ЭКОНОМЬТЕ
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ

Щековая дробилка для экскаваторов.
Установив её на вашу рабочую машину, вы можете за один этап превращать
инертный материал с арматурой в материал, готовый к использованию.

СОКРАЩАЙТЕ >> ПЕРЕРАБАТЫВАЙТЕ >> ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ

Весь ассортимент продукции на сайте:
MBCRUSHER.COM
info@mbcrusher.com

KyivBuild
Ukraine
Міжнародна будівельна
та інтер’єрна виставка

16-18 лютого 2022
МВЦ, Київ, м Лівобережна
www.worldbuild-kiev.com.ua
KyivBuild Ukraine
охоплює весь
спектр продуктів,
матеріалів
і технологій
для будівництва
та інтер’єру

Ми відкриваємо
будівельний
сезон 2022!
Організатор:

тел.: +38 044 496 86 45 | e-mail: build@pe.com.ua
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МОДЕРНІЗАЦІЯ БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 100 М3/ГОД
НА ЗАВОДІ ДБК-4 (М. КИЇВ)
У квітні 2021 року провідне підприємство
«Домобудівний комбінат №4» підписало
технічне завдання на модернізацію бетонозмішувальної
установки Elba EBCD 130. Через два місяця обладнання
було вже поставлено.
Модернізацію було проведено протягом місяця завдяки
злагодженої співпраці фахівців А/Т «Євробетон» та підрозділу
головного інженера ПраТ «ДБК-4» Наталії Вороніної.
До цієї поставки були включені:
• двухвальний бетонозмішувач MSO4001 продуктивністю
2,5 м3 по виходу усіх типів бетону;
• розмикач силових ланцюгів двигунів змішувача з механічним блокуванням та встановленими замками
безпеки на люках для безпечного проведення технічного обслуговування;
• розвантажувальна воронка, облицьована зносостійкими пластинами з Hardox 400 в комплекті з вібраторами;
• аспіраційний фільтр загальною поверхнею 22 м2;
• автоматична мийка високого тиску Superwash, 200 бар,
з миючою головкою високого тиску та електромеханічним приводом;
• високоякісна кольорова відеокамера інфрачервоного
випромінювання;
• два дозатори хімічних домішок 30/30 л і 5 л;
• насоси хімічних домішок: відцентрові (70 л / хв) і шестерні
(3 л / хв).
Під час модернізації було здійснено демонтаж застарілого
обладнання, прокладено кабельну систему, розроблено нові

схеми електричного та пневматичного обладнання, оновлено пневматичні засоби та електросилову шафу, встановлено
сучасну систему управління Dorner та пристрій повільного
пуску бетонозмішувача, а також була впроваджена нова контактна апаратура, в тому числі гібридні пускачі на насосах
хімдомішок та в аспіраційному фільтрі.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В ОБЛАСТІ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ
Компанія Allison Transmission,
лідируючий розробник і виробник традиційних, гібридних і
повністю електричних систем приводу для транспортних
засобів, представила свої новітні розробки в галузі транспортної електрифікації.
Електричні мости Allison серії eGen Power — новітня розробка в сегменті електрифікації. Розробка, випробування та

впровадження електрифікованих продуктів — один із пріоритетних напрямків для Allison Transmission. Електроміст
eGenPower дозволяє клієнтам створювати автомобілі, що
володіють поліпшеними робочими характеристиками. Вони
мають компактну форму, ергономічну архітектуру і меншу
у порівнянні з іншими продуктами в даному сегменті вагу
завдяки повністю інтегрованим в конструкцію електроприводам і інверторам.

НОВИЙ ТА СУ ЧАСНИЙ БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНИЙ
ЗАВОД ВСТАНОВЛЕНО В ХЕРСОНІ
Технічні фахівці компанії «Євробетон» успішно змонтували і запустили
бетонозмішувальний завод Eagle2500,
Simem для ТОВ «Планета РС» (м. Херсон).
Основні характеристики БСУ:
• виробляє до 65-70 м3 / год;
• чотирьохсекційний бункер інертного матеріалу V = 160 м3;
• двовальний бетонозмішувач RHYNO

•
•
•
•
•
•
•
•

2500, обсяг по виходу 1,700 л;
похилий конвеєр L = 13 м, B = 800 мм;
дозатор цементу V = 1400 л;
дозатор води V = 550 л;
дозатор хімдобавок V = 15 л;
відцентровий насос 70 л / хв;
система управління Dorner;
фільтри силосів цементу, 14 м2;
шнекові конвеєри D = 219 мм,
L = 10-12,5 м;

• автоматична система мийки під високим тиском SUPERWASH.
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Переднапружені
U, T-балки
і ригелі,
віадуки,
розв'язки

Мостові балки,
бетоно-розподільник
Speedy,
переднапружені
збірні конструкції
www.bianchicasseforme.it

www.nordimpianti.com

Cкобозгинальні станки

Інжиніринг і проектування

www.schnellgroup.com

www.structurama.com

Стаціонарні
та супермобільні
бетонозмішувальні
установки

Самохідні
віброформуючі
машини
www.cgm-srl.com

www.simem.com
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
IVECO ТА NIKOLA ВІДКРИЛИ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Світовий виробник комерційних автомобілів і компанія
зі штаб-квартирою в США, що спеціалізується на вантажівках класу 8 великої вантажопідйомності з нульовим рівнем
викидів і супутніх енергетичних рішень, починають спільне
виробництво в м. Ульм (Ulm) (Німеччина).
В Ульмі починається новий етап в історії екологічно безпечного транспорту IVECO і Nikola Corporation: 15 вересня
пройшло офіційне відкриття заводу з виробництва елек-

тричних вантажівок великої вантажопідйомності Nikola Tre.
Виробництво почнеться в кінці поточного року. Проект був
реалізований в рекордні терміни і завершений відповідно
до графіка, раніше озвученому IVECO, брендом комерційних
автомобілів CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) і Nikola
Corporation (NASDAQ: NKLA). Перші моделі Nikola Tre, зібрані
на цьому заводі, будуть доставлені окремим покупцям в
США в 2022 році. Крім моделі акумуляторного електричного
транспортного засобу (BEV), публіка могла ознайомитися
з новим поколінням модульної надпотужної платформи у
вигляді прототипу електромобіля на паливних елементах
(FCEV) Nikola Tre. Ця інновація буде запущена у виробництво
в Ульмі до кінця 2023 року.
На виробничому підприємстві в Ульмі загальною площею 50 000 м2, з яких задіяно 25 000 м2, використовується
процес остаточного складання, призначений для електромобілів. Цей завод і перша фаза підготовки до серійного виробництва стали можливими завдяки спільним інвестиціям
IVECO і Nikola і припускають залучення 160 постачальників
в кожен етап процесу. Планується, що виробнича лінія буде
виготовляти приблизно 1000 одиниць за зміну в рік. У наступні роки очікується поступове нарощування обсягів виробництва. Завод працюватиме відповідно до виробничої
програмою світового класу для досягнення нульового рівня
відходів, аварій, відмов і запасів. Цей намір підтверджується ключовими характеристиками об’єкта, в тому числі
повністю цифровим управлінням цехами, що гарантує
100 % прозорість і відмову від паперових носіїв.

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ — ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Підприємство «ЕФЕ Бетон» є частиною міжнародної компанії «ОНУР» (Туреччина). Для
розширення свого виробничого асортименту було прийнято
рішення придбати екструдерну лінію Nordimpianti для випуску пустотної плити перекриття висотою 220 мм та шириною 1200/1500 мм.
Нове покоління екструдерів Nordimpianti є витвором мистецтва в області виробництва напружених плит і панелей
перекриття. Екструдери представлені в 5 варіантах, в залежності від типу вироблених елементів. Це ефективне рішення для компаній, які зацікавлені в гнучкому підході для
виробництва пустотних плит перекриття різних розмірів.
Екструдер формує елементи за один прохід, використовуючи метод екструзії без необхідності вібрації, тим самим
забезпечуючи мінімальний шум. Машина має модульну
конструкцію, і силовий блок разом з прийомним бункером
бетону можна легко переставляти на іншу формувальну
вставку, забезпечуючи виробництво плит з іншої висотою.
Стандартний діапазон висот — від 150 мм до 520 мм, а
доступні ширини — 600 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм і
2400 мм. Офіційним представником Nordimpianti в Україні
виступає компанія «Євробетон». Встановлення нової екструдерної лінії на підприємстві «ЕФЕ Бетон» майже завершено, і
через місяць заплановано її запуск.
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У комплект поставки ввійшли: екструдер з формотворними вставками, пила для різання під різними кутами з алмазним диском, машинка попереднього напруження арматури і
виробничі стенди.
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Перевірка контрагента,
або як не стати жертвою шахраїв
Ігор Оборотов,
співкеруючий партнер
ТОВ «Юридична компанія «АРМАДА»
– Всупереч старій істині, за якою
«краще давнього друга не втрачати,
ніж двох нових придбати», у бізнесі
без нових «друзів» не обійтися. Але
ж перевірці нових контрагентів, на жаль, приділяють увагу не всі, що і призводить нерідко до фінансових втрат.
Особливо актуальною є така перевірка, коли контрагент
працює за передплатою і займається постачанням великих партій товару. «Чи варто економити час та кошти на
перевірку контрагента?» — на це питання постараємося
відповісти у цій публікації.
 1. ДОКУМЕНТАЛЬНА «ПРЕЛЮДІЯ» ДО ДОГОВОРУ
Якщо узагальнити те, що нам відомо про сучасних
українських керівників та бухгалтерів підприємств, можна поділити їх підходи до укладання договорів із новими
контрагентами на чотири типи, які мають таку градацію
(від найбільш довірливого до найбільш уважного підходу).
1) Платимо без задніх думок. В цьому випадку просто
оплачується рахунок, а коли починаються нагадування
про поставку, менеджер раптово зникає.
2) Отримуємо сканкопії / ксерокопії всіх установчих
та реєстраційних документів контрагента (виписка, свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво (витяг з реєстру) про
реєстрацію платником ПДВ тощо). Такий спосіб установити реальність підприємства був цілком зрозумілим
в аналогову епоху, але сьогодні вимагати документи,

які містять інформацію, наявну у відкритих реєстрах, —
це зайвий бюрократизм, який не дасть нічого крім підтвердження того, що ці документи дійсно існують. Якщо
такі документи все ж таки вимагати — то варто перевіряти у державних реєстрах, чи співпадає інформація з документів із даними реєстрів (бувають ситуації, коли надається свідоцтво платника ПДВ, в той час як його вже
давно анульовано).
3) Довіряємо платним ресурсам та базам даних
YouControl [https://youcontrol.com.ua/], Opendatabot [https://
opendatabot.u], VkursiPro [https://vkursi.pro/] тощо). Цей спосіб верифікації контрагента краще, але він теж не завжди
досконалий. Якщо у пошуку за кодом ЄДРПОУ база даних
видає нам «чисте» підприємство з чималим статутним капіталом та за яким не винесено жодного судового рішення — це ще не повинно одразу викликати довіру (чому так
— розкажемо нижче).
4) Аналізуємо отриману з відкритих джерел інформацію та перевіряємо активи. Тут важливі як дані, отримані від самого контрагента, так і інформація, взята із достовірних офіційних джерел.
З усіх цих підходів найбільше імпонує останній, адже
він дає найбільш достовірну і повну інформацію, але в
чому полягає цей аналіз, розуміють не всі.
 2. НА ЩО ДИВИТИСЯ ПЕРШ ЗА ВСЕ?
Сучасні відкриті безоплатні та платні бази даних містять чимало інформації про кожного суб’єкта господарювання: це не лише його реєстраційні дані (код ЄДРПОУ,
розмір статутного капіталу, адреса, дані про керівника та
засновників), але й інформація про систему оподаткуван-
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ня, наявність ліцензій та дозволів, податкового боргу та
боргів із заробітної плати, відкритих виконавчих проваджень, участі у судових справах та багато чого іншого. За
останній місяць у сервісі Opendatabot почала відображатися також і фінансова звітність.
Втім, які метрики є ключовими та можуть свідчити про
«серйозність» контрагента?
Найменування. Нерідко назва може вводити в оману, оскільки, побачивши гучну назву, нерідко далі не перевіряють, а одразу ж укладають договір та платять по
рахунку — і це велика помилка. Не можна казати, що такий
двійник обов’язково є шахраєм, але те, що він користується добре відомою назвою, — це факт.
Так, ТОВ Сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» неодноразово попереджало про наявність у нього понад 20 компаній-двійників, які використовують
його назву [https://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/
scho-treba-znati-pro-nibulon-schob-ne-potraplyati-na-gachokkompanii-dviinikiv-8639.html].
У судовому реєстрі можна знайти інформацію і про
двійників відомого постачальника пального ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» — ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МОЗИР ОЙЛ» (до
24.01.2017р. — ТОВ «АКРОПОЛЬ УКРАЇНА»), ТОВ «МОЗИР-ОКТАН» (до 04.06.2020р. – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТОЛ»), ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» — загальною для
цих двійників є схема, яка простежується з документів,
наявних у судових реєстрах: отримується повна або часткова передплата без наміру виконати у подальшому договір постачання.
Дата створення сама собою ні про що не говорить,
оскільки створене 15-20 років тому підприємство могло
неодноразово змінювати власників, керівництво, види
діяльності та навіть найменування.
Керівник. Нерідко можна побачити, що керівник одночасно керує ще декількома пов’язаними бізнесами — і в
цьому немає нічого дивного, тим більше якщо він є їх власником або співвласником. Втім, буває і так, що одна й та
ж сама людина є керівником взагалі не пов’язаних між собою юридичних осіб (не має значення, зареєстровані вони
в одному бізнес-центрі або у різних регіонах) — це вже має
наводити на певні думки про так званого «Фунта» (зауважимо, що в деяких випадках бувають і виключення).
Статутний капітал може вводити у оману, оскільки
перевірити, чи було його внесено на банківські рахунки,
практично неможливо. Сам розмір статутного капіталу
у реєстрі взагалі нічого не доводить і не спростовує, а
отже не варто звертати увагу (так, вже згаданий ТОВ СП
«НІБУЛОН» має статутний капітал 18 501 грн, в той час як
один з його двійників ТОВ «НИБУЛОН АГРО» має капітал
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9 500 000 грн (у 513 раз більше!), а разом із таким капіталом
— згадки в більше ніж у п’ятдесяти ухвалах у кримінальних
провадженнях).
Наявність ліцензій та дозволів. Якщо на певний вид
діяльності обов’язково потрібна ліцензія або дозвіл, а у
потенційного контрагента ї ї немає — це привід відмовитися від співпраці. Наприклад, якщо вам пропонують придбати пальне, а ліцензії на оптову чи роздрібну торгівлю у
«продавця» немає — висновок очевидний.
Статус платника ПДВ. Статус платника ПДВ отримати
нескладно, а для його підтримання достатньо вчасно подавати декларації (навіть «нульові») та хоча б раз на рік
реєструвати податкову накладну на будь-яку суму. Тобто
сам собою такий статус нічого не підтверджує. Важливо
тут звертати увагу не лише на свідоцтво про реєстрацію
платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ, але й
на сам реєстр платників ПДВ, адже трапляються випадки,
коли недоброчесний конкурент, якому вже давно анульовано статус платника податку на додану вартість, продовжує виставляти рахунки із додаванням суми податку
(сплативши за таким рахунком, можна безкінечно очікувати як сам товар, так і право на податковий кредит).
Статус платника акцизного податку, на відміну від
попереднього, свідчить про набагато більше. По-перше,
для того, щоб його отримати, потрібно зібрати та подати
до контролюючих органів чимало підтверджуючих документів; а по-друге, без цього статусу взагалі неможливо
реалізовувати певні категорії товарів — підакцизні. Наприклад, реалізація пального, спирту, алкоголю, тютюнових виробів та низки інших товарів можлива лише
платниками акцизного податку. Отже, перш ніж придбати
підакцизний товар, варто перевірити, чи є постачальник
платником акцизного податку. Зауважимо, що жоден з
вищезгаданих «двійників» ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» не був
зареєстрований платником акцизного податку.
Суди та виконавчі провадження. Якщо ви бачите у
контрагента багату судову історію — це не має одразу
відлякувати від нього. Спочатку варто поцікавитися, що
це за судові справи. Якщо підприємство є позивачем до
державних органів або активно стягує кошти з боржників,
це скоріше свідчить про його «реальність», а от якщо до
нього звертаються із позовами про стягнення податкового боргу, повернення передплат за договорами постачання, а з рішень вбачається, що представники підприємства
взагалі не приходять на засідання і ведуть себе вкрай пасивно (навіть не пишуть відзиви) — це вже поганий знак.
З іншого боку, відсутність судових документів нічого не
доводить, адже звичайна шахрайська практика на цьому
і будується — створити (або придбати) компанію-одноднівку та отримати якомога більше передплат за короткий проміжок часу, поки немає арештів рахунків та судових проваджень. З виконавчими провадженнями так
само: до уваги варто брати не лише їхню кількість, але й
те, скільки з проваджень закрито, а скільки на стадії примусового виконання (останнє може свідчити про арешти
коштів на рахунках та арештоване майно).
Можна продовжувати дуже довго, але спробуємо
підбити певні підсумки. Про можливу недоброчесність
контрагента можуть говорити у сукупності:
• назва, яка вводить в оману і подібна до добре знаного
бренду;
• недавня зміна найменування;
• часті зміни керівництва;
• «роздутий» статутний капітал;
• відсутність ліцензій та дозволів, які є обов’язковими для
певного виду діяльності;
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• відсутність статусу платника акцизного податку, якщо
пропонуються підакцизні товари;
• наявність судових рішень, з яких випливає «пасивність»
контрагента, та великої кількості відкритих виконавчих
проваджень.
До цього слід додати, що не варто проходити і повз
інформацію, яка може циркулювати у медіа-середовищі
та соцмережах. З цих «пазлів» і може бути зібрано більшменш повний образ контрагента.
 3. ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД НЕДОБРОЧЕСНОГО КОНТРАГЕНТА?
Заради справедливості зазначимо, що стовідсоткових
гарантій доброчесності контрагента не буває навіть у тих
випадках, коли він «старий» і неодноразово перевірений
у справі, а отже варто дотримуватися певних нескладних
заходів юридичної безпеки.
1) Перевіряти нових контрагентів за тими метриками,
які описані вище;
2) Не вносити передплату за товар, наявність якого у
постачальника не може бути перевірена;
3) Вимагати гарантій повернення коштів у випадку неможливості поставки товару (серед варіантів — банківська гарантія виконання договору, добре відома учасникам
публічних закупівель).
Інші рекомендації можуть надаватися індивідуально в
залежності від того, що є предметом договору, способів
та порядку оплати та інших особливостей.
 ВИСНОВКИ
Для того щоб максимально убезпечитися від недоброчесних контрагентів та вберегтися від потенційних фінансових втрат, варто уважно вивчати свого потенційного
контрагента та прогнозувати можливі ризики від співпраці із ним.

На підставі аналізу цього потенційного контрагента
треба визначитися, чи будете ви із ним співпрацювати,
а якщо так — то яких заходів безпеки при цьому дотримуватися. На будь-якому з етапів цього процесу не завадить допомога юриста, який допоможе розпізнати тих, із
ким працювати не варто, та запропонує безпечні варіанти
взаємодії із сумнівними контрагентами.

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).
Київ, вул. Пимоненка, 13, корп. 6А, офіс 27В
(БЦ «Форум», метро Лук’янівська)
Миколаїв, вул. Декабристів, 41/4
(2-й поверх, праве крило)
Одеса, просп. Гагаріна, 12А, офіс 307
(БЦ «Шевченківський», 3-й поверх)
Херсон, вул. Лютеранська, 24, офіс 305
(БЦ «Кристал», 3-й поверх)
https://armada.law/
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ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Отрасль промышленного производства добавок для
бетонных смесей существует десятки лет. Они прочно
вошли в повседневную строительную практику. Производители добавок постоянно работают над совершенствованием технологии и свойств собственной продукции. Постепенно на строящихся объектах повышается
культура применения бетонных смесей, модифицированных добавками.
 НЕМНОГО ТЕОРИИ
Основными задачами, с которыми должны справляться различные добавки, можно назвать экономию
цемента и придание бетону определенных свойств,
необходимых производителю. К примеру, благодаря
правильному использованию добавок производители
могут сэкономить порядка 20–30 % цемента. Если же
необходимо получить бетон для сооружения объектов с
особо высокими прочностными характеристиками или
создать растворы для использования под водой, без добавок также сложно обойтись.
С помощью добавок можно ускорять время и сокращать сроки набора прочности бетоном перед снятием
опалубки при монолитном строительстве, что позволяет
заметно ускорять процесс сооружения объекта в целом.
Зимой применение специальных добавок позволяет без
проблем довозить бетон от завода к объекту и проводить его высококачественную укладку, не опасаясь, что
из-за потери пластичности в каком-то месте плохо «прольется» фундамент или форма.
С каждым годом строители выдвигают новые требования к бетонам, поэтому производители постоянно
разрабатывают добавки, позволяющие сделать бетон

именно таким, какой он нужен заказчикам. Промышленная отрасль, которая занимается изготовлением этих
самых добавок, работает в таких главных направлениях:
пластификация, морозостойкость, влагоустойчивость,
водостойкость.
Пластификатор используется в первую очередь для
улучшения таких качеств бетона, как текучесть и пластичность. С его помощью можно снизить уровень водоцементного соотношения, сократить время высыхания
бетонной массы, уменьшить возможность усадки бетонной стяжки. Слово «пластификатор» говорит само за
себя о своем главном свойстве: придание большей пластичности бетону в системах теплых водяных полов, а
также улучшение его эластичности. Практически все бетонные конструкции содержат добавку-пластификатор,
но добавлять пластификатор в бетон необходимо с учетом технических особенностей его применения и назначения. Например, пластификаторы эконом-вариант (дешевые) не отличаются высокой эффективностью, и для
достижения хоть какого-то эффекта нужно увеличивать
дозу пластификатора в бетонной смеси. Но тут следует
помнить о том, что в случае превышения концентрации
пластификатора в бетоне возможны и отрицательные
результаты: снижение прочности бетона или растворного шва и т. д.
Суперпластификатор характеризуется более высокими показателями качества. Его применение способствует
получению самоуплотняющихся бетонов, укладываемых
без вибрации даже в сложные бетонные конструкции, в
которых растекание смеси затруднено. Суперпластификаторы способствуют улучшению теплофизических и механических свойств бетонной стяжки. Они применяются
для повышения теплопроводности стяжки и придания ей
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большей пластичности в системах теплых водяных полов
(расход 2 % от массы цемента на 1 м).
Говоря о гиперпластификаторе, можно сказать, что
его характеристики абсолютно те же, что и у суперпластификатора, но его количество на тонну цемента значительно ниже.
Эксперты отмечают, что в наше время все три вида
пластификаторов достаточно востребованы как среди частных потребителей, так и крупных строительных
фирм. Однако при использовании химических добавок
следует иметь в виду, что улучшение одного из свойств
бетона может привести к ухудшению другого. К тому же
с помощью химических добавок невозможно улучшить
исходное качество бетонной смеси при использовании
некачественных компонентов или при нарушениях технологических процессов.
Ежегодно ассортимент добавок в бетон, выпускаемый отечественными и зарубежными компаниями, расширяется. На рынке представлено огромное количество
материалов, удовлетворяющих одним и тем же требованиям, поэтому возможность выбора у заказчика есть
всегда.
Использование добавок зависит от конкретных потребностей процесса возведения каждой отдельной
бетонной конструкции. Также применяются противоморозные добавки, улучшающие свойства бетона во время
зимнего бетонирования. Есть несколько типов таких добавок: первые увеличивают интенсивность выделения
тепла самим бетоном, вторые — солевые — не дают воде
замерзнуть и кристаллизоваться. Противоморозными
добавками более высокого качества считаются все-таки
первые, хоть они и немного дороже, но конечная марка
бетона при их использовании будет значительно выше,
чем при использовании солевых добавок.
Что касается нормативных документов, которыми
регламентируется применение современных спецдобавок, то на каждый вид бетона у производителя есть
нормативные документы, где указана марка бетона и
его характеристики, которых нужно достичь. Также в
картах характеристик предписаны состав бетона и виды
добавок, которые необходимо использовать при его изготовлении. Как пример, есть документы, которые регламентируют марки бетона. Например, текучесть. Для кон-

струкции с большим количеством арматуры используют
бетон с повышенной текучестью. Чтобы получить такой
бетон, следует использовать пластификаторы в определенной дозировке. Для гидротехнического бетона нужно
использовать добавки, которые поднимают коэффициент водонепроницаемости.
Украинский рынок достаточно широкий как по импорту, так и по отечественным производителям. Есть
основные операторы, которые уже не первую пятилетку присутствуют на рынке страны. Также появляются
небольшие полукустарные производители, которые занимают свою определенную нишу. В их ассортименте,
как правило, недорогие добавки, которые подходят ко
всему. Такая универсальность не всегда оправдана. К
примеру, использование одинаковых добавок для бетонов и растворов чревато негативными последствиями.
Для бетонов необходимы добавки, которые увеличивают прочность, а для растворов — наоборот, необходимы
пластификаторы. У профессиональных производителей
есть линейки тех же противоморозных добавок отдельно для бетона и для растворов. Кустарные производители предлагают одну добавку для всех продуктов.
Еще одна проблема рынка химических добавок для
приготовления бетонной смеси — у потребителя больше доверия вызывает импортный продукт. И, к сожалению, зная об этом, некоторые новые игроки рынка часто
прибегают к хитрости, позиционируя свои добавки как
«made in Germany», однако на самом деле они произведены в Украине.
Насыщенность рынка добавок отчасти обусловлена
тем, что процедура выхода на рынок нового оператора
достаточно простая, сложнее всего — завоевать доверие клиентов. Но многих это особо не тревожит, им главное быстро заработать «легкие» деньги.
Как и годами ранее, основным аргументом при выборе все еще остается цена продукта. Ситуация сейчас
сложная, у людей нет денег ни на крупные объекты, ни
на строительство в частном сегменте. Все пытаются
экономить, некоторые потребители вообще пробуют не
использовать добавки, некоторые ищут добавки подешевле. Тут очень важным фактором является понятие
расхода материала. К примеру, у одних добавок расход
составляет 200 г на 2 мешка, у других – 600 г. Как пра-
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вило, в первом случае добавка в два раза дороже, нежели во втором случае, однако за счет меньшего расхода
первая выгоднее для потребителя. Не все это учитывают. Также важно обращать внимание на состав добавок.
Некоторые некачественные добавки могут содержать
в себе формальдегиды, что является опасным для потребителя. Часто бывает, что клиенты берут сначала
добавки подешевле, потом имеют различные проблемы
при строительстве и все равно обращаются к более качественным продуктам проверенных производителей.
Рынок добавок специфичен. Инновациями может
быть только изменение основы добавки, введение в нее
новых компонентов. Но кардинально новых продуктов
на рынке нет. И явно Украина не так скоро их увидит.
Сегодня, с учетом локдаунов и карантинных ограничений, перед производителем стоит вопрос, как выжить
и остаться на рынке, поэтому все компании стараются
уменьшить расход и улучшить характеристики продукта.
При этом у рынка добавок для производства бетонной
смеси есть перспективы. Ведь развитие архитектуры не
стоит на месте, и с каждым годом строители ставят все
более сложные задачи перед производителями бетона.
В свою очередь, производители добавок должны быть
к этим сложностям готовы раньше, чем сами производители бетона. Получение высокомарочных бетонов,
бетонов с повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью, получение бетонных смесей с высокой
«живучестью», самоуплотняющихся бетонов — все это
реально с применением новых добавок, которые уже
сейчас создаются в лабораториях лидеров отрасли.
Сегодня можем отметить, что отечественные производители также разрабатывают и активно внедряют на
украинском рынке свои рецептурные решения, адаптированные для нашей строительной отрасли. В будущем
это позволит потребителям использовать добавки, дающие такие же результаты, а иногда и лучше зарубежных,
но с более демократичной ценой.

В нашем регионе пользуются спросом, в первую очередь, пластификаторы, улучшающие качество бетона.
Стараются выбирать не самые дорогие добавки для сохранения конкурентной цены на рынке.
Подавляющее число частных покупателей относятся
к добавке как к «волшебной таблетке», которая должна
совершить чудо. При этом очень неохотно изучают условия применения, при котором это чудо может случиться.
Главная проблема — низкий уровень строительной грамотности и проведения общестроительных работ.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Александр Швай,
директор компании
«ПРАЙМЕР-УКРАИНА»
— Рынок химических добавок в
период пандемии существенно сократился ввиду общей стагнации
промышленности Украины. Строительство бетонных дорог так повсеместно и не началось, темпы монолитного строительства упали ввиду изменившегося спроса. На данный
момент больше вводится в эксплуатацию объектов,
начало строительства которых было организовано несколько лет назад. Все больше строится комплексов
низкой этажности, с применением в основном газоблоков и сэндвич-панелей. Количество товарного бетона
никак не выйдет на докризисный уровень. Условно рынок добавок для бетона можно разделить на 3 части:
• первая часть — пластификаторы 3-го поколения (поликарбоксилаты);
• вторая часть — пластификаторы 2-го поколения
(нафталинформальдегиды);
• третья часть — пластификаторы 1-го поколения (лигносульфонаты).
Отличием украинского рынка от рынка развитых стран
является повсеместное использование пластификаторов первого поколения, разработанных в первой половине XX века. Они занимают примерно 60 % доли рынка,
в то время как в развитых странах преобладают пластификаторы 3-го поколения (до 70 %) и идет проверка
т. н. пластификаторов 4-го поколения (полиакрилатов).
Это обуславливается низкой ценой на лигносульфонаты
и отсутствием собственных химических производств
поликарбоксилатов. Практически все пластификаторы
3-го поколения импортируются из-за рубежа, что обуславливает высокую стоимость этих добавок, а также
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 КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
В дополнение к вышесказанному мы предложили
ведущим специалистам отрасли производства химических добавок для бетонных смесей прокомментировать
сложившиеся и намечающиеся тенденции развития отрасли и дать ряд рекомендаций по развитию производства тех или иных составов.

Руслан Кухаренко,
физическое лицо–предприниматель:
— Прежде чем дать ответы на ваши
вопросы, я должен обратить внимание, что я являюсь региональным
представителем некоторых европейских брендов, а значит, мои ответы
будут сформированы исходя из опыта
продаж на локальном рынке.
Рынок безусловно развивается: повышается осведомленность покупателя, он охотнее тратит деньги на добавки. Кроме добавок европейских и мировых марок, также
появляются добавки местного производства, которые
рассчитаны в первую очередь на частного заказчика.
Основным покупателем, скорее всего, являются бетонные заводы, растворные узлы, застройщики, строительные организации. Логично, что большая часть
продается в индустриальных регионах и городах, где
происходит оживленное жилищное строительство. По
этим причинам и растет спрос.
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общая нестабильность химического рынка в мире, с резкими скачками цен на добавки и все химическое сырье.
Основной проблемой рынка является отсутствие планов капитального строительства в Украине с горизонтом
планирования хотя бы в 10–30 лет. Ведущие химические
концерны-производители добавок нового поколения не
видят смысла открывать производства в нашей стране
ввиду отсутствия каких-либо реальных прогнозов и общего инвестиционного климата в стране.
Основные покупатели добавок — лидеры рынка бетона и железобетона («Киевгорстрой», ПСГ «Ковальская»,
«Стромат» и др.). Если смотреть на реализацию с учетом
регионального распределения, то активнее всего приобретают добавки в Киевской, Одесской, Харьковской и
Львовской областях.
Относительно того, насколько вырос спрос по итогам 2020 года и предварительные результаты текущего
года, 2020-й был, в общем, провальным по сути. Первые
10 месяцев текущего года показывают двукратный рост
продаж добавок, но на уровень 2019 года еще не вышли.
Сегодня на рынке преобладают добавки на основе
лигносульфонатов. Их легко отличить благодаря темно-коричневому виду и пряно-древесному аромату. Т. к.
лигнины являются отходами производства целлюлозы,
эти добавки очень дешевы и их образовывается огромное количество, что существенно влияет на их стоимость. Экономическая составляющая сейчас в приоритете, их все знают, они всем понятны, а то, что есть более
эффективные решения, пока не находит понимания.
Типичными ошибками покупателей является применение «универсальных», как правило, очень дешевых
пластификаторов, без учета специфики украинских реалий. А реалии заключаются в том, что на общем фоне
удорожания цемента стараются его заменить на шлак

и золу-унос, что требует применения более специфических продуктов, учитывающих эти факторы. Также на
низком уровне находится внедрение более продвинутых
технологий (например, технологии сверхнизковязких бетонов, высокопрочных бетонов и т. п.).
Наша компания предлагает оптимальные решения,
основанные на всех трех типах поколений пластификаторов как в жидком, так и в сухом виде. Есть готовые решения не только по добавкам внутрь бетона и раствора,
но и для ухода за свежеуложенными смесями. Ассортимент лаков и грунтовок позволяет не только улучшить
декоративные свойства, но и защитить бетон от преждевременного разрушения. Среди преимуществ работы
с нашей компанией хотелось бы выделить тот факт, что
клиент получает разработку технологических регламентов от квалифицированных специалистов «ПРАЙМЕР-УКРАИНА» с использованием новейших разработок
Немецкого института тестирования строительных материалов (The building materials testing institute (VMPA) in
Breitscheid, Germany).

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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 ПОДВОДЯ ИТОГ
Как видим, широкий ассортимент модифицирующей
химии позволяет выбрать тот продукт, который будет
максимально соответствовать требованиям каждого
конкретного случая, повысить эффективность бетонной
смеси, продлить эксплуатацию готового изделия. Однако
при работе с химическими добавками важно в точности
соблюдать рекомендации и инструкции по используемым пропорциям, указанные специалистами. Желаемый
эффект не будет достигнут, если допустить диспропорцию или нарушить последовательность приготовления.
Надежда Дударева
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