатів»
бренда з блогерів і майстрів. У травні
зайшли на масштабний проект у партнерстві з мережею «Епіцентр» – «Ліга
блогерів».
У нас круті спеціалісти, крутий продукт, а ринок про це не знає. Щоб
сформувати це знання, найефективнішим є відеоформат. І наше завдання
– створити такий контент: продуктові
відеоогляди, лайфхаки, корисні поради, як зробити краще, а чого потрібно уникати й не допускати. Весь наш
багаж знань умістити в цікаві відео,
які навчали б аудиторію та мали практичну користь. Адже ми знаємо ціну
професіоналізму.
ЯКІ ЦІЛІ В ДЕПАРТАМЕНТУ МАРКЕТИНГУ ДО КІНЦЯ РОКУ?

Представленість в Інтернет – номер
один серед каналів комунікації в нашій галузі. Це той простір, де люди
шукають інформацію про нас або про
продукти, які ми виробляємо. Тому
першочергова мета – налаштувати
базові інструменти пошуку та рекламування. Якщо говорити про якісні
показники, плануємо розпочати облік маркетингової активності: періодично рахувати NPS і здійснювати
бренд-аудит.
Ще одне важливе завдання – оновити візуальну подачу ТМ Polimin: від
візитівок і бланків до упаковки та зовнішніх носіїв. Сучасні тренди дизайну
вже давно потребують «оперативного» втручання. Завдання рестайлінгу
фірмової айдентики – освіжити бренд.
А далі можна буде переходити до розробки таких корпоративних продуктів,
як іміджевий фільм, буклет, презентація та інше.

розроблено дизайн-концепцію
для лінійки акрилових матеріалів;
реалізовано програму лояльності
для клієнтів Polimin Club Ukraine;
розширено асортимент акційних
продуктів для отримання кешбеку
учасниками PCU.

Бренд потребує комплексної та системної
підтримки, без якої Комерційний департамент не
матиме інструментів для ефективних продажів.
Завдання маркетингу – надати ці інструменти

На будівельних
сумішах зналися ще
за доби мезоліту. В
поселенні Лепенський
Вир (Сербія) підлоги
помешкань заливали
матеріалом із гравію
та вапна.

Історія
будівельних
сумішей
Коли кажуть про
глибину традицій
використання в’яжучих
речовин у будівництві,
зазвичай згадують
давньовавилонські
розчини на основі
гіпсу, давньоєгипетські
штукатурки з гашеним
вапном або ж римський
бетон античних часів.
Авжеж, без цих
знакових винаходів
давнини людство
не наблизилось би
до сьогоднішніх.

від мезоліту
до наших днів

О

собливої уваги дослідників
удостоївся знаменитий римський бетон, який мав дивовижні властивості. Чимало
будівель, зведених із його
використанням, стоять і досі, зокрема
римський Пантеон. Деякі споруди чудово
збереглися навіть у морській воді! Один
із секретів римського бетону полягає в
додаванні пуцолану – пилоподібної суміші вулканічного попелу, пемзи та туфу.
Видобували його неподалік Везувію.
Утім, на будівельних сумішах зналися
не лише у цивілізаціях Стародавнього
світу. Ще за доби мезоліту в поселенні
Лепенський Вир (Сербія) підлоги помешкань заливали матеріалом із гравію та
вапна.
МІСТ НА БІЛКАХ
Використовували наші пращури й органічні домішки – сік кактусів, кров, молоко, жири та олії. А найбільш високоякісним доповненням до мінеральних
речовин вважалися сирі яйця.

Щодо цього в Чехії навіть є байка. Коли
будували Карлів міст через Влтаву, селянам наказали везти до Праги яйця. Жителі містечка Велвари з відповідальністю
поставилися до справи і… зварили яйця,
щоб не побилися дорогою. Через таку
недоречну кмітливість із них іще довго
кепкували.
Сучасні вчені дослідним шляхом перевірили: яйця справді підвищують якість
розчинів. Найкращу міцність на стискання та вигинання дає додавання 6 %
яєчних білків.
ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПРОТОТИП
ЦЕМЕНТУ
Україна теж має свою традицію в цій
царині. За прикладом візантійських
зодчих у Київській Русі під час зведення
споруд із каменю чи плінфи застосовували цем’янку – суміш гашеного вапна
та керамічної крихти. Фактично це був
прототип цементу, який нині отримують
шляхом випалу вапняку та глини за температури близько 1450° С.
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У народній українській архітектурі тривалий час був поширений саман – необпалена цегла зі змішаних глини, гною,
полови чи різаної соломи. Долівки теж
робили зі схожої суміші, а багаті хазяї
навіть просочували їх лляною олією з
воском.
Утім, усі ці будівельні суміші мають
принципову відмінність від сучасних
СБС. Бо всі компоненти змішувалися
на місці будівництва, тобто, по суті, робилися одразу мокрі суміші.
У ХІХ столітті, за часів промислової
революції та уніфікації будівельних
практик, розмаїття місцевих традицій
поступилося використанню цементнопіщаного розчину.
БІЗНЕС ПОЧАЛИ АМЕРИКАНЦІ
Важко визначити, де, коли й кому
вперше спало на думку змішати сухі речовини в потрібних пропорціях і вже їх
використовувати в будівельних роботах.
Найімовірніше, історія зі створенням
перших СБС була такою самою, як і з
опануванням вогню чи одомашненням
тварин – усе це відбувалося паралельно
в різних місцях. А от бізнес на СБС започаткували у США, де в 1930-х рр. уперше
з’явилися в продажу розфасовані в мішки сухі суміші.

В Європі лідером у цій галузі одразу
стала Німеччина, саме в ній іще до Другої світової війни було створено кілька
компаній, що виробляли суміші для мурування та штукатурення. Вони суттєво
відрізнялися від СБС у сучасному розумінні – це був просто цемент і пісок у
певних пропорціях, без функціональних добавок, які підвищують якість і забезпечують спеціалізацію призначення
розчинів для всього циклу будівельних
робіт.
Особливо популярними СБС стали в
повоєнній Європі, коли відновлювалися зруйновані міста. Їх використання
скорочувало терміни виконання робіт і
потребу в робочій силі, а також зменшувало вплив людського фактора на якість
будівництва.

Зареєстрована
1994 року компанія
«Фомальгаут Груп»
запустила першу
в Україні лінію з
виробництва СБС не
зарубіжного бренда.
Так з’явився Polimin.
ХІМІЯ НА БУДІВНИЦТВІ
У 1950–60-х роках завдяки розквіту світової хімічної науки та промисловості будівельна галузь отримала
безліч функціональних добавок для
СБС – пластифікаторів, підвищувачів
адгезії, регуляторів структури, тужавіння і твердіння, водовідштовхувачів чи
водоутримувачів тощо.
Це дало змогу створити асортимент
спеціалізованих продуктів, з якими
будівництво ставало більш швид-

ким, зручним, економічним і якісним.
Споживачі гідно оцінили такі суміші.
У 1982–1992 роках обсяги будівництва у
країнах Західної Європи збільшилися на
6 %, а обсяги продажу СБС – у 300 разів!
Однак ці процеси оминули СРСР – попри регулярні компартійні постанови про
хімізацію промисловості в будівництві
використовували цементно-піщані розчини без функціональних добавок. На
великих будівництвах зазвичай застосовувалися готові розчини заводського виробництва. Приватні забудовники часто
взагалі не йшли далі дідівських технологій. За відсутності конкуренції ніхто надто
не переймався термінами будівництва та
кількістю ручних операцій.
У 50 РАЗІВ БІЛЬШЕ
У східноєвропейських країнах, що перебували під контролем радянців, СБС
теж не набули поширення – бум цієї
галузі припав тут аж на початок 1990-х.
Тоді перші СБС з’явилися і в Україні.
Це були німецьки суміші Ceresit, які перевернули уявлення українців про будівельні роботи. Оцінивши перспективи,
німці одними з перших почали будувати
в нас свої заводи з виробництва СБС.
Утім, вітчизняні підприємці не мали
наміру віддавати такий прибутковий
ринок іноземцям. Зареєстрована
1994 року компанія «Фомальгаут Груп»
запустила першу в Україні лінію з виробництва СБС не зарубіжного бренда. Так з’явився Polimin. Відбулося це
у 1999 році. Спочатку виробляли до
12 тонн сумішей на день. Згодом обсяги
зросли до 600 тонн на день!

