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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРИЙНЯЛА ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ»
Верховна Рада України 2 вересня 2020 року у
другому читанні прийняла проект Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку»,
який імплементує положення Регламенту (ЄС)
№ 305/2011 Європейського Парламенту і Ради. Наразі документ вже підписано Президентом.
Нагадаємо: імплементація Регламенту ЄС 305
у національне законодавство України є обов’язковою умовою для укладення Угоди про оцінку
відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and
Acceptance of Industrial Goods, Угода АСАА, «Промисловий безвіз») з метою відкриття доступу промислової продукції на ринки України та країн ЄС.
Відповідно до «Прикінцевих та перехідних положень» Закон в цілому набирає чинності з 1 січня
2023 року.
З метою обговорення питань практичної імплементації положень Регламенту 305, в Україні 24 вересня відбулася низка робочих зустрічей за участі
депутатського корпусу, представників Мінрегіону,
Мінекономіки, Національного органу стандартизації, а також виробників будівельної продукції
(Німецько-Українська промислово-торговельна палата, Асоціація виробників цементу України «Укрцемент»).
Зокрема, 24 вересня 2020 о 14.00, в залі засідань
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування Народний депутат України, заступник голови Комітету
Олена Шуляк за підтримки Асоціації «Укрцемент»
провела робочу нараду щодо впровадження Закону України «Про надання будівельної продукції на
ринку». В роботі наради прийняли участь: Перший

заступник міністра розвитку громад та територій
Василь Лозинський, т.в.о. генерального директора
департаменту технічного регулювання у будівництві Мінрегіону Олена Воскобійник, представники
департаменту технічного регулювання та метрології Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України, в.о. генерального директора ДП «УкрНДНЦ» Ганна Лісіна, НДІБМВ,
НДІБК, головний технічний спеціаліст групи компаній Fomalgaut ТОВ «Фомальгаут-Полімін» Михайло Васянович, директор ТОВ «Інноваційно-технологічний центр «Ковальська» Вікторія Співак, член
Ради Міждержавної гільдії інженерів консультантів
Дмитро Барзилович.
Олена Шуляк зробила презентацію закону,
розповіла про сферу застосування закону, історію
впровадження регламенту ЄС 305 в Євросоюзі —
це було 26 років. Наголосила на тому, що в Україні
доведеться цей шлях проходити набагато швидше.
Основними вимогами до будівель і споруд є забезпечення:
1) механічного опору та стійкості;
2) пожежної безпеки;
3) гігієни, здоров'я та захисту довкілля;
4) безпеки і доступності під час експлуатації;
5) захисту від шуму та вібрації;
6) енергозбереження та енергоефективності;
7) сталого використання природних ресурсів.
Ці 7 вимог вступають в дію одразу після опублікування закону.
Новим для виробника є декларування показників будівельної продукції. Виробник таким чином
бере на себе відповідальність за відповідність задекларованим показникам.
Пані Олена наголосила на тому, що законом не
визначається відповідальний орган за здійснення державного ринкового нагляду і контролю будівельної продукції, відсутність якого є наслідком
неефективної системи державного архітектурного
будівельного контролю. Але над цим центральним
органам виконавчої влади доведеться попрацювати.
Розповіла про кроки запровадження положень
закону від 3 місяців до 2 років.
Олена Воскобійник представила дорожню карту Мінрегіону імплементації положень закону.
Розповіла про основні зміни до Закону України
«Про будівельні норми», проекти нової редакції
ДБН. Наголосила на переліку категорій будівельної
продукції та системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, які будуть
прийняті та затверджені КМУ у тримісячний строк
з дня опублікування закону. Всього необхідно розробити та прийняти 29 нормативно-правових актів.
Василь Лозинський, перший заступник Міністра
розвитку громад та територій України, більш де-
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тально зупинився на електронній системі, що наразі
проходить тестування. У співпраці з Мінцифрою та за
підтримки міжнародних партнерів міністерство працює над наповненням Порталу електронної системи,
який має запрацювати на постійній основі з 1 грудня цього року. «Якомога більше сучасних сервісів
мають перейти в цифровий формат та довести, що
прозорі умови в сфері будівництва є на сьогодні
обов’язковими правилами. До системи у майбутньому планується внесення як переліків обов’язкових
стандартів, так і декларацій виробників, перелік європейських документів з визначення прийнятності,
висновки про технічну прийнятність, національні
документи України з визначення прийнятності та їх
перелік», — підсумував Василь Лозинський.
Про роль національного органу стандартизації,
прийняття та застосування стандартів будівельної
продукції згідно положень закону розповіла Ганна
Лісіна. Наголосила, що для цілей застосування цього
закону розробляються та приймаються національні
стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам. Перелік стандартів, що надають презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам Регламенту ЄС №305/2011,
складає 567 стандартів. В Україні прийнято 530
стандартів, в т.ч 92 методом перекладу, 452 методом
підтвердження. Не прийнято 37 стандартів.
В кінці відбулась жива дискусія. Виробники будівельних матеріалів стурбовані, як насправді будуть впроваджуватись положення закону, хто буде
і як опікуватись ринковим наглядом, як будуть створюватись, акредитуватись незалежні лабораторії,
які критерії до органів сертифікації згідно положень
закону і як це буде відбуватись?
Дмитро Барзилович наголосив, що за ініціативи
Асоціації «Укрцемент», безпосередньо в цю редак-

цію було включено 2 положення, які є в оригіналі
305 регламенту ЄС, «у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону КМУ затвердити: перелік
категорій будівельної продукції; системи оцінки та
перевірки стабільності показників будівельної продукції.»
Питань багато, наразі не всі мають відповіді, тому
Асоціація «Укрцемент» запропонувала, а народний
депутат України Олена Шуляк підтримала, що потрібна серія круглих столів по мірі впровадження
положень закону з роз’ясненням, як це буде працювати. Чекаємо, що будуть залучатися усі зацікавлені
сторони, і ми спільно пройдемо швидкий шлях впровадження закону.

НУЛЬОВИХ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ КИТАЙ ОБІЦЯЄ ДОСЯГТИ ДО 2060 РОКУ
Зараз частка Піднебесної в обсягах світових викидів становить приблизно 28 %.
Напередодні глава Китаю Сі Цзіньпін у відеозверненні до Генасамблеї ООН повідомив, що його
країна має намір домогтися нульового рівня викидів до 2060 року. Китайський лідер пообіцяв
збільшення інвестицій в «зелені» технології протягом наступних п’яти років. Він розраховує, що пік
викидів вуглецю в Піднебесній буде пройдений до
2030 року.
У березні наступного року Китай оприлюднить
план на 2021-2025 роки, у якому, як очікується, будуть представлені заходи зі скорочення використання «брудних» технологій та нарощування виробництва енергії з відновлюваних джерел.
Однак у фахівців залишаються питання, яким чином Китай планує досягти такої високої мети. Вони
побоюються, що, ставлячи цілі на 40 років вперед,
Китай може відкласти прийняття короткостроко-
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вих заходів у надії на те, що майбутні технологічні прориви забезпечать більш швидке скорочення
викидів пізніше.
Досягнення мети нульових викидів Китаєм потребуватиме величезних інвестицій, пише Bloomberg.
Згідно з оцінками Sanford C. Bernstein & Co.,
Китаю
буде
потрібно
інвестувати
загалом
$5,5 трлн, або близько $180 млрд на рік, щоб досягти цієї мети до 2050 року.
Обіцянка влади Китаю домогтися нульових викидів вуглецю до 2060 року дала надію на досягнення глобальних цілей у сфері боротьби зі зміною
клімату. Однак більшої конкретики в питанні реалізації обіцяного поки що немає.
Нагадаємо, що днями Єврокомісія запропонувала скоротити викиди парникових газів на території
ЄС до 2030 року на 55%.
Наразі офіційна мета в рамках European Green
Deal становить 40 %.
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КАК УПРОСТИТЬ РАБОТЫ
ВЫСОКО В ГОРАХ
Как лесные хозяйства
прокладывают себе дорогу в
бизнесе с оборудованием
MB Crusher
Прокладывать дороги в горах посреди леса иногда
становится почти невыполнимой задачей. По этой причине возможность рассчитывать на универсальное,
простое и быстрое в использовании оборудование
имеет основополагающее значение.
Оборудование MB Crusher буквально прокладывает
путь компаниям, которые его используют: оно устанавливается на рабочие машины, уже имеющиеся на
месте, поэтому нет необходимости в транспортировке дополнительного громоздкого оборудования, им
можно управлять прямо из кабины экскаватора, и оно
адаптируется в соответствии с работой, которую нужно выполнить.
КОГДА ДОРОГА ОТСУТСТВУЕТ ...
Добраться до места назначения — это первое препятствие и первые расходы, которые должны быть
заложены в бюджет, особенно если речь идет об изолированных местах с непроходимыми дорогами или
даже при их отсутствии, как это происходит в горах.
Большая техника требует специального транспорта,
который становится сложным и дорогостоящим при
таких условиях. С дробильным ковшом MB Crusher
все намного проще потому, что для работы и дробления материала достаточно лишь установить его
на рабочую машину, уже имеющуюся на стройплощадке.
Так поступило американское лесное хозяйство в Неваде, которое использовало мобильную дробилку MB
Crusher для переработки гранита и речных камней для
создания основания противопожарной полосы. Таким
образом, транспортные расходы на доставку материала были исключены: этот выбор, в общей сложности,
позволил Министерству сельского хозяйства США
сэкономить миллионы долларов в год на перевозке
инертного материала.
Но в горы едут не только для прогулок. Зимой снег
превращает многие города в известные горнолыжные
курорты. Склоны — это лыжные дороги! Они должны
быть подготовлены заранее, поэтому, чем больше времени вы сэкономите на их реализации, тем лучше. В
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Австрии дробильный ковш BF120.4 шаг за шагом прокладывал лыжную трассу, измельчая местный известняк, чтобы использовать его в качестве субстрата.
Просеивание и утилизация материала, полученного
в процессе земляных работ, является второй критической точкой при строительстве лесных дорог: обычно
материал перемещают с помощью грузовиков вверх
и вниз по горе. С оборудованием Mb Crusher все это
хождение взад-вперед больше не нужно. Просеивающие ковши MB Crusher достигают любые строительные
площадки и непосредственно на месте сортируют материал, полученный в процессе земляных работ.
КОГДА ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧИЩЕНА ...
Часто горные дороги должны быть очищены не только от стволов, но и от растительности и веток, которые
растут по бокам и препятствуют движению. С грейфером MB Crusher все становится проще! Установите его
на рабочую машину, оснастите, если необходимо, различными аксессуарами и начинайте работать.
Использование на строительных площадках по всему миру демонстрирует, что оборудование MB Crusher
может работать в труднодоступных местах, борется с
высокими эксплуатационными расходами и уделяет
особое внимание окружающей среде, открывая новые возможности для всего сельскохозяйственного и
лесного сектора.
Оборудование MB Crusher работает в любом месте,
измельчает материал, полученный в процессе земляных работ, сортирует его и делает доступным для других применений или продажи.
Обрабатывает все виды материалов с высокой маневренностью, и его не нужно отправлять в специализированные центры для технического обслуживания,
которое можно осуществить на месте без значительных простоев.
Нет сомнений в том, что оборудование MB Crusher
является идеальным партнером для лесных хозяйств,
которые хотят далеко пойти!
info@mbcrusher.com

www.mbcrusher.com
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УКОЧУВАНИЙ БЕТОН
ДЛЯ ДОРОЖНІХ
ПОКРИТТІВ ТА ОСНОВ

В даний час на існуючих автомобільних дорогах
поширеною є ситуація, коли конструкції дорожнього
одягу не відповідають вимогам по довговічності і несучій здатності. Це пов’язано з постійним зростанням
інтенсивності руху, появою нових видів транспортних
засобів з збільшеними навантаженнями на осі. Наслідком такого становища є швидке руйнування покриттів
автомобільних доріг, поява колійності. При цьому доводиться частіше ремонтувати покриття нежорстких
дорожніх одягів, міжремонтні терміни скорочуються,
тому збільшуються витрати на утримання і подальший
ремонт дорожніх одягів.
У розвинених країнах для поліпшення цієї ситуації
ведеться розробка і застосування нових технологій, що
дозволяють або швидко відремонтувати покриття існуючих автомобільних доріг, або будувати шари дорожнього
одягу з збільшеними характеристиками по міцності, що
володіють більшою довговічністю. Прикладом першого
принципового напрямку можуть служити різні модифікації технологій регенерації і рециклінгу, коли за один

прохід переробляють верхній шар зруйнованого покриття з додаванням малої кількості нових дорожньо-будівельних матеріалів. Другий важливий напрям є більш
широким: він включає застосування таких матеріалів,
як цементобетон, щебенево-мастиковий асфальтобетон
(ЩМА) і багатьох інших, а також композитних матеріалів
на основі асфальтобетону і цементобетону.
В останні роки в багатьох країнах інтерес до покриттів і основ саме за технологією укочуваного бетону
(RCC — rolled compacted concrete) обумовлений рядом
причин, які надають цій технології певних переваг:
• можливість зниження товщини дорожнього покриття з послідуючою економією цементу і бетону і, як
наслідок, підвищення довговічності при влаштуванні
шарів твердих дорожніх одягів в порівнянні з шарами з монолітного цементобетону при зведенні під’їзних площадок та промислових територій;
• спрощення традиційної технології бетонування, що
застосовується при будівництві дорожніх одягів автомобільних доріг з високою вантажністю;
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• можливість забезпечення високої надійності виконаних основ дорожнього покриття при використанні
такої технології в порівнянні з виконанням основ за
традиційною технологією.
Жорсткий укочуваний бетон являє собою різновид
бетону з мінімально можливим вмістом води і, власне,
водоцементним відношенням (В/Ц), при якому можливий максимальний ступінь ущільнення матеріалу катками з забезпеченням формування щільної структури.
Консистенція бетонної суміші повинна бути такою,
щоб витримати масу віброкатка, а також, щоб була досягнута необхідна ступінь ущільнення суміші.
Як відомо, при гідратації цементу необхідно близько 15 % води від його маси. Тому при витраті цементу
200 — 400 кг / м3 потрібно 30 — 60 л води для хімічного взаємодії. Решта води використовується для надання бетонній суміші таких технологічних властивостей, як легкоукладальність і оброблювальність. При
зниженні витрати води зменшуються усадочні і температурні деформації. Іншою перевагою жорстких
бетонних сумішей є можливість укладання за допомогою найбільш поширених машин: автогрейдерів,
щебнерозподілювачів, асфальтоукладачів. Відпадає
необхідність у використанні дорогих бетоноукладачів.
Таким чином, зниження витрати цементу, спрощення технології влаштування шарів зумовили розробку і
впровадження технології укочуваного бетону для дорожнього будівництва.
На даний час ця технологія активно розвивається
та впроваджується на території України не тільки компаніями, які здатні виконувати такі роботи та виробниками необхідних матеріалів, а вже й проектними інститутами та Державним агентством автомобільних доріг
України.

ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»
Компанія «Дікергофф» є частиною міжнародної мультирегіональної групи Buzzi Unicem, що спеціалізується на виробництві цементу та товарного бетону. В Україні компанія «Дікергофф Цемент Україна» представлена двома цементними заводами «ЮГцемент» та «Волинь-Цемент» філії. Цементи «Дікергофф» успішно
використовуються у виробництві бетону дорожніх та аеродромних покриттів, вітрових генераторів, товарного бетону, залізобетонних напірних та безнапірних труб, залізобетонних шпал, газобетонних виробів, мостових конструкцій, сухих сумішей та інших будівельних матеріалів і виробів.
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна», тел.:+ 38 (044) 536-19-53
Філія «Волинь-Цемент», тел.:+380 (3652) 69 244
Філія «ЮГцемент», тел.: +380 (512) 59 45 11
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КЛЕСІВСЬКИЙ КАР’ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН
«ТЕХНОБУД»
Один з найбільш продуктивних гранітних
кар’єрів в Україні. З часу свого існування
(з 1949 р.) завод пережив 6 періодів реконструкції, в результаті яких став потужним
підприємством з виробництва гранітного
щебеню — більше 4 млн тонн продукції на рік.

Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд»

«ТЕХНОБУД ГРУП» — це група підприємств, які
займаються розробкою нерудних родовищ із
подальшим переробленням видобутої сировини
на інертні будівельні матеріали для потреб
промислового та житлового будівництва.

Кощіївський гранітний кар’єр. @ukrquarries

КOЩІЇВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР
Виробнича потужність — близько 1 млн тонн
щебеневої продукції на рік. Виробництво
щебеню здійснюється на сучасному мобільному
дробарно-сортувальному заводі.
Гравійний щебінь

Компанія має свою геолого-маркшейдерську службу
та самостійно проводить вибухові роботи на кар’єрах.
Основна мета діяльності:
• розвиток та становлення національного
нерудного ринку;
• виробництво та постачання якісної продукції
для реалізації інфраструктурних та будівельних
проєктів;
• просування продукції українських кар’єрів за кордон.

Майдан-Іспаський кар`єр піщано-гравійної суміші (щебеневий завод)

МАЙДАН-ІСПАСЬКИЙ КАР’ЄР
ПІЩАНО-ГРАВІЙНОЇ СУМІШІ
Виробнича потужність — 600 000 тонн
піщано-гравійної продукції на рік.
Видобуток корисних копалин з родовища
ведеться відкритим, безвибуховим
і сухим способом. Гірнича маса і вироблена
продукція промиваються на спеціальній
установці, де використовується зворотна
вода зі ставків-відстійників.
БЕТОН №4, 2020
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Обзор отечественного
рынка щебня
Украинский рынок щебня характеризуется насыщенностью — спрос практически полностью
обеспечивается отечественным производством. На долю импорта приходится менее 1 % потребления.
Но несмотря на то, что на рынке присутствуют пять крупных игроков, также на нем действует
множество независимых производителей материала. С одной стороны, это создает условия для
конкуренции, с другой — тормозит техническое обновление отрасли. Ведь лишь весомые игроки могут
позволить себе модернизацию производств.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
Объем произведенной строительной продукции по видам в 2014-2019 гг., млн грн.
Источник: Госстат Украины
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Объемы строительства в 2014-2019 гг., млн грн.
Источник: Госстат Украины
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Соотношение объемов строительства жилых и нежилых зданий
в 2014-2019 гг., млн грн. Источник: Госстат Украины
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Соотношение объемов строительства инженерных сооружений по видам в 2014-2019 гг., млн грн.
Источник: Госстат Украины
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Комплексные промышленные здания

Объемы строительства в 2014-2019 гг., млн грн.
Источник: Госстат Украины
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Долевое соотношение экспортных поставок щебня по странам, в натуральном выражении. Источник: Госстат Украины
1%

2%

4%

5%

Дорожное строительство

13%

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ
2020РЕЖИМЕ

16%
2019

19%

55%

22%

63%

Производство товарного бетона
Производство железобетона
Прокладка и ремонт ж/д дорог
Другое

Динамика объемов перевезенных грузов ж/д транспортом,
2012-2019 гг., тыс. т. Источник: Госстат Украины
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Долевое соотношение импорта цемента по странам,
Динамика производства камня дробленого (щебня) в Украине,
2019 г., тыс. т, %. Источник: "Укрцемент"
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Динамика экспортных поставок щебня из Украины,
2013-2019 гг., тыс. т Источник: Госстат Украины
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Сегментация емкости рынка по регионам Украины,
2019 г., млн. т
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Цены на щебень фракции 5-10 согласно данным служб автомобильных дорог в областях, грн за м3. Источник: ГосДорНИИ
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