ЮРИСТЫ
8

ІНСПЕКЦІЙНЕ ВІДВІДУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖПРАЦІ:
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ

НОВОСТИ
10

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

МАТЕРИАЛЫ
13

РЫНОК МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА:
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

РЫНОК
18

ДИСТРИБЬЮЦИЯ БИТУМА: ОТ ЗАВОДА ДО ДОРОГИ

ТЕХНОЛОГИИ
26

AСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ DUOPAVE —
НОВЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ

ОБОРУДОВАНИЕ
29

ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ:
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕК ЛАМА

8

ЮРИСТЫ

ІНСПЕКЦІЙНЕ
ВІДВІДУВАННЯ ОРГАНІВ
ДЕРЖПРАЦІ:
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ
КОМПАНІЙ

Єленич Оксана,
юрист ЮК «АРМАДА»
04.12.2020 року було скасовано так званий «карантинний» мораторій на проведення перевірок
органами державного нагляду
(контролю), а тому питання проведення перевірок Держпраці
знову набуло актуальності.
Як вбачається з новин, що оприлюднюються на офіційному сайті Держпраці, особливу увагу контролюючий орган
звертатиме саме на будівельні компанії, адже за статистикою Держпраці, найбільша кількість порушень трудового
законодавства здійснюється саме у сфері будівництва.
Слід зазначити, що підставою для проведення перевірки
Держпраці може бути не тільки планове проведення заходу,
а й нещасний випадок на будівництві, звернення ображеного працівника, ініціатива дружніх контролюючих органів
— податківців, органів Пенсійного фонду, органів Держстату, правоохоронних органів, власна ініціатива органів
Держпраці за результатами збирання та аналізу інформації
із ЗМІ та інших загальнодоступних джерел.
А враховуючи те, що левова частка будівельних компаній
бере участь у публічних закупівлях, а тому документи компанії знаходяться у вільному доступі, ви завжди можете
опинитися під прицілом контролюючих органів.
Але ближче до справи – в цьому огляді мову поведемо
про такий вид здійснення державного контролю за додер-
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жанням законодавства про працю, як інспекційне відвідування. Зазвичай, метою такого відвідування є виявлення
неоформлених трудових відносин.
Відповідно до Порядку здійснення державного контролю
за додержанням законодавства про працю, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України №823 від 21.08.2019
року зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів
України №1132 від 04.12.2019 року інспекційне відвідування розпочинається з пред’явлення інспектором суб’єкту господарювання службового посвідчення.
Не варто формально ставитися до перевірки посвідчення
інспектора, адже, якщо виявиться, що інформація стосовно
такого посвідчення не оприлюднена на офіційному сайті
Держпраці, ви сміливо можете не допустити такого фахівця
до інспекційного відвідування.
Наступним етапом є вручення уповноваженому представнику суб’єкта господарювання копії направлення на
проведення інспекційного відвідування.
Дивно, але жодним нормативно-правовим актом, що регламентує порядок здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, не визначено та не закріплено форму
направлення, на відміну, наприклад, від перевірок податківців,
де законодавчо чітко перелічені до нього всі вимоги, і відсутність будь-якого обов’язкового реквізиту надає право не
допустити до проведення перевірки незваних гостей. Та, не
зважаючи на це, уважно ознайомтесь зі змістом направлення, зокрема, правильністю зазначення ідентифікуючих ознак
саме Вашого підприємства — назви, ідентифікаційного номеру
юридичної особи. Зверніть увагу на термін дії направлення та
зажадайте від інспектора ознайомитись з наказом, на підставі якого це направлення складене.
І на останок надайте інспектору журнал реєстрації заходів
державного нагляду (контролю), який, зазвичай, ведеться на
кожному підприємстві, для внесення запису про проведення інспекційного відвідування. Відмова від запису в такому
журналі є рівнозначною несанкціонованому візиту.
Звертаю увагу, що інспектори праці наділені дуже широкими
повноваження під час проведення інспекційних відвідувань.
По-перше, вони мають право без попереднього повідомлення в будь-яку годину доби проходити до приміщень будівельної компанії. Але тут є невеликий нюанс, про
який варто знати – таке «проникнення» дозволено саме до
приміщень об’єкту відвідування, й має бути здійснене з врахуванням законодавства про охорону праці, тобто, в межах
робочого часу будівельної компанії.
По-друге, вони мають право ставити запитання керівнику, працівникам будівельної компанії та іншим особам, які,
на їх думку, мають певну інформацію, отримувати усну або
письмову відповідь на них. При цьому варто пам’ятати, що
таке право інспекторів праці не кореспондується з обов’язком вищеперелічених осіб надавати усну або письмову відповідь, а є лише правом, яким ці особи можуть скористатись,
але, при бажанні, можуть і відмовитись. В примусовому порядку отримувати інформацію інспекторам не дозволено.
Також зауважуємо, що притягнути до відповідальності за
таку відмову надавати пояснення Вас не зможуть.
По-третє, під час інспекційного відвідування фахівці контролюючого органу мають право користуватися засобами
аудіо-, фото- та відеотехніки, і, будьте певні, в подальшому
такі докази будуть покладені в основу акту. До речі, таке
право є і у будівельної компанії, яким завжди раджу користуватись під час відвідувань інспекторів Держпраці.
Для проведення інспекційного відвідування та оформлення його результатів чітко визначено строк, який не
може перевищувати 10 (десяти) робочих днів.
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Під час ознайомлення та підписання Акту інспекційного
відвідування, за наявності в ньому порушень, керівник будівельної компанії має право у разі незгоди з викладеним,
підписати акт з зауваженнями, про що робиться відповідний запис. В подальшому він має не пізніше 3 (трьох) робочих днів надати такі зауваження окремим документом.
Також, для побудови майбутньої стратегії захисту під час
підписання акту або одразу після його підписання варто
обов’язково письмово витребувати від контролерів надати
можливість ознайомитися з усіма матеріалами справи.
За результатами розгляду зауважень в такий самий
строк (не пізніше 3 (трьох) робочих днів) Вам повинні надати обґрунтовану та вмотивовану відповідь. На жаль, як
показує практика, після обміну документами (зауваження-відповідь) кожен залишається при своєму і, за наявності
рішучості компанії, єдиний дієвий спосіб довести свою правоту – звернутися до суду. На наступний робочий день після підписання акту, а за наявності зауважень до акту – на
наступний робочий день після їх розгляду, будівельній компанії виноситься припис. В приписі визначаються строки
для усунення встановлених в акті порушень.
Крім того, якраз на цьому етапі взаємовідносин з інспектором за порушення, пов’язані з використанням праці неоформлених осіб, до будівельної компанії одночасно зі
складенням припису вживаються заходи, направлені на
притягнення його до відповідальності.
Так, статтею 265 Кодексу законів про працю України у
випадку виявлення інспекторами фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору
(контракту) передбачено штраф у десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного працівника,
стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців, які використовують найману
працю та є платниками єдиного податку першої – третьої
груп, застосовується попередження.
І в завершення не можу не відмітити, що мета органів
Держпраці дійсно шляхетна й безумовно заслуговує на повагу, але, на жаль, в багатьох випадках превалює інший намір
– формальне поповнення бюджету, і хоча чинне законодавство дещо пом’якшало, все-одно розмір фінансових санкцій
зовсім не співмірний з тяжкістю порушень і дуже болісно
відбивається на фінансовому стані будівельної компанії. То
ж будьте пильними, дотримуйтесь вимог законодавства про
працю, а у разі виникнення спірних ситуацій – не зволікайте
та звертайтесь до фахівців, які допоможуть Вам знайти шляхи вирішення проблеми!

ТОВ "Юридична компанія «АРМАДА»
+38 (063) 596 82 55
+38 (067) 141 71 46
+38 (095) 199 07 58
0 800 330 567 (безкоштовно з будь-яких
стаціонарних і мобільних телефонів України).
м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 4, офіс 419
(метро «Шулявська», БЦ «Смарт Офіс», 4 поверх).
м. Одеса, пр. Гагарина, 12 А, офіс 307
(БЦ «Шевченківський», 3 поверх).
м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/4
(2 поверх, праве крило).
м. Херсон, вул. Лютеранська, 24, офіс 507
(БЦ «Кристал», 5 поверх).
https://armada.law/
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
КАК КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АСФАЛЬТОВОГО ЗАВОДА
МОГУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЕГО ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ НАДЕЖНОСТИ,
МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ИЗНОС?
Рассмотрим это на примере крупнейшего скандинавского производителя модульных асфальтобетонных заводов, компании Amomatic Оу, которые
сконструированы так, чтобы успешно противостоять суровым скандинавским условиям. Температурный диапазон
работы всей линейки АБЗ Amomatic от -20 до 40°С. И хотя
укладка асфальта в мороз невозможна, оператор завода часто сталкивается с ситуацией, когда ранним утром
в заморозки необходимо запустить асфальтобетонный
завод и начать производить смесь. А финские заводы не
напугать заморозками! Они запускаются и работают даже
в сильный мороз безотказно. Способствует этому ряд конструкционных особенностей: использование осушителей в
компрессорном контейнере, опциональное наличие термостойких кожухов на вентилях, рименение синтетических
редукторных масел, а также полный отказ от гидравлики
в пользу пневматики. Для надежного функционирования
битумный дозирующий насос, клапаны и трубы дозировки
оборудованы электрообогревом. Широкий температурный
диапазон позволяет заводам Amomatic работать не только в мороз, но и в жару. Например, в латиноамериканских
субтропиках, где также успешно работает финское оборудование.
Важная особенность современного АБЗ — возможность
работы на инертных материалах различных свойств и качества без потерь производительности, простоев и с минимальным износом. Одним из примеров решения этой задачи является система повышения износостойкости Antiwear
System, разработанная для предотвращения износа при работе с гранитным каменным материалом высокой твердости. Данная система работает в комплексе, предусматривает особую форму модулей завода для уменьшения степени
их износа. Широкое использование антиабразивных вафельных пластин в сушильном барабане, усиление ковшей
горячего элеватора, дополнительные структуры над грохотом, снижающие скорость падения каменного материала,
износостойкие пластины на всех наклонных поверхностях
(в грохоте, горячих карманах, смесителе), сменные накладки на лопатках смесителя, надежная защита его валов и
кронштейнов — благодаря этим и другим конструкторским
решениям завод Amomatic становится универсальным при
работе с материалами, обладающими повышенной степенью абразивности.
Для завода, работающего в тяжелых условиях эксплуатации, важно минимизировать потребность в профилактике.
Именно такая задача стояла перед финскими конструкторами. Система очистки рукавов фильтра Soft Clean System очищает их от пыли мягко, и только по мере необходимости, что
позволяет минимизировать износ. Повышенное внимание
было уделено пыленепроницаемости модулей завода. Нижний подшипник горячего элеватора полностью закрыт в его
коробе и защищен от пыли. Конструкция этого подшипника
такова, что он вообще не требует технического обслуживания и смазки.

Тепловая экономичность сушильного барабана контролируется путем изменения скорости его вращения при
помощи инвертора. Это позволяет отрегулировать так
называемую «каменную завесу» в пламени горелки для
инертного материала, исходя из его свойств и степени
влажности. Степень завесы определяет КПД прогрева и позволяет заводу Amomatic сохранять высокую производительность, а также обеспечивать качественную подготовку
ингредиентов смеси.
Очевидно, что некоторые конструктивные особенности
асфальтобетонного завода способны существенно продлить срок его службы, обеспечить работоспособность и
надежность практически в любых условиях, снизить эксплуатационные расходы.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
ТОРГОВАЯ ГРУППА «ВБА» ОТКРЫЛА НОВЫЙ ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА МП-1 В СУМАХ
В мае 2021 года компания «ВБА» запустила новый
очередной завод по производству минерального порошка в г. Сумы. Почему
очередной? Потому, что это третий завод компании и далеко не последний.
Новый завод в Сумах — это современное предприятие, построенное специалистами компании с нуля. С даты
покупки оборудования прошло всего 6
месяцев и результат не заставил себя
ждать — состоялась первая отгрузка готовой продукции в мае 2021 года.

«ВБА» уже третий год подряд занимает первое место на рынке Украины
по продажам минерального порошка
МП-1. В компании уверены, что с запуском завода в Сумах они только укрепят свои позиции.
Команду «ВБА» ценят за то, что они
решают все проблемы клиента, связанные с поставкой продукта и дают возможность сосредоточиться на своей
основной деятельности.
С компанией «ВБА» комфортно и выгодно.

EPIROC ПРИОБРЕТАЕТ ЮЖНОКОРЕЙСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГИДРОМОЛОТОВ

Компания Epiroc объявила о своих планах по
приобретению бизнеса DandA Heavy Industries.
Сумма сделки пока не раскрывается.
Головной офис компании DandA Heavy Industries, специализирующейся на выпуске гидромолотов и гидроножниц
для строительной и горнодобывающей отраслей, расположен в Сеуле. Штат сотрудников — около 60 человек. Выруч-

ка по итогам 2020 года составила 210 млн шведских крон
(порядка 25 млн долларов США).
Ожидается, что сделка будет завершена в конце второго квартала 2021 года. Несмотря на то, что южнокорейская
компания станет частью подразделения Epiroc по производству навесного оборудования, ее продукция продолжит
выпускаться под брендом DandA.

НОВАЯ СЕРИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РУКАВОВ ОТ GATES
Компания Gates, ведущий
мировой поставщик специализированных гидравлических и механических систем передачи мощности,
представила MEGASys™ MXT™ с оболочкой XtraTuff™ Plus (MXT-XTP) — универсальный гидравлический рукав
с запатентованной проволочной оплеткой. Рукав MXT-XTP обладает всеми
преимуществами рукава MXT от Gates,
одного из лучших в отрасли, — компактными размерами, малым весом, гибкостью и высокими эксплуатационными
характеристиками. При этом новый
рукав отличается повышенной долговечностью благодаря использованию
проверенного на практике покрытия
XtraTuff Plus (XTP).
Легкие высококачественные рукава
MXT от Gates, прошедшие проверку на
заводе и в полевых условиях по всему
миру, используются OEM-производителями и на вторичном рынке. Эти рукава
на 25 % легче традиционных, поэтому
их проще поднимать и перемещать.
Кроме того, рукава MXT на 49 % более
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гибкие, что позволяет их быстро и удобно устанавливать. Компания Gates усовершенствовала рукав MXT, оснастив
его дополнительным покрытием XTP.
Эксплуатационные характеристики рукава MXT полностью сохранены, и при
этом он в 25 раз устойчивее к истиранию и лучше переносит воздействие
озона, что подтверждено испытаниями
на стойкость к воздействию озона в
течение 800 часов. Изначально покрытие XTP было представлено в качестве
стандартного покрытия для рукавов
MXG™ 4K. Рукав MXT-XTP соответствует
требованиям стандартов ISO, SAE и EN
(или превосходит их), имеет сертификат
MHSA на огнестойкость и сертификат
на отсутствие утечек SAE J1754 (при использовании с фитингами MegaCrimp™
от Gates).
Поскольку MXT-XTP — универсальный гидравлический рукав премиум-класса, он подходит для самых
сложных задач в области силовой гидравлики в различных отраслях промышленности и сферах применения:

в строительстве и горнодобывающей
промышленности, при транспортировке материалов и т.д. Универсальность
применения позволяет упростить и
консолидировать складские запасы,
используя вместо разных рукавов один
стандартизированный многоцелевой
рукав.
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Рынок
минерального
порошка: вызовы и возможности

Минеральный порошок является составляющей асфальтобетона, он придает необходимую эластичность, увеличивая устойчивость к износу, наделяет способностью противостоять деформации, что улучшает качество дорог, увеличивает их срок службы и
позволяет экономить бюджетные деньги.
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РЫНОК

ДИСТРИБЬЮЦИЯ БИТУМА:
ОТ ЗАВОДА ДО ДОРОГИ
2020 год на рынке дорожного битума обозначился историческим рекордом и те объемы, которые были освоены дорожно-строительными компаниями, стали беспрецедентными. Но не менее важным прорывом на рынке стало расширение
логистических маршрутов, и начало поставок морским путем. Как происходит поставка битума и с какими трудностями
сталкиваются игроки рынка, мы рассмотрим далее в статье.
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СООТНОШЕНИЕ ПОСТАВОК БИТУМА ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, 2017-2020 ГГ., %
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РЕК ЛАМА

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ

ПРИЙМАННЯ БІТУМУ
ЗБЕРІГАННЯ БІТУМУ
ВІДВАНТАЖЕННЯ БІТУМУ
Бітумні термінали від 2000 т до 10000 т

ТОВ «ЕСТЕУ»
Київ, Україна
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www.esteu.com.ua
esteullc@gmail.com
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РЕК ЛАМА
ДОРОЖНОГО БИТУМА
ПБВ
БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ
МАЗУТА М-100
СУГ
Торговый Дом
«БИОИЛ»
+38097 517 53 89
+38067 500 60 18
th.bioil.2013@gmail.com
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AСФАЛЬТОБЕТОННОЕ
ПОКРЫТИЕ DUOPAVE —

НОВЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
Концепция асфальтобетонного покрытия АБ Duopave —
экономичная альтернатива, которая одновременно выполняет
функции нижнего и верхнего слоя дорожного покрытия и
оптимально подходит для местных и коммунальных дорог Украины.
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Грунтосмесительные
установки:
спрос и предложения

На сегодняшний день применение грунтосмесительных
установок открывает новые перспективы дорожного
строительства. Это незаменимый помощник при устройстве дорожных покрытий, ремонте дорог и множестве
других видов работ. Данная техника используется для
изготовления строительных смесей, с помощью которых
ведется укладка дорог. Это смеси из битума с грунтом,
цемента с грунтом, цемента и щебня. Установка выполняет забор грунта и дополнительного сырья, смешивание и распределение готового материала.
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Быстрый монтаж
Низкие затраты
Высокая
производительность
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г. Киев, пр. Академика Палладина, china
c
25А, оф. 156
ma
fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Производит
и реализует асфальтобетонные
заводы в исполнении

стационарные
башенные
перемещаемые
быстромонтируемые
производительностью 56-200 т/ч
и запасные части к ним
ЧАО“Кременчугский завод дорожных машин”
Украина, 39600, Полтавская область, Кременчуг, Проспект Свободы, 4
+38 (0536) 742289, 743261, 742374 E-mail: market@kredmash.com www.kredmash.com
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