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Нинішні успіхи – 
фундамент  
для подальшого 
розвитку

Сергій ЄРШОВ,
засновник і власник  

Групи компаній FOMALGAUT GROUP

Початок нового року традиційно стає при-
водом для того, щоб підбити підсумки 
та окреслити перспективи на майбутнє. 

Озираючись на історію компанії завдовжки 
чверть століття, я згадую про те, яким непро-
стим був наш шлях. Та водночас бачу, який 
потужний бренд нам вдалося створити. Ми не 
лише стали одним із лідерів на вітчизняних 

теренах, а й упевнено розширюємо свою при-
сутність на світовому ринку, зміцнюючи статус 
транснаціональної компанії. 

Ім’я, що працює на нас, досвід наших  
співробітників, які чітко розуміють, що і як слід 

робити, – все це створює потужний фундамент. 
Однак це не привід спочивати на лаврах, адже ті, 

хто починає сприймати свій успіх як константу, швидко 
втрачають конкурентоспроможність. 

Світ змінюється шаленими темпами, тож і ми маємо 
рухатися у майбутнє, гнучко реагуючи на виклики. Щоб 
темпи нашого розвитку й надалі зростали, ми інвестуємо 
в усі без винятку сфери нашої діяльності: модернізуємо 
виробництво, поглиблюємо ринкові дослідження і розши-
рюємо маркетингові активності, вдосконалюємо системи 
продажу. Як завжди, ми діємо на випередження! 

Вітаючи наших співробітників та партнерів із зимо-
вими святами, я хочу побажати всім щастя і здоров’я, усіх 
можливих гараздів і, звісно ж, ділової успішності. 
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 Update технічного 
чат-бота
Фахівці компанії 
запустили мультимовну 
версію віртуального 
помічника  
@TechPoliminBot 
у Viber i Telegram. 
Програма українською, 
англійською, 
польською та 
російською мовами 
надає технічну 
інформацію стосовно 
продуктів бренда, 
виконує розрахунки 
необхідної кількості 
матеріалів, а також 
пропонує аналоги 
найвідоміших продуктів  
інших виробників. 

  Щорічний саміт відбувся у 
виставковому павільйоні  

«Акко Інтернешнл» на території столич-
ного парку імені Пушкіна й зібрав по-
над 1500 учасників, об’єднаних єдиною 
справою. Протягом двох днів гості спіл-
кувалися з професіоналами будівель-
ної галузі з усієї України, обмінювалися 
досвідом і лайфхаками, відвідали шість 
практичних майстер-класів, шість тре-
нінгів особистісного росту, а також узя-
ли участь у розіграші 20 000 гривень і 
оригінальних подарунків. 

Для компанії захід став чудовою на-
годою поспілкуватися з постійними та 
новими клієнтами з усіх куточків України, 
обмінятися цікавими ідеями, повчитися 
у найкращих фахівців будівельної галузі. 

Протягом вихідних біля стенда компа-
нії працювали фахівці, які консультували 

всіх охочих стосовно матеріалів бренда 
та нюансів їхнього застосування. А ще 
команда Polimin підготувала приємні 
презенти та зразки продукції для гостей. 

Дякуємо організаторам за можливість 
долучитися до неймовірної події, клієн-
там – за позитивні відгуки, цікаві бачен-
ня й побажання, а колегам по цеху – за 
прагнення давати вітчизняному ринку 
найкраще. 

Чекаємо на нові зустрічі!

Сприяємо термомодернізації  
житлового фонду України

21 жовтня представники компа-
нії «Фомальгаут-Полімін» провели 
зустріч з Асоціацією ОСББ та ЖБК  
м. Києва та підписали Меморандум 
про стратегічне співробітництво. 

Співпраця передбачає організа-
цію спільних заходів для підвищення 
обізнаності населення у сфері уте-
плення будинків та сприяння покра-
щенню якості житла.

«Фомальгаут-Полімін» уже розпо-
чав навчальну діяльність у цій сфері, 
взявши участь у серії семінарів для 
представників ОСББ і ЖБК, спільно 

з КМДА та іншими підрядними орга-
нізаціями. З кінця вересня фахівці 
компанії провели 10 зустрічей у рай-
держадміністраціях міста. Ці заходи 
відбулися в рамках конкурсу про-
ектів, присвячених втіленню енер-
гоефективних заходів у столичних 
житлових будинках. 

Крім того, у 2021 році компанія 
стала партнером виходу книги «Все 
про ОСББ. Покрокова інструкція» – 
проекту, призначеного підвищити 
обізнаність населення у питаннях 
покращення якості житла. 

POLIMIN

 8 жовтня 2021 року в м. Харкові відбулося виїзне роз-
ширене засідання Ради директорів КБУ, учасники якого 
обговорювали питання законодавчої підтримки буді-
вельної галузі й роль наукового потенціалу в її розвитку, 
подальші кроки реформування сфери містобудівної 
діяльності, розглянули аспекти реалізації процедури от-
римання дозвільних документів на будівництво та інше.

Участь у заході взяв комерційний директор компанії 
«Фомальгаут-Полімін» Богдан РУБЛЮК. Він презентував 
сферу діяльності підприємства, розповів про основні здобутки та вектори подальшого 
розвитку.

«Стати учасником Ради директорів КБУ – важливий крок, який значною мірою сприяє 
розвитку будівельної галузі країни, вдосконаленню нормативно-правової бази, покращен-
ню інвестиційного клімату, – наголосив Богдан РУБЛЮК. – Партнерство, що базується на 
спільних цілях і баченнях, спрямоване на обстоювання інтересів гравців будівельної сфе-
ри, економіки України та добробуту громадян, – перспективна та багатонадійна справа».

 «Фомальгаут-Полімін» став партнером 
заходу, який об’єднав 45 спікерів у  

18 панельних дискусіях і більш ніж 600 учас-
ників. Його трансляцію переглянули близько 
25 000 людей. 

Головний технічний експерт компанії  
«Фомальгаут-Полімін» Михайло ВАСЯНОВИЧ 
та керівник об’єктної дистрибуції Олександр 
КОСМІНСЬКИЙ виступили під час форуму з 
презентацією про утеплення фасадів бага-
токвартирних будинків та ознайомили слухачів з основними нормативними 
документами, що регулюють виконання утеплювальних робіт. Також вони 
розповіли про авторський нагляд, який здійснюють фахівці Polimin, захист від 
підробок і запатентовану компанією технологію Color Fiber Secure. 

Компанія «Фомальгаут-Полімін» успішно співпрацює з різними ОСББ щодо питань 
термомодернізації та має власну систему утеплення POLIMIN THERMO FACADE, яку 
було випробувано на відповідність європейському нормативу ETAG 004. 

Відбувся  
ХІІ Всеукраїнський форум 

ОСББ у м. Львів

НО
ВИ

НИ
ЩЕ БІЛЬШЕ КЕШБЕКУ! 

 Приємна новина для постійних і нових клієнтів ТМ Polimin: у 
Програмі лояльності PCU з’явився новий акційний продукт, 

за який також можна буде повернути гроші на картку. Високоякісна 
суміш для влаштування гідроізоляції Polimin GI-1 AQUA 
BARRIER уже доступна в будівельних маркетах країни. 

Придбайте акційний товар із позначкою «ОТРИМАЙ 
ГРОШІ», зареєструйтеся і вводьте акційні коди в чат-боті 
та отримуйте на картку 15 гривень за кожен мішок GI-1 
AQUA BARRIER. 

Потрібна допомога в одержанні кешбеку або техніч-
на консультація? Прагнете знати все про ексклюзивні 
пропозиції від Polimin та брати участь у розіграшах по-
дарунків? Долучайтеся до Polimin Club Ukraine.

«ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» 
СТАВ ПАРТНЕРОМ САМІТУ  

ЛІГИ МАЙСТРІВ 2021

Компанія «Фомальгаут- 
Полімін» здобула дві наго-
роди у щорічному конкурсі 
«Найкраще корпоративне 
медіа України 2021». Корпо-
ративний календар «Ми зна-
ємо ціну професіоналізму» 
отримав Гран-прі, а корпора-
тивне видання Polimin Expert 
№1 посіло друге місце. Автори 
календаря прагнули показати, 
як багато роботи стоїть за про-
фесіоналізмом, і надихнути всіх 
упевнено йти до своєї мети та 
самовдосконалюватися. Мета 
журналу Polimin Expert – нада-
вати корисну інформацію про 
будівельну сферу, допомагати 
клієнтам знаходити партнерів, 
дізнаватися про нові розробки 
й технології, знайомити з дум-
кою експертів різних галузей. 
    Переглянути  
календар 
можна тут:

СПІЛЬНА 
МЕДІАПЕРЕМОГА! 

«Фомальгаут-Полімін» –  
у Раді директорів КБУ
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РУХ  ДО  
ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ  
ТА ПОСИЛЕННЯ 
ПОЗИЦІЙ

ПРО ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ, ДОСЯГНЕННЯ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» 
МИНУЛОГО РОКУ ТА ПЛАНИ НА ПОТОЧНИЙ РІК РОЗПОВІДАЄ 
БОГДАН РУБЛЮК, КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ. 

Пане Богдане, як Ви охарактеризували б  
ситуацію на вітчизняному будівельному ринку  
2021 року? 

Уперше за доволі тривалий період він почав 
зростати. Серед основних драйверів його роз-
витку –  зростання попиту на ринку нерухомості, 
що зумовило збільшення темпів будівництва та, 
відповідно, виробництва будматеріалів. Також 
можна відзначити запуск державної програми з 
іпотечного кредитування в тестовому режимі та 
початок роботи реформованої ДІАМ.

Крім того, позитивним для ринку стало нарощу-
вання темпів реалізації президентської програми 
«Велике будівництво», включно з такими її неве-
ликими програмами, як «Велика реставрація», а 
також проекти з енергомодернізації  Фонду енер-
гоефективності «Енергодім», КМДА – «70/30» та 
інші.

Проте водночас відбулося значне збільшення 
вартості сировини, а також її дефіцит, що стало 
однією з причин переходу збуту будівельної про-
дукції до великих гравців ринку. 

Звісно, серед важливих факторів зростання за-
лишався регіон збуту. Найкращі результати були 
в Києві – плюс 40 %.

Що стало найбільшим викликом для «Фо-
мальгаут-Полімін» і як компанія змогла на 
нього зреагувати?

Практично всі виробники стикнулися з дефі-
цитом сировини, однак ми змогли уникнути пе-
ребоїв. Для наших постачальників ми – один із 
найбільших покупців в Україні, тож наші потреби 
були у пріоритеті. Також нам допомогло те, що 
компанія виробляє продукцію на території ЄС, і 
ми мали додатковий доступ до хімічних добавок. 
Це забезпечило можливість вчасно й у повному 
обсязі задовольнити потреби наших покупців.  

Чи позначився на співпраці з забудовниками 
дефіцит сировини? 

Незважаючи на складну ситуацію з сировиною, 
наша компанія впоралася із забезпеченням мате-
ріалами великих об’єктів будівництва, де від без-
перебійного постачання залежить вчасне і якісне 
виконання всіх етапів робіт, а отже –введення 
об’єктів в експлуатацію в заявлені забудовником 
строки. 

Загалом у 2021 році матеріали Polimin постача-
лися на 998 об’єктів будівництва, на 36 з яких ви-
конувалися роботи з нашим авторським наглядом. 
Разом із нашими партнерами дистриб’юторами ми 
активно почали працювати з фасадною групою 
матеріалів на багатьох об’єктах.  Усі строки були 
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ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ 
СБС TM POLIMIN,%

Карантин неоднозначно вплинув на ринок СБС та його грав-
ців: деякі компанії, зокрема й титани, зазнали рецесії чи в 
кращому випадку – стагнації, натомість для інших цей період 
став періодом звершень. У середньому ринок СБС зростає, а 
Polimin уже традиційно випереджає середньоринкові темпи 
зростання й активно захоплює ринок. Так, у 2021 році відбу-
лося збільшення продажів TM Polimin на 20,3% у гривні та на  
12,2% у тоннах порівняно з аналогічним періодом минулого року.*
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* У матеріалі наведено статистику за 11 місяців 2021 року

дотримані й усі фасадні роботи завершені вчасно. 
Серед забудовників, з якими ми співпрацює-

мо, – KADORR Group, «Інтергал-Буд», City Consult 
Development, Stolitsa Group, «РІЕЛ», IB Alliance, 
«Акварель», «Галжитлобуд», «Гефест», «Атлант», 
«Строй Сіті», KONA, Avalon, «Данлін», CITY ONE 
DEVELOPMENT, Tomin Family Development та інші. 

Обсяг продажів об’єктного каналу 2021 року 
порівняно з 2020-м збільшився на 56 %. 

Чим приваблює забудовників продукція 
Polimin?

Наявність наших матеріалів на об’єктах різної 
складності в усій Україні можлива завдяки дові-
рі до компанії, що базується на високому рівні 
якості продукції та  сервісу, який ми пропонуємо 
клієнтам. Включно з авторським наглядом наших 
спеціалістів, наявністю всіх необхідних пакетів 
дозвільної та проектної документації і, звісно, про-
токолів відповідності продукції європейським 
нормам.
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Позитивним зрушенням для ТМ Polimin стало 
зростання продажів акрилової групи товарів, а 
саме на 23,4%, що свідчить про перехід на якіс-
но новий рівень і розвиток торговельної марки 
в нетиповій для неї групі товарів. Це справді 
нові можливості для збільшення місткості ринку. 

Згідно з даними Agency of Industrial Marketing (AIM), 
TM Polimin є лідером ринку в таких групах товарів: 

● матеріали для мурувальних робіт (36% усього ринку); 
● матеріали для влаштування підлог (28% усього ринку); 
● цементні штукатурки (23% усього ринку).

P-24

P-25

Fuga

PB-65

TP-5

GI-1

SC-7

інші

матеріали для  
влаштування підлог

матеріали для  
мурувальних робіт

цементні 
штукатурки

53%

15%

2%
4%

5%

6%

7%
7%

СТРУКТУРА EUROSERIES 2021, %

TM POLIMIN №1 НА РИНКУ СБС У 2021 РОЦІ В РОЗРІЗІ ТАКИХ 
ТОВАРНИХ ГРУП, %

інші продукти EUROSERIES

Р-24

ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ EUROSERIES 2021/2020, %

+69%

53% 47%

Обсяги продажу лінійки EUROSERIES 
у 2021 році зросли на 56% порів-
няно з 2020 роком. Це зростання 
зумовлене, зокрема, збільшенням 
реалізації еластифікованого клею 
для плитки P-24 (C2TE), який уже 
став флагманом компанії, з показ-
ником + 69% рік до року та займає  
53% серед товарів  л ін ійки 
EUROSERIES.

Так, ми пропонуємо україн-
ським забудовникам ті продук-
ти, які експортуємо до багатьох 
країн, наприклад до Великої 
Британії, Німеччини, Польщі та 
інших країн. 

Чи означає це, що наші по-
купці, обираючи більш дорогий, 
проте високотехнологічний та 
якісний продукт, готові віддава-
ти перевагу саме вітчизняному 
бренду? 

У тому й річ, що в нас немає 
різниці між «вітчизняний» та 

«експортний». На відміну від міжнародних кор-
порацій, які працюють, спираючись на регіональні 
стандарти, ми керуємося єдиними вимогами. Й це 
дає нам змогу конкурувати з відомими брендами 
навіть у тих країнах, звідки вони походять.

Наскільки минулоріч зросла присутність ком-
панії на міжнародному ринку? 

Експорт збільшився удвічі – й це попри епіде-
міологічні обмеження, через які менеджери не 
могли виїжджати на перемовини. Зокрема, стало 
вдвічі більше клієнтів у Німеччині. Значно посили-
лися позиції в Польщі – наші товари продаються 
в найбільшій мережі країни Leroy Merlin. У нас 
додалося багато нових напрямків – Угорщина, 
Ірак, Данія, Кіпр, Люксембург, тож тепер продук-

ція POLIMIN представлена у 20 країнах світу. 
Найпопулярніші продукти в експорті – підлоги 
LC-2, LC-4, армувальний клей для утеплювачів 
P-20, високоеластичний клей для плитки P-24, 
заповнювач для швів Fuga Superflex. 

Продукти з євросерії популярні й у нас? 
Про це свідчать цифри: обсяг їх продажів зріс 

на 56 % порівняно з  минулим роком.

У яких групах товарів вітчизняного ринку  
«Фомальгаут-Полімін» є лідером?

У трьох із шести товарних групах ТМ Polimin є 
лідером: клеї для газобетону (36 % ринку), стяжки 
для підлог (28 %) і цементні штукатурки (23 %). 

У 2022 році в Україні стартує  «Велика тер-
момодернізація». Напевно, участь компанії в 
утепленні багатоквартирних будинків буде ще 
активнішою?

Компанія «Фомальгаут-Полімін» уже понад 
10 років бере активну участь у термомодер-
нізації вторинного житлового фонду України. 
Завдяки повному пакету дозвільних документів 
і відповідних сертифікатів систему POLIMIN 
THERMO FACADE використовують для утеплен-
ня багатоквартирних будинків у рамках дер-
жавних і міжнародних програм.

У рамках програми Фонду енергоефектив-
ності «Енергодім» у 2021 році вже було утепле-
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но системою POLIMIN THERMO FACADE шість 
будинків у м. Світловодську й один будинок у 
м. Калуші. За програмою КМДА «70/30» завер-
шено роботи у 15 київських багатоповерхівках. 

Безумовно, співпраця з державою в питанні 
термомодернізації житла буде ще більш плідною 
у 2022 році. Й «Фомальгаут-Полімін» виступати-
ме не лише як виробник системи утеплення, а і 
як досвідчений гравець будівельного ринку, на 
досвід і рекомендації якого можна спиратися 
під час формування і реалізації алгоритмів 
утілення цього масштабного проекту. 

Компанія активно взаємодіє і з найвищими 
державними органами? 

З огляду на те, що парламент ухвалив закон 
про перехід на європейські стандарти у вироб-
ництві будматеріалів, ми беремо дуже активну 
участь в обговоренні ситуації з Міністерством 
розвитку громад і територій України. Ми єдина 
вітчизняна компанія на ринку сухих будівель-
них сумішей, яка працює за цими стандартами 
в Європейському Союзі вже 7 років, тож ми 
готові ділитися досвідом, аби підняти україн-
ський ринок на новий щабель. 

Важливим напрямом є й робота з Міністер-
ством освіти. Підписавши з ним меморандум, 
ми докладаємо значних зусиль до того, щоб 
підвищити культуру проведення будівельних 
робіт. Було відкрито 14 навчальних POLIMIN- 
хабів у різних регіонах, ми також стали спон-
сором Всеукраїнського конкурсу штукатурів… 
Навіть попри те, що проведенню масових захо-
дів перешкоджав COVID-19, було реалізовано 
чимало навчальних проектів. 

Загалом, чи було досягнуто тих цілей, які 
ставили на 2021 рік?

Ми планували збільшити обсяг продажів, 
частку на ринку, розширити експорт і лінійку  
EUROSERIES – і все це реалізували повною 
мірою.

Які плани на 2022-й?
Безумовно, подальше зростання: збільшення 

частки продажів, збереження динаміки розши-
рення лінійки EUROSERIES, збільшення присут-
ності на великих будівельних об’єктах країни. 
А також збільшення частки ринку в країнах 
експорту та розширення його географії. 

Ми оцінюємо ситуацію тверезо, проте маємо 
підстави для того, щоб будувати оптимістичні 
плани.

Що стане плацдармом для подальшого 
зростання? 

Стратегія компанії, яка протягом 10 років за-
лишається послідовною. Експортуючи продук-
цію до багатьох країн, ми враховуємо світовий 
досвід галузі та розуміємо, як розвиватиметься 
ринок. Крім цього – працюємо 24/7, аби поси-
лювати свої позиції та сприяти зростанню збуту 
разом із нашими партнерами. 

Ваші партнери – на чому може ґрунтуватися їхня 
впевненість? Що гарантує «Фольмагаут-Полімін»?

По-перше, якість. Компанія неухильно дотриму-
ється високих стандартів. 

По-друге – динамічне реагування на потреби 
ринку. Портфель регулярно оновлюється.  Значна 
кількість новинок з’явилася 2020 року. У 2021-му 
також було запропоновано нові рішення: універ-
сальний ґрунт SC-7, одна з небагатьох в Україні 
ґрунтівок із сухим залишком понад 6 %, силі-
кон-силікатна декоративна фактурна штукатур-
ка SSB-15. Суміш для гідроізоляції GI-1 AQUA 
BARRIER – уже знайомий продукт, однак у 2021 
році він перейшов у EUROSERIES і почав брати 
участь у Програмі лояльності Polimin Club Ukraine. 
Цьогоріч також будуть новинки, зокрема, розши-
риться лінійка акрилових продуктів. 

По-третє – надійність. Ми ніколи не змінюємо 
досягнутих домовленостей «по ходу справи». 

По-четверте – гнучкість. Ми завжди готові зна-
ходити нестандартні рішення у просуванні наших 
товарів.

10,1 % – ТАКИЙ 
ПОКАЗНИК ЗРОСТАННЯ 
ПРОДЕМОНСТРУВАЛА 

НАША КОМПАНІЯ У 
2021 РОЦІ, ТОДІ ЯК 
ВЕСЬ РИНОК СУХИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ 
ЗАГАЛОМ ЗРІС НА 4 %. 

36%28%23%

 «КРИЗОВІ КАРАНТИННІ УМОВИ ПОТРЕБУЮТЬ 
НОВИХ РІШЕНЬ. ТАК,  ДЛЯ КОГОСЬ КАРАНТИН  
СТАВ ТЯЖКИМ ВИПРОБУВАННЯМ, ПРОТЕ ДЛЯ 

ДЕЯКИХ КОМПАНІЙ, ЗОКРЕМА І ДЛЯ 
ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН»,  ЦЕЙ ЧАС СТАВ 

ЧАСОМ МОЖЛИВОСТЕЙ».



10  11

БЕЗЗАПЕРЕЧНА 
ЯКІСТЬ ВІД 

ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА
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КОЖЕН ІЗ ПРОДУКТІВ БРЕНДА POLIMIN ПОСТІЙНО 
ВДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ, АБИ ЗАДОВОЛЬНИТИ ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ 
РИНКУ, ПРОДИКТОВАНЕ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 
ЯКІ САМЕ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ ВІД «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» 
ВИРІЗНЯЮТЬ ІЗ-ПОМІЖ ІНШИХ ПРОПОЗИЦІЙ, РОЗ’ЯСНЮЄ  
МИХАЙЛО ВАСЯНОВИЧ, ГОЛОВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІСТ КОМПАНІЇ. 
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Polimin GI-1 AQUA-BARRIER
Високоякісна гідроізоляція для створення 
гідробар’єра.
Однокомпонентна суха суміш, призначена для 
утворення гідробар’єрного шару на будівель-
них конструк-
ціях усередині 
та зовні примі-
щень. Наносить-
ся з боку, який 
зазнає впливу 
вологи. 

підходить для підлог  
з водо- та 

 електронагрівальними 
елементами 

витримує тиск води 
у 5 м водяного стовпа

має високу адгезію

усередині та зовні 
приміщень 

здатність перекриття тріщин  
не менше ніж 0,75 мм

У ЧОМУ ПЕРЕВАГА? 
Класичне рішення для гідроізоляції 
на міцних, бетонних та оштукатуре-
них основах і зовні, і всередині при-
міщень (у ваннах, душових, підвалах 
та ін.), що періодично зазнають над-
мірного зволоження.

Polimin SC-7 SILICONE PRIMER 
Універсальна ґрунтовка, яка стає незамінною тоді, коли йдеться про 
системи з високим водопоглинанням, де особливо важливою є паро-
проникність. 
Високопаропроникна силікон-модифікована ґрунтовка використовується, 
щоб підготувати поверхню (цементно-піщані стяжки, цементні, цемент-
но-вапняні, вапняні, гіпсові штукатурки, стіни з керамічних, силікатних 
блоків, цегли, газоблоків, піноблоків) перед нанесенням  нівелір-підлог, 

штукатурок, шпаклівок, фарб, 
облицюванням плиткою та при-
клеюванням шпалер.

Суттєво зменшує водопогли-
нання основи та покращує міц-
ність зчеплення опоряджуваль-
них матеріалів. На поверхні, яка 
попередньо проґрунтована, 
зростає час пластичності клеїв, 
стяжок, наливних підлог, що дає 
можливість збільшити допусти-
мий час коригування плитки та 
розрівнювання підлоги.

 У ЧОМУ ПЕРЕВАГА? 

З-поміж інших продуктів для ґрун-
тування поверхонь SC-7 SILICONE 
PRIMER вирізняє:

● Високий вміст сухого залишку – по-
над 6 %. Це один з небагатьох ґрунтів 
в Україні з таким показником, адже 
в середньому він становить 3,5–4 %. 

● Підвищена паропроникність, яку 
забезпечують спеціальні гібридні 
співполімери акрилу та силікону. 

висока  
паропроникність

для всіх типів 
штукатурок та основ

рекомендовано  
для нівелір-підлог 

для зовнішніх  
та внутрішніх робіт

нанесення щіткою, валиком,  
розпилювачем

Polimin P-25 GELFIX SUPER ELASTIC 
Перша в Україні вітчизняна клейова суміш із гелевою структурою  
для будь-якого типу плитки, зокрема широкоформатної, придатна  
для використання на основах, що зазнають значних деформацій і вібрацій. 

Продукт призначений для облицювання всередині та зовні приміщень плиткою 
будь-якого розміру на всіх типах поверхонь. 

У ЧОМУ УНІКАЛЬНІСТЬ?
Гелеві клеї вже встигли здобути прихильність у Європі. А в Україні така суміш від 

компанії «Фомальгаут-Полімін» стала першою ластівкою. Для того, щоб вивести 
новинку на ринок, технологам потрібно було ретельно перевірити рецептуру, на-
лагодити виробництво високотехнологічної добавки, завдяки якій, власне, суміш і 
набуває гелевої  структури. 

● Надзвичайна зручність у роботі з матеріалом, без опли-
вання та зміщення плитки. 
● Надійне приклеювання керамогранітних, клінкерних 
та інших плит площиною до 3 м2 та більше. 
● Широкий діапазон нанесення – від 2 до 15 мм, що дає 
можливість вирівнювати основу в процесі приклеювання 
плитки. 
● Покращене заповнення порожнин під час приклеюван-
ня, що збільшує контактну поверхню і адгезію. 
● Стійкість до температурних впливів і пов’язаних із цим 
деформацій – можливість використання під час укладання 
систем підлог із підігрівом з електро- та водонагріваль-
ним елементом, а також облицювання камінів і печей  
(із нагріванням поверхні до 80° С).

● Висока стійкість при нанесенні на поверхні, що де-
формуються, – басейни, тераси, балкони, гіпсокартон, OSB.

● Можливість використовувати на складних поверх-
нях як адгезійний шар, а також при облицюванні «плитка 
по плитці» без демонтування шару старої плитки.

Гелева технологія (GEL Technology) – технологія, яка полягає у застосуванні високодиспер-
сної алюмосилікатної добавки, завдяки чому клейовий розчин акумулює воду та створює 
високопластичну гелеву структуру. 

Використання технології повного  
просторового армування  (All 
Embracing Reinforcement) дає можли-
вість використовувати матеріал на ос-
новах, які можуть зазнавати суттєвої 
деформації: в системах підлогового 
опалення, для облицювання басейнів, 
резервуарів, балконів, терас, гіпсокар-
тону, OSB, камінів і печей.

Технологія захисту кольоровими  
волокнами (Color Fiber Secure), яка допо-
може ідентифікувати виробника матеріа-
лу та визначити належність матеріалу до 
певної функціональної групи.

Підходить для великих плит  
розміром 3 кв.м і більше

Простоту в роботі, надійність приклеювання та захист від підробок забезпечують запа-
тентовані ноу-хау від спеціалістів «Фомальгаут-Полімін»:

У ЧОМУ ПЕРЕВАГИ? 



У НАЦІОНАЛЬНОМУ МАСШТАБІ 
У державних програмах компанія бере 

активну участь з 2017 року – тож серед 
об’єктів, розташованих по всій Україні, мож-
на згадати й об’єкти житлового фонду та 
соціальної інфраструктрури, й комуналь-
ні підприємства, й історичні будівлі, що 
потребували відновлення, й навчальні та 
медичні заклади тощо.

Кожен з об’єктів потребував різного 
ступеня реновації – десь було достатньо 
запропонувати якісне покриття для під-
логи або ж фарбу для того, щоб «освіжи-
ти» актову залу. Та особливою гордістю 
компанії, звісно ж, є складні технологічні 
рішення. 

Серед масштабних проектів можна 
зазначити термомодернізацію 82 дитя-
чих садочків Києва фасадною системою 
POLIMIN THERMO FACADE. Компанії вда-
лося довести доцільність саме такого рі-
шення, що дає можливість отримувати 
якість за вигідною ціною та заощаджу-
вати бюджетні кошти. 

ТРЕНД – ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Система утеплення POLIMIN THERMO 

FACADE розроблена на підставі багаторіч-
ного досвіду та завдяки тісній співпраці з 
проектними організаціями. Це комплек-
сне рішення, яке враховує всі нюанси: 

 НА ВІДКРИТИХ ТОРГАХ 
Відповідно до чинного законодавства, 

вибір компаній, які братимуть участь у бу-
дівництві або ремонті об’єктів соціальної 
інфраструктури, здійснюється на платформі 
електронної системи публічних закупівель 
України ProZorro. Розподіляючи подані про-
позиції за пріоритетністю, ця програма ке-
рується лише одним критерієм – ціною. Та 
водночас у системі державних закупівель 
закладено й контроль над якістю. 

Вибір конкретних матеріалів або систем 
належить до компетенції проектанта – він 
має не лише переконатися у відповідності 
матеріалів, що закладаються в проект, усім 
вимогам нормативних документів (ДБН, 
ДСТУ, СанПіН та інших), а й зазвичай ще й 
подати копії дозвільної документації. Після 
укладення кошторису весь пакет документів 
спрямовується на перевірку сертифікова-
ним експертам. Якщо все гаразд, проект 
отримує ствердний експертний висновок. 

А якщо проектант, скажімо, зробить вибір 
на користь найдешевших матеріалів, які не 
мають усіх необхідних дозволів, він може 
бути дискваліфікований. 

В УМОВАХ ПРОЗОРОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Очевидною перевагою «Фомальгаут- 

Полімін» є дотримання нормативно-пра-
вових вимог. Серед сотні виробників буді-
вельних сумішей, які представлені в Україні, 
продукцію такого рівня можуть надати тільки 
лічені компанії – між ними й відбувається 
конкурсна боротьба. 

Систему відкритих закупівель було впро-
ваджено з метою запобігання купівлям «за 
домовленістю» (так, якщо замовник нази-
ває конкретну марку матеріалів, то має бути 
зазначено, що необхідно розглянути також 
аналогічний продукт). Тож перемоги Polimin 
у тендерах засвідчують, що компанія справді 
пропонує оптимальне співвідношення «ціна/
якість».

м. Світловодськ, ОСББ «Радужне»
вул. Героїв України, 77

м. Калуш, ОСББ «Січове 15», 
вул. Січових Стрільців, 15

м. Черкаси,
Черкаська обласна лікарня

м. Київ,
Київська муніципальна академія 
естрадного та циркового мистецтв

м. Мелітополь,
дитячий садок «Зiрочка»
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КОМПАНІЯ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» – АКТИВНИЙ УЧАСНИК ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ 
З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 
ПРИ ЦЬОМУ УЧАСТЬ КОМПАНІЇ НЕ ВИЧЕРПУЄТЬСЯ САМИМ ЛИШЕ НАДАННЯМ 
ЯКІСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. НАШІ СПЕЦІАЛІСТИ ПРОПОНУЮТЬ ДОПОМОГУ В 
ПРОЕКТУВАННІ ТА ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ УСІХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ЕТАПІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ – НАГОЛОШУЄ  
ВІТАЛІЙ ТЮРІН, КЕРІВНИК НАПРЯМУ ОБ’ЄКТНИХ ПРОДАЖІВ М.КИЄВА.
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індивідуалізацію системи, витривалість, 
низьку теплопровідність конструктивних 
елементів, естетичність фінального оздо-
блення тощо, та має весь пакет дозвільних 
документів і сертифікатів, які засвідчують 
ефективність багаторічної експлуатації. 

До речі, якщо на початку участі компанії 
в держпрограмах серед замовників уте-
плення переважали муніципальні об’єкти, 
то нині до впровадження енергоефектив-
них рішень дедалі частіше схиляються й 
ОСББ: доцільність раціонального викори-
стання ресурсів стає очевидною. 

Так, наприклад, у рамках державної 
програми Фонду енергоефективності 
«Енергодім», що пропонує власникам 
житла співфінансування комплексу за-
ходів з термомодернізації, стартували 
фасадні роботи у 14 будинках у м. Світ-
ловодську та 5 будинках у м. Калуші з ви-
користанням системи утеплення POLIMIN 
THERMO FACADE. А за програмою КМДА 
«70/30» уже завершено роботи з утеплен-
ня системою POLIMIN у 10 київських ба-
гатоквартирних будинках.

НА ВАРТІ ЕКОЛОГІЧНОСТІ
 Кожна з будівель має бути безпеч-

ною для здоров’я людини. Та тоді, коли 
ми говоримо про садки, школи, лікарні, 
безпечність будівельних і оздоблюваль-
них матеріалів набуває особливої ваги. 
Через складний комплекс чинників кіль-
кість алергіків у світі невпинно зростає, 
тож найуразливіші верстви населення, 
діти та люди, схильні до алергії, повин-
ні отримати максимальний захист. Саме 
тому «Фомальгаут-Полімін» пропонує лі-
нійку екологічних продуктів ECOSHTUK, 
яка складається з ґрунтовки Lime Primer, 
шпаклівки Multi-Finish і фарби для стін 
Lime Paint. Ці продукти отримали дипло-
ми якості Українського медичного клубу 
за результатами незалежного лаборатор-
ного тестування ДП «Інститут екогігієни і 
токсикології ім.Л.І. Медведя». 

ПІД КОНТРОЛЕМ НА ВСІХ ЕТАПАХ
Як відомо, якість матеріалів – це лише 

півсправи. Щоб замовник був справді задо-
волений результатом, необхідно простежи-
ти за неухильним дотриманням усіх техно-
логічних вимог. Наша компанія забезпечує 
комплексний технічний супровід і автор-
ський нагляд на об’єктах: спеціалісти допо-
магають партнерам підготувати проектну 
документацію, пропонують конструктив-
но-технічні рішення, контролюють перебіг 
робіт безпосередньо на об’єкті, відстежуючи 
якість і правильність виконання робіт.
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підсумки 
співпраці

БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» 
ПОДІЛИЛИСЯ ВРАЖЕННЯМИ ВІД РОБОТИ З 
НАШИМ БРЕНДОМ І ВІДКРИЛИ ЗАВІСУ СВОЇХ 
МАЙБУТНІХ ПЛАНІВ.

Плануємо розширю-
вати на литовському 
ринку асортимент 
товарів, представлених 
компанією  
«Фомальгаут-Полімін»

Нововведення Polimin – майстер-класи 
з продукту – надають клієнтам чудову 

можливість отримати практичні відповіді 
щодо використання виробів Polimin, а 

також познайомити з продуктом тих,  
хто працює з ним уперше

Ольга БАРТКО,  
керівник департаменту маркетингу компанії  
«Еко-дім», Вінниця

Коли два роки тому ми прийняли рішення працювати 
з «Фомальгаут-Полімін», нас переконала ідеальна рів-
новага між ціною та якістю продукції. І до сьогодні це 
співвідношення є найкращим на будівельному ринку. 
Якщо описувати переваги бренда одним словом, то 
це була б стабільність. Адже ми впевнені в тому, що 
і в наступні роки наш партнер посідатиме лідерські 
позиції з-поміж конкурентних компаній і покращува-
тиме технологічні характеристики свого продукту. Коли 
розвивається партнер – розвиваємося і ми.

«Еко-дім» очікує від подальшої співпраці з Polimin 
зростання за всіма показниками, і, на щастя, для цієї 
віри є багато приводів. А наостанок хочемо побажати 
собі й усім іншим гравцям нашого ринку збільшення 
кількості нових об’єктів!

Рената ЩЕРБІНСКЕНЕ,  
менеджер із постачання 
UAB Jaros prekyba, Литва

У 2015 році розпочалася наша співпраця з 
компанією «Фомальгаут-Полімін», у якій ми 
на той момент побачили перспективний та 
інноваційний бізнес із цікавою продукцією. 
Сьогодні в нашому портфелі п’ять товарів з 
асортименту бренда: LC-4, P-20, P-24, AC-3, 
AC-4. Попри високу конкуренцію на ринку бу-

дівельних сумішей, продукція Polimin приваблює клієнтів справедливим 
співвідношенням ціна-якість.

Литва радує нас зростанням і розвитком будівельного сектору, разом з 
яким розвивається і наша компанія. Ми певні, що наступного року стрімкий 
рух угору вплине і на партнерство з «Фомальгаут-Полімін»,  дасть нам 
змогу посилити співробітництво. Бажаємо бренду Polimin процвітання, 
успіхів у роботі, єдиної команди, нових ідей та їх успішної реалізації.
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Наші плани на 2022 рік передбачають розши-
рення співпраці з «Фомальгаут-Полімін»

Равіль ДЕНІКЄЄВ, 
директор ТОВ «Дебют-Центр»

Наша компанія має тривалу історію партнерства з  
«Фомальгаут-Полімін» і готується до святкування своєрідного 
бізнес-ювілею – 15 років взаємовигідного співробітництва. Так 
само, як у 2007 році, у співпраці з компанією нас приваблює якість 
продукції, широкий асортимент та його постійне оновлення, а та-
кож географія виробництва: бренд представлений у всіх регіонах, 
актуальних для нашої роботи. Приємно, що позитивних аспектів 
співпраці з року в рік стає лише більше: як-от бонуси для клієнтів 
за програмою лояльності – кешбек. 

У портфелі ТОВ «Дебют-Центр» представлені сухі будівельні 
суміші й акрилова група товарів бренда Polimin – загальна частка 

становить 40 % від загального обсягу. 
Попри найбільший головний біль будівельників – необхідність адаптації до карантинних 

обмежень та проблеми з постачаннями – наша компанія має позитивні прогнози щодо роз-
витку галузі найближчим часом. Тож бажаю всім дистриб’юторам ТМ Polimin оптимізму, віри 
та «Великого будівництва»!

Гарна комунікація – 
найголовніша пере-
вага співробітництва  
з «Фомальгаут- 
Полімін»

Лада ГЕРАСІМОВА, керівник відділу закупівель  
ТОВ «Інтергіпс-Україна»

Однією з цілей нашої компанії завжди була підтримка 
розвитку українського бізнесу – причому не лише підпри-
ємництва, а й виробництва. Тож партнерство з вітчизняним 
виробником, таким як «Фомальгаут-Полімін», є нашою 
принциповою позицію вже понад 15 років. Позитивно-
му сприйняттю продукції цього бренда сприяє, зокрема, 
репутація компанії. Здебільшого товари Polimin впізна-
ють, а ім’я торговельної марки постійно на вустах, тож у 
комунікаційному плані працювати з компанією досить 
зручно. Особливо хочеться відзначити взаємодію з ме-
неджерами компанії, які допомагають нам у питаннях 
об’єктної дистрибуції, співробітництва з клієнтами, тех-
нічної підтримки тощо. 

Попри труднощі ведення бізнесу в умовах пандемії цей 
рік видався для «Інтергіпс-Україна» успішним. Ми змогли 
адаптуватися і досягти високих фінансових показників 
навіть у буремні ковідні часи.

Сподіваємося, що у 2022 році зросте усвідомленість 
серед представників нашої сфери. Адже секрет довговіч-
ності – у високій якості, а не в низькій ціні.

Клаус УПМАЛІС,  
менеджер із закупівель AS Diana, 
Латвія

З 2018 року ми залишаємося єдиною 
фірмою на латвійському ринку, яка має 
у портфелі товари компанії Polimin. Це 
дає нам можливість гнучко змінювати 
ціни продажів і вільно працювати з ре-
кламними акціями. Крім того, продукція 
української компанії поєднує декілька 
важливих характеристик: доступні ціни 
та високу якість. На сьогодні такими 
товарами є LC-2 і LC-4, які займають 

близько 90 % обсягу наливного перекриття, представленого в нашо-
му асортименті. Також ми продаємо фуги, ґрунтівки й гідроізоляцію, 
які стають дедалі популярніші в нашій мережі магазинів. Загалом 
більшість будівельних підрядників за ці роки звикли до продукції 
Polimin і навіть віддають їй перевагу.

Виклики, спричинені пандемією, змотивували нас до розвитку 
онлайн-продажів, тож цього року ми запустили інтернет-платформу 
www.zum.lv, яка допомогла нам успішно подолати кризовий стан. 
Позитивний настрій і сподівання на краще ніколи не залишають нас, 
тож ми плануємо щороку ставати ще більш конкурентоспроможними 
та наполегливими!

Тим компаніям, хто 
ще не почав  
співпрацювати з 
«Фомальгаут- 
Полімін», реко-
мендуємо якнайш-
видше укласти 
партнерство з цим 
українським вироб-
ником. Адже його 
продукція дасть 
гарний прибуток 
завдяки відсутності 
демпінгових товарів
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головною фішкою PCU є можливість отримати кешбек у 
вигляді грошей при купівлі продукції бренда.  

ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ
Компанія «Фомальгаут-Полімін» проводить навчальні 

заходи протягом багатьох років і постійно створює нові 
формати. Так, з 2018 року ми почали проводити масш-
табні Polimin-фести,  до яких щоразу долучається понад  
100 учасників. Цей формат надзвичайно цікавий і заохочу-
вальний: івенти включають презентацію компанії, демон-
страцію продукції, різноманітних технологічних «фішок», 
а також насичений розважально-мотиваційний контент. 

У продовж 2021 року «Фомальгаут- 
Полімін» провів у різних містах країни  
630 навчальних тренінгів, 350 семінарів, 
31 майстер-клас і три масштабні Polimin-
фести. По всій Україні працюють регіо-
нальні технічні спеціалісти компанії, які 

оперативно реагують на запити клієнтів і партнерів: 
розробляють технічні рішення та техкарти, здійсню-
ють авторський нагляд на об’єктах, відповідають на 
дзвінки гарячої лінії техпідтримки тощо. Наші фахівці 
регулярно проводять у різних містах семінари та прак-
тичні майстер-класи для персоналу мереж магазинів- 

ВЧИМОСЯ 
У ПРОФЕСІОНАЛІВ

НЕ ТІЛЬКИ ВИГОТОВЛЯТИ ЯКІСНІ БУДІВЕЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ, А Й НАВЧИТИ ЯКОМОГА 
БІЛЬШЕ НАШИХ КЛІЄНТІВ ПРАВИЛЬНО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОДУКЦІЮ ТМ POLIMIN – 
ТАКУ МЕТУ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЮ КОМПАНІЯ, 
РЕГУЛЯРНО ОРГАНІЗОВУЮЧИ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАХОДИ РІЗНИХ ФОРМАТІВ.

дистриб’юторів, їхніх клієнтів, виконробів, плиточників, 
фасадників і майстрів-різноробів. Залежно від запиту 
більший акцент робиться на теоретичній або прак-
тичній частині, навчання й консультації проводяться 
стосовно конкретного виду продукції або всієї лінійки. 

Відвідувачі заходів компанії мають змогу дізнатися 
інформацію про особливості продукції бренда, умови її 
використання, а також почути чимало експертних буді-
вельних лайфхаків. Крім того, учасникам розповідають 
про програму лояльності Polimin Club Ukrainian (PCU), 
яка дає чимало переваг для кожного, хто долучився 
до клубу справжніх фахівців будівельної справи. А 
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У 2020 році додався ще один формат – майстер-класи 
для фасадників і плиточників. Зазвичай вони розрахова-
ні на 30–50 майстрів. Їхня мета – представити новинки 
сезону та навчити кожного працювати з продукцією 
бренда.

УНІКАЛЬНИЙ ФОРМАТ 
Усі майстер-класи Polimin складаються з теоретичної 

та практичної частин. Під час першої, яка триває близь-
ко трьох годин, спеціалісти компанії дають чималий 
обсяг цікавої та корисної інформації про продукцію 
ТМ Polimin, особливості роботи з нею та сучасні тех-
нології, що наразі застосовуються в будівельній сфері. 

Завершивши теоретичну частину, фахівці демонстру-
ють на практиці, як саме потрібно працювати з тими 
чи іншими матеріалами, і, звісно ж, відповідають на всі 
запитання аудиторії. Далі – неформальне спілкування, 
в рамках якого учасники можуть отримати масу ко-
рисної інформації та поділитися з колегами власним 
досвідом виконання ремонтно-будівельних робіт. 

Завдяки приємній дружній атмосфері майстер-класи 
стають не лише нагодою здобути нові корисні навички, 
а й маленьким святом для всіх присутніх. 

Після заходів учасники часто телефонують органі-
заторам, аби отримати додаткову інформацію, приєд-
нуються до спільнот Polimin у соцмережах, чекають із 
нетерпінням анонсів наступних подій. 

  Усі навчальні заходи про-
водять практики: досвідчені 
технічні спеціалісти та техно-
логи «Фомальгаут-Полімін», 
деякі з яких безпосередньо 
беруть участь у розробці 
нових продуктів. Вони як ніхто 
інший глибоко розбираються 
в темі заходів і в змозі дати 
відповіді на будь-які запитання 
учасників. 

  Завдяки цим заходам спе-
ціалісти компанії постійно під-
тримують зв’язок із клієнтами, 

«з перших вуст» дізнаються 
про питання та проблеми, що 
виникають під час роботи з 
матеріалами Polimin. Це дає 
можливість максимально 
швидко реагувати на потреби 
ринку. 

  Часом негативне ставлення 
до бренда може сформувати-
ся у клієнта вже після першо-
го використання матеріалу, 
приміром, через брак умінь 
майстра. Саме тому фахівці 
компанії прагнуть правиль-

но представити свій товар, 
навчити замовників, майстрів 
і виконробів працювати з ним 
так, щоб враження від роботи 
завжди були позитивними. 

  Такі заходи доволі актуаль-
ні на вітчизняному ринку, адже 
в Україні наразі бракує квалі-
фікованих майстрів: чимало 
представників будівельної 
галузі не мають спеціальної 
освіти. «Фомальгаут-Полімін» 
дає їм змогу розширити коло 
професійних знань і навичок. 

У ЧОМУ ПЕРЕВАГИ МАЙСТЕР-КЛАСІВ POLIMIN?

СЕРЕД ІНСТРУМЕНТІВ КОМПАНІЇ – ВІРТУАЛЬНИЙ 
ПОМІЧНИК @TECHPOLIMINBOT У VIBER І  

TELEGRAM, ЯКИЙ УКРАЇНСЬКОЮ, АНГЛІЙСЬКОЮ, 
ПОЛЬСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ 

НАДАЄ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПРОДУКТІВ, 
ВИКОНУЄ РОЗРАХУНКИ НЕОБХІДНОЇ 

КІЛЬКОСТІ МАТЕРІАЛІВ, ПРОПОНУЄ АНАЛОГИ 
НАЙВІДОМІШИХ ТОВАРІВ ІНШИХ ВИРОБНИКІВ. 
ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ТАКОЖ МОЖНА ЗА 

НОМЕРОМ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 
«ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН»  –  0 800 407 747
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ІВАН НІЖНІК, ДИРЕКТОР З МАРКЕТИНГУ В КОМПАНІЇ  
«ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН»

 Яких цілей досягає компанія, організовуючи 
майстер-класи та Polimin-фести 

Ключовим завданням маркетингу в організації 
цих заходів є популяризація бренда. Не менш важ-
ливе і знайомство з продуктами, їхніми власти-
востями та особливостями роботи з ними. Наші 
майстри мають закарбувати у свідомості, що бренд 
Polimin – це якісний і професійний продукт, який 
потребує певних навичок і знань. 

Проводячи навчальні заходи, ми комунікуємо з 
багатьма майстрами різних профілів, кожен з яких 
має свій багаж знань. З точки зору маркетингу це 
безцінний досвід: ми отримуємо відгуки, поба-
жання, пропозиції, зауваження, щоразу долучаємо 
учасників до анкетування й фокус-груп. 

Чому обрані формати ефективні
Відверто, ми поділяємо клієнтів на два типи: ті, хто вже відві-

дав наші заходи, і ті, хто ще тільки чекає на ці події. Кожен, кому 
пощастило потрапити на фест чи майстер-клас, запитує про на-
ступний. Адже це завжди насичено та святково. Практично після 
кожної активності ми помічаємо зростання обсягів реалізації 
наших товарів на 8–15 %. 

І хоча івент-маркетинг – це продукт синтезу маркетингу, рекла-
ми та зв’язків із громадськістю, він залишається одним із найдіє-
віших інструментів у контексті підвищення лояльності до бренда 
та збільшення продажів.

Що змінюватиметься у форматі майстер-класів 
Звісно, ми не стоїмо на місці й завжди дослухаймося до наших 

майстрів. Зокрема, завдяки команді фахівців із технічного від-
ділу «Фомальгаут-Полімін» плануємо зробити більший акцент 
саме на демонстраційній частині – на форматі «зроби сам». Та-
кож розширюватимемо і цільову аудиторію: крім плиточників 
і фасадників, чекаємо на штукатурів, кладочників, різноробів. 
Наша мета – досвідчений майстер, який уміло вправляється із 
високотехнологічними матеріалами Polimin.

РОМАН ЛЯЛЮК, ДИРЕКТОР БУДІВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ  
(ХАРКІВ) 

Можу з упевненістю сказати, що «Фомальгаут- 
Полімін» – це одна з небагатьох українських ком-
паній, яка проводить ефективні заходи з ме-
тою навчити клієнтів правильно застосовувати 
матеріали. Я директор компанії, яка виконує 
оздоблювальні роботи у квартирах, будинках, 
таунхаусах тощо. Відтоді, як у 2018 році наші 
постачальники запропонували відвідати май-
стер-класи «Фомальгаут-Полімін», узяв участь у 
п’яти таких заходах, разом зі своїми підлеглими, 
які безпосередньо використовують матеріали. 
Авжеж, я багато чого вмію й сам: маю великий 
досвід роботи в будівельній сфері,  добре розу-
міюся на хімії. Однак завжди краще, коли з усіма 
тонкощами використання матеріалу майстрів 
ознайомлює технолог компанії-розробника. 

Наша галузь не стоїть на місці, постійно з’яв-
ляються нові матеріали, й потрібно стежити за 
новинками. Саме тому я планую й надалі відві-
дувати майстер-класи Polimin. 

МИХАЙЛО ВАСЯНОВИЧ, ГОЛОВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІСТ КОМПАНІЇ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН»: 
Навчальні заходи – це важлива частина нашої роботи. Через такі акції ми вирішуємо кілька важливих завдань:
-    допомагаємо підвищити культуру роботи будівельників; 
-    сприяємо збільшенню лояльності клієнтів до нашої компанії;
-    заохочуємо купувати товари вітчизняних виробників, підтримуючи в такий спосіб економіку держави;
-    ламаємо стереотипи. Впродовж років українські будівельники купували переважно товари європейських 

брендів – цьому сприяла активна реклама закордонних виробників. Ми натомість намагаємося донести, що 
існують також українські високоякісні товари, які відповідають найвищим стандартам і мають попит за кор-
доном. А також – що саме від якості матеріалів і 
професійності виконання робіт залежить резуль-
тат. Це наша просвітницька місія.

БОГДАН ХИМИЦЯ, МЕНЕДЖЕР КОМПАНІЇ «ОРРО» (ЛЬВІВ) 
Я відвідав два майстер-класи Polimin у Львові – в червні та серпні. 

Перший був присвячений роботам з плиткою, облаштуванню підлог, а 
другий – фасадним роботам та утепленню. Про те, що такі події прово-
дяться, я дізнався від своїх друзів і знайомих. Коли вперше запропону-
вали долучитися, я не очікував, що буде так цікаво. Це не лише лекції, а 
ще й захопливі практичні заняття! Учасникам пропонують спробувати 
виконати якусь дію, щоб одразу на власні очі переконатися 
в ефективності матеріалу. Наприклад, приклеїти плитку й 
випробувати її міцність на відрив. 

Крім того, на майстер-класах я отримав низку корисних 
знань не лише стосовно використання матеріалів Polimin. 

Як підрядник, що займається фасадними роботами, а з 
березня 2021 року – ще й продажем продукції ТМ Polimin 
у Львові, я вважаю, що такі заходи надзвичайно важливі 
та ефективні. Вони «зближують» майстрів із продуктами 
компанії. На жаль, бренд Polimin досі не надто популярний 
у Західній Україні. Багато хто чув про нього, але мало хто на 
практиці знайомий із продукцією. А майстер-класи дають 
змогу дізнатися про матеріали, зрозуміти, що їхня якість 
насправді досить висока, й допомагають підвищити свою 
професійність у будівельній галузі загалом. 

ЛЕСЯ БУГА, ВИКОНРОБ, ПІДРЯДНИК
 Організатори – молодці, гарно представляють свою продукцію. По-

яснюють все доступно та зрозуміло. Ми з колегами застосовуємо у 
своїй роботі матеріали різних брендів. Та все, що стосується клеїв, – це 
тільки Polimin. Стяжки, штукатурка для санвузлів ШЦ-2 – також. ШЦ-2 
справді хороша – тримається, не розшаровується під клеєм. Пробували 
аналоги інших виробників, але відмовилися. Бо вони наче й непогані, 
наносяться легко, але мають високий рівень розшарування – плитку 
«вириває» разом із штукатуркою. З Polimin такого не буває. 

АРТЕМ ЛОГВИНЕНКО, МАЙСТЕР
Мені завжди цікаві нові технології, матері-

али, нові можливості. Вчуся переважно в і Ін-
тернет – в топ-блогерів.  Але також охоче беру 
участь у майстер-класах: завжди можна знайти 
щось нове, поспілкуватися з колегами. На заході я 
більше дізнався про продукцію Polimin. Зокрема, 
що компанія виробляє спеціальну шпаклівку для 
газобетонних блоків – PB-65 WHITE. Також мене 
зацікавив гідрофобізатор для плитки та плиткових 
швів WP-2 – обов’язково спробую його в роботі.

ОЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, МАЙСТЕР-ОБЛИЦЮВАЛЬНИК
Із матеріалів Polimin я працював лише зі стяжкою 
та наливними підлогами. Клеями для плитки ще 
не користувався, але сьогодні вони мене заціка-
вили – вже вирішив спробувати Р-25.  Для мене 
новиною було те, що Polimin експортує свою про-
дукцію до розвинених країн Європи. Загалом я 
дуже втішений, що мене запросили на цей захід. І 
ведучий цікавий: відчувається, що він має глибокі 
системні знання. Це не продавець, який зазвичай 
переповідає інструкції.

Щомісяця Polimin  
проводить  3–4 

майстер-класи,  
близько 35 семінарів,  

30 навчальних 
тренінгів 

З 2018 року відбулося понад  
70 Polimin-фестівЗа роки проведення 

десятки тисяч 
будівельників підвищили 
свій професійний рівень  і 

отримали сертифікати
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НАРАЗІ POLIMIN –  
ЦЕ СОЦІАЛЬНО АКТИВНИЙ, 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БРЕНД, ЩО 
ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО ЗДОРОВ’Я 
І КОМФОРТ СВОЇХ КЛІЄНТІВ, 

УМІЄ ШВИДКО РЕАГУВАТИ 
НА ЇХНІ ЗАПИТИ, ІНВЕСТУЄ В 
ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 

ПОСТІЙНО МОДЕРНІЗУЄ 
ВИРОБНИЦТВО, ВПРОВАДЖУЄ 

НОВІ ЕКОМАТЕРІАЛИ, 
ПОКРАЩУЄ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

ТА СЕРВІСУ

Я п р и й ш л а  в  к о м п а н і ю  
«Фомальгаут-Полімін» у квіт-

ні 1999 року, у важкий час, коли 
українська економіка була на межі 
виживання. Навчалася на популяр-
ному тоді факультеті «Економіка та 
підприємництво» в НАУ, закінчила 
з відзнакою, але вже тоді знала, 
що мене цікавить інший шлях – 
реклама. Тому самостійно опану-
вала графічні програми на доволі 
професійному рівні. 

Перші кроки з розробки упаков-
ки та рекламно-поліграфічної про-
дукції робили самостійно. Принцип 
«автономності»  – робити максимум 
власними зусиллями, без аутсор-
сингу – протягом тривалого часу був 
одним із пріоритетів розвитку ком-
панії, який дав змогу вийти з криз у 
1998 та 2008 роках із мінімальними 
втратами. 

На початку моєї роботи основою бізнесу підприєм-
ства був продаж фасованого цементу. Ми першими 
запропонували зручну для приватних потреб упаков-
ку – 25 кг. Сухі суміші в Україні тоді були представлені 
тільки однією німецькою компанією, тож продаж цих 
матеріалів видавався доволі перспективною справою. 
Утім, важливо було змінити підхід до просування 
продукції. Єдиними платформами, на яких рекламу-
валися товари компанії, тоді були друковані видання 
«РіА» та «Київ на долонях», що розповсюджувалися 
по поштових скриньках мешканців великих будин-
ків.  Відділу реклами не існувало, тож я запропону-
вала власникові його створити. Працювала в ньому 
спочатку сама, потім іще з трьома колегами – аж до 
2018 року. В 2007 році з’явився відділ маркетингу, а 
у 2017-му їх об’єднали в єдиний департамент мар-
кетингу та реклами.

Одним із найважливіших рішень останніх років 
вважаю обрання курсу на розвиток експортного на-
пряму і, зокрема, попередню сертифікацію продук-
ції згідно з європейськими стандартами, розробку 
окремої лінійки «Еко» (продукція ECOSHTUK) та  
нового «гелевого» клею. Важливим кроком вважаю 
і впровадження Програми лояльності Polimin Club 
Ukraine та інтерактивних каналів технічної підтрим-
ки. Спрямування на екологічні, високотехнологічні 
матеріали, визнані в Європі, та зближення зі спожи-
вачем – саме ці кроки мають найбільший потенціал 
для подальшого розвитку.

Наразі Polimin – це соціально активний, відпо-
відальний бренд, що піклується про здоров’я, ком-
форт і щасливе майбутнє своїх клієнтів, уміє швидко 
реагувати на їхні запити, інвестує в енергоощадні 
технології, постійно модернізує виробництво, впро-
ваджує нові екоматеріали, покращує якість продукції 
та сервісу, підтримує талановиту молодь, здоровий 
спосіб життя і сімейні цінності. 

27 РОКІВ НА УКРАЇНСЬКОМУ 
РИНКУ! МИ ПРОЙШЛИ ДОВГИЙ 

І НАСИЧЕНИЙ ШЛЯХ ДО УСПІХУ. 
ЯК ЗМІНИВСЯ «ФОМАЛЬГАУТ-

ПОЛІМІН» ЗА ЦЕЙ ЧАС? СВОЇМИ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ ПОДІЛИЛИСЯ 

«СТАРОЖИЛИ», ЯКІ РАЗОМ 
З КОМПАНІЄЮ ЗРОСТАЛИ ТА 

ВДОСКОНАЛЮВАЛИСЯ ЯК 
ПРОФЕСІОНАЛИ СВОЄЇ СПРАВИ.

Людмила  
ЄРШОВА-

МІРОШНИЧЕНКО,
член наглядової ради 

Групи компаній  
Fomalgaut Group, 

співвласниця

П рацюю в компанії з 
2003 року в ІТ-відділі. 

За цей час, звісно, багато 
що змінилося. Значно збіль-
шився парк комп’ютерної 
техніки, було впроваджено 
сучасні облікові програми. 
Доводиться постійно стежи-
ти за тенденціями у цифро-
вому світі, аби крокувати в 
ногу із сучасними техноло-
гіями. Наразі, у часи діджи-

талізації, ІТ-напрям став визначним для цифровізації 
бізнесу, тож ми постійно вдосконалюємо ІТ-процеси 
в компанії, аби забезпечити їх продуктивну та безпе-
ребійну роботу.

Щоб правильно оцінити ефективність своєї робо-
ти, ми постійно підтримуємо зв’язок із кінцевим ко-
ристувачем. Це дає нам змогу проаналізувати нашу 
діяльність і оперативно відкоригувати певні процеси, 
якщо потрібно. Коли виникають якісь труднощі, ми ви-
рішуємо їх командно. Скажу більше – складні завдання 
нас мотивують, заряджають на досягнення ще більших 
результатів. У «Фомальгаут-Полімін» працюють висо-
кокваліфіковані фахівці, тож жодні труднощі нас не 
лякають.

Володимир ВОЛК,   
керівник ІТ-відділу 

СПІЛЬНОЇ  ПЕРЕМОГИ 
ІСТОРІЯ  
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Я почала працювати в компанії у 
1998 році, в період пейдже-

рів, факсів і мобільних телефо-
нів з антенами, які не вміщалися 
в кишенях. Це був молодий ко-
лектив із молодим власником –  
Сергію Єршову тоді було трохи 
більше за 30. Мені – майже 19. 
Колектив складався з менше ніж 
40 співробітників. Велика роди-
на, члени якої завжди підтриму-
вали одне одного, разом святку-
вали дні народження, Новий рік 
та інші свята, влітку майже що-
вихідних виїжджали на природу. 
Наші колишні колеги з теплом 

згадують роботу в компанії, кажуть, що більше ніде 
не зустрічали такої дружньої атмосфери. 

Розміщувалися ми спочатку в невеличкому орен-
дованому приміщенні, та невдовзі переїхали в 
новий офіс. Поволі наш штат розширювався, ми 
наполегливо працювали, ходили на інвентари-
зації в холод і спеку.. . Співробітники бухгалтерії 
пам’ятають, у яких чергах нам доводилося стояти, 
щоб здати звіти в податкову та фонди, як потрібно 
було складати гроші (купюра до купюри, «голова» 
до «голови»), щодня здаючи виручку в банк, тощо.

Рік за роком у компанії впроваджувалися ін-
новаційні рішення. Це було сміливо, стрімко, ми 
долали багато перепон, труднощів – і розвивалися 
далі. Зараз усі процеси автоматизовані, та чи ста-
ло в нас менше роботи? Аж ніяк. Адже компанія 
суттєво зросла: збільшився асортимент продукції 
та кількість покупців. Ми почали працювати на 
експорт, маємо заводи не тільки в Україні, а й за 
кордоном. 

Ми продовжуємо працювати, вчитися, розвива-
тися. Дотримуємося одного з ключових меседжів 
компанії: ми – найкращі, і майбутнє за нами! 

Олена КОРІННА,  
керівник бухгалтерського 

відділу

Наступного року свят-
куватиму професійний 

ювілей: 20 років у компа-
нії «Фомальгаут-Полімін». 
Я прийшла на підприєм-
ство випускницею кафе-
дри хімічної технології 
в’язких речовин у КПІ й 
за цей час виросла від 
інженера до директора 
лабораторії інновацій і 
якості. 

Увесь цей час я спостерігала, як розвиток на-
шого підприємства щороку пришвидшується – 
цю тенденцію важко не помітити. На початку моєї 
кар’єри у «Фомальгаут-Полімін» компанія мала 
лише три точки розливу ЛФМ у Києві, а нині – 
п’ять точок і три регіональні заводи! Водночас 
постійно розширюємо асортимент продукції та 
освоюємо нові ринки експорту. Це неабияк на-
дихає.

Сьогодні моє завдання – створити для пра-
цівників лабораторії комфортний мікроклімат 
і щодня знаходити підхід для індивідуальної 
мотивації. Декому для того, щоб отримувати від 
роботи задоволення, потрібно відчувати стабіль-
ність, а комусь – і спортивний азарт. Тож саме від 
мене залежить відповідальність за реалізацію 
професійних можливостей моєї команди. Саме 
тому в нашому відділі зони відповідальності 
ніколи не звужуються – ми працюємо на роз-
ширення і пошук нестандартних рішень.

І я щиро рада бути частиною такого динаміч-
ного й інноваційного підприємства.

Лариса ЦЮПКА,  
директор лабораторії 

інновацій і якості
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Віталій ТЮРІН, керівник напряму об’єктних 
продажів  (КИЇВ)

Під час новорічних канікул столиця пере-
творюється на місто казки – повсюди відбува-
ються ярмарки, концерти, фестивалі, сяє свят-
кова ілюмінація… Запропонуйте своїм рідним 

і друзям разом приїхати до Києва – і точно не пошкодуєте! 
Розпочніть святкову мандрівку з головної ялинки на Софій-

ській площі та атмосферних новорічно-різдвяних фестива-
лів на ВДНГ. Поціновувачам веселих і яскравих святкувань 
там неодмінно сподобається. Також раджу відвідати огля-
дові майданчики на Володимирській гірці, в Маріїнському 
парку, на дзвіниці Софійського собору – це справжні місця 
сили, котрі заряджають енергією та відкривають неймовірні 
краєвиди міста. 

Щоб повною мірою відчути колорит нашого регіону, ре-
комендую помандрувати Київщиною. Відвідайте чарівний 
природний заповідник «Васильківські Карпати», етнографіч-
ний комплекс «Українське село», ландшафтний парк у Буках, 
дендропарк «Олександрія» в Білій Церкві. А ще вирушайте 
до «Князівства Київська Русь» у селі Копачів – на вас чекає 
незабутня подорож до середньовічної України!

НАПЕРЕДОДНІ СВЯТ УСІ МИ МРІЄМО ПРО КАЗКОВІ ПОДОРОЖІ Й НЕЗАБУТНІ 
ВРАЖЕННЯ. ПРОВЕСТИ ЗИМОВІ КАНІКУЛИ ЧАРІВНО МОЖНА НЕ ЛИШЕ ЗА КОРДОНОМ. 
НАШІ КОЛЕГИ З РІЗНИХ МІСТ УКРАЇНИ РОЗПОВІДАЮТЬ ЦІКАВИНКИ ПРО СВОЇ 
РЕГІОНИ Й ЗАПРОШУЮТЬ У ГОСТІ!

ПО-УКРАЇНСЬКИ
Зимові канікули  

Микола ДІМОВ, регіональний менеджер 
(ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ)

Для більшості людей південний 
регіон нашої країни асоціюється 
винятково з літнім відпочинком. 
Натомість узимку українці зазвичай 

обирають інші напрямки. А дарма! Адже в наших 
краях можна провести новорічно-різдвяну відпуст-
ку не менш круто. Ось, скажімо, за 90 км від Оде-
си розташований чудовий гірськолижний курорт 
«Березівка», що має достойного рівня траси і для 
початківців-любителів, і для досвідчених екстремалів. 

Чимало цікавих місць є і в самій Одесі. Пройдіть-

ся вулицями міста, зазирніть у затишні кав’ярні та 
колоритні ресторани, відвідайте славетний Музей 
контрабанди, запишіться на дегустацію в Музеї 
коньячного мистецтва Шустова... Зрештою, погуляйте 
набережними та пляжами. Морозні, засніжені, вільні 
від туристичних натовпів, вони створюють зовсім 
інакше враження, ніж у спекотний сезон. А зимове 
замерзле море – це взагалі дещо магічне. Необов’яз-
ково вирушати за кордон, аби відпочити так, як мрі-
ється. Приїздіть до нашого регіону й переконайтеся: 
зимовий південь – дивовижний!
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Андрій ДЗЮБА
територіальний менеджер 
(ЗАХІДНА УКРАЇНА)

У Західній Україні є безліч ціка-
вих і неймовірних місць. Якщо го-

ворити про Львів, я запропонував би змінити звич-
ну екскурсію середмістям на захопливу подорож 
замками довкола міста Лева – так званою Золотою 
підковою Львівщини. Це Олеський, Підгорецький 
і Золочівський замки. А ще порекомендую замок 
Свірзький. Кожен із них цікавий та унікальний. До 
того ж тут просто неймовірна природа!

Прихильникам активного відпочинку буде до 
душі й мандрівка до інших фортець регіону: на За-
карпатті варто завітати в Мукачівський та Ужгород-
ський замки, на Волині не оминіть замок Любарта 
в Луцьку. Тих, хто шукає екстремальніших пригод, 
зацікавить Тараканівський форт. Історія бастіону 
оповита багатьма легендами та загадками. І, звісно, 
поласуйте місцевими стравами – баношем, богра-
чем, грибною юшкою, поливкою. Смакота!

Максим СЕЛІВРА, регіональний менеджер  
(ПІВДЕННИЙ СХІД УКРАЇНИ)

Поціновувачі кемпінгу та сплавів на каяках не-
одмінно мають завітати до Дніпра. Хоча цей вид 
відпочинку є доволі нетиповим для індустріаль-
них міст,  Дніпро має чим здивувати! На території 

Набережної Заводської беруть початок Діївські плавні – комплекс 
озер, боліт і проток, що вкриті чагарниками диких рослин та оточені 
дубовими гаями. Лабіринти проток і очеретові острови нагадують 
подорож незайманими куточками України – й усе це в безпосеред-
ньому доступі до цивілізації! Навесні казковий краєвид доповню-
ється квітами лілій, які проступають на поверхні води.

Щоб надихнутися настроєм зимових свят, рекомендую завітати 
на концерт органної музики у Свято-Миколаївській собор, будівля 
якого є пам’яткою архітектури ХХ століття. Багате внутрішнє оздо-
блення собору в поєднанні з неземним звучанням органа створюють 
особливу, різдвяну атмосферу!

Яна ЦАРЮК,  
регіональний  
менеджер 
(ЗАХІДНА УКРАЇНА)

В Івано-Франків-
ську варто відвідати 

оглядовий майданчик на міській 
ратуші – панорама міста просто 
неймовірна! Варті уваги й Вовчи-
нецькі гори, відомі як «Івано-Фран-
ківський голівуд», та вулиця Неза-
лежності: тут є безліч кав’ярень, 
ресторанів і крамниць.

У Чернівцях обов’язково за-
вітайте до Національного уні-
верситету ім. Юрія Федьковича. 
Вражає архітектура колишньої 
резиденції митрополитів Буко-
вини і Далмації. Чимало цікави-
нок можна знайти й на головній 
вулиці «маленького Парижа» (так 
називають Чернівці) – ім. Ольги 
Кобилянської. Хмельницький у 
багатьох асоціюється з ринком, 
та насправді місто дуже затишне 
та привітне. В будь-яку пору року 
гарний і тихий Парк культури та 
відпочинку ім. Михайла Чекмана, 
розташований на правому березі 
Бузького водосховища. 

Ще одну водну локацію варто 
відвідати і в Тернополі – це слав-
нозвісний міський став, його пло-
ща становить 300 га. Серед моло-
ді найпопулярніший романтичний 
«острів закоханих». Якщо бракує 
романтики, гайда сюди!

Люблю Харків за його численні 
парки та сквери: чи то парк Горько-
го зі своєю візитівкою – найвищим в 
Україні колесом огляду (55 м), міський 
зоопарк, неймовірної краси ботаніч-

ний сад чи квітучий екопарк Фельдмана. В будь-який 
день тижня та за будь-якої погоди зелені зони в центрі 
міста повертають відвідувача до спокою та рівноваги. 
Тим паче, що парки Харкова надзвичайно мальовни-
чі, завжди прибрані й облаштовані для відпочинку  
з дітьми.

На святкові вікенди рекомендую виїжджати з ро-
диною за межі міста – Харківщина багата на цікаві 

місцини для відпочинку на природі. Приміром, є чу-
дова рекреаційна зона на березі Печенізького во-
досховища, оточеного сосновим лісом. Орендувати 
домівку біля водойми можна в селищі Старий Салтів 
або на одній із сусідніх баз відпочинку. 

Але є на теренах східної України по-справжньому 
особливе місце – Святогірськ.

Це місто відоме величною православною лаврою, 
яка проглядає крізь крони листяних дерев, а також 
таємничими печерами, що були прихистком для мо-
нахів та відлюдників. З дерев’яного містка, що веде до 
пагорба лаври, відкривається дивовижний краєвид на 
Південний Буг, хвойний ліс і білосніжний монастир.

Андрій БІЛОМІСТНИЙ, регіональний менеджер 
(СХІДНА УКРАЇНА)
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Людмила ЄРШОВА-МІРОШНИЧЕНКО,  
член наглядової ради Групи компаній 
Fomalgaut Group, співвласниця
У дитинстві я мріяла бути детективом або 
слідчим! Мабуть, тому що мені дуже подо-

бався цей літературний жанр. Перечитала все, що можна 
було знайти (тоді цікаві для мене книжки були в дефіциті), 
передивилася всі доступні фільми. Але згодом настав дово-
лі складний період після розпаду СРСР. На тлі знецінення 
всього, що раніше здавалося важливим, я припинила ро-
мантизувати професію слідчого, і моя дитяча мрія зникла. 

У будівельному бізнесі я опинилася випадково. Цьому 
сприяла низка подій у сім’ї та особистому житті, а також 
несподівані знайомства і щасливий збіг обставин! Про те, 
що свою кар’єру побудувала саме в цій сфері, не шкодую. 
Моя робота завжди давала найважливіше: можливість са-
мореалізації, яка повсякчас мотивує мене розвиватися й 
досягати успіхів.

Однією з найважливіших рис мого характеру, яка завж-
ди допомагає, є бажання постійно вчитися чогось нового, 
ставити перед собою виклики. Це проявляється у різних 
сферах життя. Я дуже люблю спорт, зокрема теніс, кросфіт 
і біг. Маю досвід участі в забігу SPARTAN із непоганим 
результатом. Тренування дисциплінують, загартовують, 
дають відчуття драйву та життєвої сили, що, у свою чер-

гу, пробуджує цікавість до 
подальшого саморозвитку 
в професійній діяльності. А 
спортивні перемоги нади-
хають на нові професійні 
звершення! 

ЗМАЛКУ В НАШОМУ ХАРАКТЕРІ ФОРМУЮТЬСЯ РИСИ, ВІД 
ЯКИХ ЗАЛЕЖАТЬ МАЙБУТНІ ПРОФЕСІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ. 
ТА ЧИ МОЖУТЬ ДИТЯЧІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ ПІДКАЗАТИ, ЧИМ 
ВАРТО ЗАЙМАТИСЯ В ДОРОСЛОМУ ЖИТТІ, АБИ ОТРИМУВАТИ 
МАКСИМУМ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД РОБОТИ Й ДОСЯГАТИ 
ЧУДОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ? ТОП-МЕНЕДЖЕРИ КОМПАНІЇ 
ПОДІЛИЛИСЯ ВЛАСНИМ ДОСВІДОМ: РОЗПОВІЛИ, ПРО ЯКІ 
ПРОФЕСІЇ МРІЯЛИ В ДИТИНСТВІ ТА ЯК ЗРЕШТОЮ ОПИНИЛИСЬ 
У БУДІВЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ.

Наші професії 

У дитинстві я мріяла бути де-
тективом або слідчим! Але про 
те, що свою кар’єру побудувала 
саме в будівельній сфері, не 
шкодую – це дає мені можли-
вість самореалізації

родом 
з дитинства
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Олександр КОСМІНСЬКИЙ,  
керівник об’єктної дистрибуції компанії  
«Фомальгаут-Полімін»

Я входжу до тієї рідкісної категорії людей, які втілили 
свою дитячу мрію в реальність. Змалку я хотів стати 

будівельником і задивлявся на величні форми великих забудов у 
центрі міста. Недивно, що й моєю улюбленою іграшкою був кон-
структор. Згодом захоплення трансформувалося в зацікавлення 
кресленням, яке давалося мені краще за решту предметів у школі. 
Між іншим, на мій вибір професії жодним чином не вплинули 
батьки, як часто буває у деяких родинах. Натомість у моїй сім’ї я 
єдиний працюю в будівельній сфері.

За 20 років у галузі виробництва сухих сумішей я жодного разу 
не пожалкував про вибір спеціальності. Тим паче, що робота у 
«Фомальгаут-Полімін» – це можливість проявити себе в компанії, 
яка є національним лідером ринку. Цей бренд є тим утіленням 
величі, що в дитинстві зачаровувало мене під час споглядання 
масштабних конструкцій. Крім того, мені надзвичайно пощас-
тило з колективом – молодим, дружнім і цілеспрямованим. Нас 
усіх заряджає і мотивує особистий приклад власника компанії та 
можливість отримання зворотного зв’язку від вищого керівництва.

Тож моя велика дитяча мрія 
переросла у професійне 
призначення, а приємні 
дрібнички з юнацтва – як-от 
захоплення різьбленням по 
дереву чи акваріумістика – й 
нині присутні в моєму житті 
як хобі. Приємно відчува-
ти тісний зв’язок зі своїм  
дитинством.

Тетяна ПОЛОЖЕНЦЕВА,  
директор ТОВ «Фомальгаут-Полімін»

Навряд чимось здивую, адже принцесою або артисткою я не хотіла бути 
навіть у ранньому дитинстві ☺ Змалку моєю улюбленою наукою була 
математика. Подобалося розв’язувати головоломки, завжди з радістю 

брала участь в олімпіадах. Згодом я серйозно зацікавилася фінансами та економікою, 
думала, що саме з цим у майбутньому буде пов’язана моя діяльність. І хоч за освітою 
я юрист і перші професійні кроки зробила саме в галузі права, юнацький інтерес 
до точних наук і набуті знання у фінансовій сфері неабияк допомагають мені зараз. 

Із ТОВ «Фомальгаут-Полімін» я спочатку співпрацювала як адвокат, потім очо-
лила юридичну службу, а згодом стала директором – першою особою в компанії, 
яка залучена в усі сфери її діяльності. Я здійснюю глобальне 
управління, контроль і систематизацію всіх бізнес-процесів, 
що відбуваються. Важливою складовою моєї роботи як ди-
ректора є і фінанси, тож, обійнявши керівну посаду в компанії, 
я повернулася до тієї сфери, якою цікавилася в юному віці. 

Гадаю, досягти кар’єрних успіхів мені допомогли надзвичай-
но цінні риси характеру: системність, послідовність, сила волі 
й цілеспрямованість. Ну і, звісно, математичний склад розуму 
– саме завдяки йому я вмію виокремити найголовніше,  дійти 
до суті, не «потонувши» в деталях.

Змалку моєю улюбленою нау-
кою була математика, подоба-
лося розв’язувати головоломки. 
Юнацький інтерес до точних 
наук і набуті знання у фінансо-
вій сфері неабияк допомагають 
мені й зараз

У шкільні роки я був гуру 
перемовин. І вважаю, що 
саме ця навичка перекону-
вати сформувала мій кар’єр-
ний шлях, а мистецтво ве-
дення переговорів щодня 
стає мені у пригоді

У дитинстві я хотів стати буді-
вельником і задивлявся на ве-
личні форми великих забудов 
у центрі міста. Недивно, що й 
моєю улюбленою іграшкою 
був конструктор. І моя дитяча 
мрія втілилася в реальність!
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Богдан РУБЛЮК,  
комерційний директор ТОВ «Фомальгаут-Полімін»
Довгий час моєю дитячою мрією було стати президентом. 
Гадаю, що це бажання додавало мені впевненості та рі-
шучості й надалі. В певному сенсі я мав не зовсім дитячі 

інтереси: приміром, першокласником читав газети замість фантастичних 
оповідань і шалено полюбляв публіцистику. 

Бажання розвиватися і бути попереду не полишало мене й у шкіль-
ні роки. Завдяки своїй природній наполегливості я виборював призові 
місця на олімпіадах, був старостою, презентував школу на різноманітних 
заходах, а у випускному класі здобув золоту медаль. У 16 років я захотів 
спробувати себе у ролі судді й пішов до Федерації футболу Києва, і саме 
цей досвід остаточно сформував у мені лідерські якості. Тоді я навчився 
протидіяти зовнішньому тиску, а також дізнався дуже важливу істину – в 
усіх людей різне розуміння справедливості.

При виборі місця роботи не мав жодних сумнівів, адже мріяв влашту-
ватися у велику компанію та стати частиною сильної команди. Я вдячний 
компанії Polimin, яка дала мені 
можливість розвинути свої здіб-
ності: прийшовши на позицію про-
моутера, я згодом піднявся кар’єр-
ними сходами до своєї нинішньої 
посади –  комерційного директора. 
Це свідчення особливої мотива-
ційної культури підприємства!

У дитинстві я мріяв бути пре-
зидентом, а у 16 років захотів 
спробувати себе в ролі судді 
й пішов до Федерації фут-
болу Києва. Саме цей досвід 
остаточно сформував у мені 
лідерські якості

Едгар КОРГАНОВ,  
директор з продажу ТОВ «Фомальгаут-Полімін»
Ким я хотів стати у дитинстві – велика загадка для мене. Напевно, ігри на вулиці 
та конструювання дерев’яних рогаток були межею моїх мрій ☺ І хоча сьогодні я 
не бачу, як моє дитинство вплинуло на вибір професії, мої батьки спостерігають 

у цьому певну закономірність: вони завжди помічали, що у шкільні роки я був гуру перемовин. 
Приміром, усі відмінники у класі заробляли гарні бали кропітким навчанням, а я – вдалими 
розмовами з викладачами. Тож саме навичка переконувати сформувала мій кар’єрний шлях, 
а мистецтво ведення переговорів щодня стає мені у пригоді. Крім того, навіть у дорослому 
житті я знаходжу час на ігри, хоч і дещо серйозніші за дитячі забавки: час від часу я граю з 
однодумцями в «Мафію». Це хобі – мій особистий рушій розвитку інтуїції та навички аналізу 
людської поведінки. Ніколи не подумав би, що рольова гра може так допомагати у професії!

І хоча в дитинстві я й гадки не мав, що працюватиму з будівельними матеріалами, нині певен, 
що ця робота припала б мені малому до душі. Адже у 
цій сфері я постійно розвиваюся, прокачую свої вміння і 
багато спілкуюся з людьми. Загалом вважаю, що існують 
два головні критерії для вибору роботи: по-перше, це 
здорові відносини з керівництвом, а по-друге, масштаб 
компанії. Тож якщо я почуваюся комфортно в колективі, 
а компанія, в якій працюю, вважається лідером у своїй 
галузі, то мені вона підходить ідеально! Саме так і ста-
лося з роботою у «Фомальгаут-Полімін».



Компанія «Фомальгаут-Полімін»
має широку мережу
регіональних офіційних представників 

Південний Схід 
 
Максим СЕЛІВРА  
050 473 72 59  
Polimin.selivra@gmail.com

Дніпропетровська
Маріуполь 
Запорізька

Південь 

Микола ДІМОВ 
050 363 01 05  
kolyadimov098@gmail.com

Миколаївська
Одеська
Херсонська
Кіровоградська

Захід 
Яна ЦАРЮК  
095 333 62 02  
janatsaryuk93@gmail.com

Івано-Франківська
Тернопільська
Хмельницька
Чернівецька

Центр 

Андрій КОЛІСНИК 
050 363 01 36 
Kolesnik.Polimin@gmail.com

Вінницька
Житомирська
Полтавська
Сумська
Черкаська
Чернігівська
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Галичина  
Едгар КОРГАНОВ
067 222 66 22
Korganov.E@polimin.ua

Волинська
Закарпатська
Львівська
Рівненська

Київ 

Віталій ТЮРІН 
095 274 36 69 

od.polimin@gmail.com
Київська

Рівне

Тернопіль

Житомир

Вінниця

Київ

Суми

Черкаси

Кіровоград

Полтава

Чернігів

Харків

Миколаїв
Одеса

Херсон

АРК

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

ДніпроЧернівці

Івано- 
Франківськ

Луцьк

Львів

Ужгород

Хмельницький

Схід 
Андрій БІЛОМІСТНИЙ  
099 951 23 50 
belomestnyi78@gmail.com

Донецька
Луганська
Харківська

Директор з продажу
(вся Україна)

Едгар КОРГАНОВ
067 222 66 22
Korganov.E@polimin.ua

Традиційна дистрибуція
(вся Україна)

Артем АРТЮХОВ
099 332 95 67
polimin.east@gmail.com

Об’єктна дистрибуція
(вся Україна)

Олександр КОСМІНСЬКИЙ
067 509 74 64
O.kosminskyi@polimin.ua



ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ


