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НОВИНИ ГАЛУЗІ. УКРАЇНА
НАЦБАНК (НБУ) ПОГІРШИВ ПРОГНОЗ ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ НА 2022 РІК

Згідно повідомленню, яке розміщено на сайті GMK Center,
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2022
— з 3,8 до 3,4 %. Центральний банк очікує, що у 2022 році
економічному зростанню сприятимуть споживчий попит та
сприятливі умови торгівлі. Стримуючим фактором залишатиметься напружена геополітична ситуація, що негативно
вплине на інвестиційні рішення.
«Зростання ВВП прискориться до 3,4 % у 2022 році, але
більш швидке відновлення економіки обмежуватимуть дорогі енергоносії та вплив інформаційного фону навколо геополітичної напруги», — йдеться у повідомленні банку.
НБУ за підсумками 2021 року знизив оцінку зростання економіки України з 3,1 до 3 %. Водночас банк вважає, що відновленню економіки сприяв стійкий споживчий попит, нарощування інвестицій підприємствами після кризи, а також
рекордний урожай сільськогосподарських культур.
Проте економічне пожвавлення минулого року було повільнішим, ніж очікувалося, зазначає банк. Серед причин —
стрімке подорожчання енергоносіїв та їхній дефіцит, вплив
низьких урожаїв 2020 року, повільне відновлення сектора
послуг, обмежені потужності окремих виробничих секторів,
втрати від пандемії, а також більш стрімка фіскальна консолідація.
НБУ прогнозує у 2023 році зростання реального ВВП на рівні
3,7 %, у 2024 році — 4 %. Очікується, що зростанню української економіки сприятиме стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, остаточне вичерпання негативних
ефектів пандемії, подальше зростання світової економіки та
збереження сприятливих умов торгівлі.
НБУ також підвищив облікову ставку — з попередніх 9 % до
10 % річних. Очікується, що облікова ставка буде на рівні не

нижче нейтрального протягом цього та наступних років.
2021 року поточний рахунок було зведено з незначним дефіцитом — 1,9 % ВВП. Згідно з НБУ, цьому сприяли високі світові
ціни на основні товари українського експорту, у тому числі
на металургійну продукцію.
Нагадаємо, що Міністерство економіки погіршило прогноз
зростання ВВП України у 2022 році до 3,6 %. Очікується, що
у 2023 та 2024 роках зростання української економіки становитиме 3,4 % та 4 % відповідно.

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ ПІДВЕЛО ПІДСУМКИ 2021 РОКУ

За словами Олексія Чернишова, міністра розвитку громад
та територій, у 2021 році реформа містобудування вийшла на
фінішну пряму. Розширився функціонал порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, на якому
можна отримати будівельні послуги в режимі «онлайн», пройшли перше читання ключові законопроєкти реформи та було
ліквідовано сумнозвісну Державну архітектурно-будівельну
інспекцію (ДАБІ). Водночас в Україні активізовано процес
розбудови мережі індустріальних парків. Зокрема, цьогоріч
чотири подібні майданчики отримали фінансування на інфраструктуру з Державного фонду регіонального розвитку.
А також почали розв’язувати багаторічні проблемні питання
у сфері ЖКГ, зокрема, щодо реструктуризації заборгованості
ТКЕ та ВКГ перед НАК «Нафтогаз». Громади вже отримали з
державного бюджету 22,03 мільярди гривень субвенції для
компенсації різниці в тарифах. Це найважливіша умова Ме-
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морандуму щодо сталого проходження опалювального сезону, який Уряд виконав повною мірою.
За словами очільника Мінрегіону, у 2021 році вперше за
часів незалежності територіальні громади були наділені
правом розпоряджатися землями за межами населених
пунктів. Крім того, було підготовлено та подано на розгляд
Верховної Ради України ряд законопроєктів, спрямованих на
розмежування повноважень між органами влади.
Окрім того, продовжував системно розвиватися напрям
енергоефективності. Також у Мінрегіоні розробили порядок
впровадження енергоменеджменту в бюджетних установах,
який був схвалений урядом. Таким чином розпочато реалізацію підписаного Президентом України Закону «Про енергетичну ефективність». Документ створив передумови для
розвитку сфери енергоощадності та запровадив регуляторні
інструменти й механізми підтримки галузі.
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НОВИНИ ГАЛУЗІ. СВІТ
ЗАТРИМКА БУДІВНИЦТВА МАСШТАБНИХ ПРОЄКТІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ ЧЕРЕЗ COVID

Затримки масштабних будівельних проєктів у світі збільшилися більш ніж вдвічі під час пандемії Covid-19. Для
порівняння: середня затримка для проєктів, завершених
до пандемії, становила приблизно 100 днів, тоді як проєкти
епохи пандемії мають середню затримку понад 200 днів.
Аналіз проєктів до та в середині пандемії показує, що
майже дев’ять із десяти великомасштабних будівельних
проєктів (85,5 %) реалізуються із запізненням — майже дві
третини з них (59,4 %) принаймні на два місяці.
Майже кожен четвертий проект (22,7 %) запізнюється
більше ніж на 250 днів, тоді як кожен десятий (13,4 %) запізнюється щонайменше на рік. При цьому найімовірнішими
причинами затримки експерти назвали заходи, що пов’язані
із конструкційною сталлю. Вони в кінцевому підсумку займають більше часу, ніж планувалося. Цей висновок, ймовірно, викличе подальше занепокоєння у підрядників, які вже
борються з нестачею сталі та затримкою поставок сталі.

КИТАЙСЬКИЙ ПЛАН БУДІВНИЦТВА: ЕКОЛОГІЧНІШЕ, РОЗУМНІШЕ, БІЛЬШЕ РОБОТІВ

Уряд Китаю оприлюднив п’ятирічний план розвитку будівельної галузі,
який має на меті перевести галузь на
«зеленіший, розумніший і безпечніший шлях».
У плані, оприлюдненому в рамках
14-ї п’ятирічки на 2021–2025 роки,
зазначено, що галузь посилить модернізацію свого виробничого ланцюга,
сформує попередні етапи зеленого
та низьковуглецевого режиму виробництва, введе широке застосування
інформаційних технологій для підвищення безпеки та якості будівель.

Також дещо зміниться в способах
зведення споруд. Так, збірні будівлі,
які частково або повністю виготовляються на заводах, а потім транспортуються на будівельні майданчики для
складання — також відомі як модульні
будівлі — становитимуть понад 30 %
нового будівництва країни.
Не обійшли стороною і участь технологій в процесі будівництва. Зокрема йдеться про збільшення використання інформаційних технологій
та масове застосування будівельних
роботів у деяких сферах до 2025 року.

Звичайно, в новому плані піднімається питання екології та стійкого
розвитку. Наприклад, будівельне сміття на нових будівельних майданчиках
буде обмежене до 300 тонн на 10 000
квадратних метрів.
Загалом будівельна галузь Китаю
має важливе значення для економіки
країни — повідомляється, що в період
13-ї п’ятирічки (2016–2020 рр.) сектор
щорічно збільшувався в доданій вартості на 5,1 %, що становить понад
6,9 % валового внутрішнього продукту
(ВВП) країни.

ЗБІЛЬШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Понад 70 % тих, хто займається будівельними технологіями, планують
інвестувати більше в цю галузь у 2022
порівняно з 2021 роком, згідно з опитуванням, проведеним брендом KHL
Construction Technology.
Опитування також показало, що
42 % респондентів за останні п’ять місяців значно збільшили такі витрати, а
50 % — дещо наростили.
Понад 60 % респондентів відзвітували, що набрали нових співробітників
спеціально для того, щоб зосередитися
на нових технологіях.
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Цікаво, що серед технологій, які можуть допомогти будівельній індустрії,
більшість компаній називає підвищення продуктивності, зниження ризику
та підвищення безпеки та економія
витрат.
На запитання, які проблеми стримують їх у впровадженні нової технології,
найпоширенішою відповіддю серед
гравців будівельного сектору була ціна
такої технології. За цим йде відсутність
знань і розуміння, а також труднощі інтеграції нових технологій із існуючими
системами.
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НОВИНИ КОМПАНІЙ
HITACHI ПРОДАЄ КОНТРОЛЬНУ ЧАСТКУ БІЗНЕСУ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Hitachi Construction Machinery перебуває під новою контрольною власністю після продажу Hitachi 26 % свого пакету
(вартістю 1,6 мільярда доларів) японській торговій компанії
Itochu та приватній інвестиційній компанії Japan International
Partners.
Частка Hitachi зараз становить 25,4 %, а Itochu і JIP спільно
володіють 26 % контрольної частки.
Ключовою мотивацією угоди є бізнес Hitachi CM в Північній
Америці, де минулого року було закрито спільне підприємство
з John Deere і де бізнес будівельного обладнання зазнає серйозної реорганізації.
Hitachi зазначила, що «серйозні проблеми», які постали в
результаті реорганізації, змусили її прийняти інвестиції JIP та
Itochu.
JIP є приватною інвестиційною компанією, яка має досвід
фінансової організації та реструктуризації бізнесу, а торгова компанія Itochu працює в будівельному секторі Північної
Америки завдяки своїй власності — виробнику компактного
обладнання Multiquip. Itochu також працював з Hitachi CM в
минулому, будучи співвласником її бізнесу в Індонезії.
Hitachi Construction Machinery є сьомим у світі за величиною виробником будівельного обладнання за річним доходом. А нова компанія Hitachi Construction Machinery Americas
Inc. вже має 16 торгових дилерів, що охоплюють Америки, а
існуючі дистриб’ютори колісних навантажувачів розширяться

до інших продуктів Hitachi, таких як компактні та будівельні
екскаватори. Також Hitachi CM продовжить використовувати
бренд Hitachi та співпрацювати з групою Hitachi у сфері досліджень і розробок.
Одним з елементів північноамериканської стратегії стане акцент на оренді обладнання. Itochu вже володіє акціями
японської платформи уживаного обладнання та онлайн-платформи для оренди Sorabito, а також BigRentz, онлайн-ринку
оренди в Північній Америці, і згадала про ці інвестиції у своїй
заяві про угоду з Hitachi.

LIEBHERR ПРЕДСТАВИВ МОБІЛЬНИЙ КРАН З 90-МЕТРОВОЮ ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ СТРІЛОЮ

Представляючи LTM 1300-6.3, Liebherr також встановив
новий світовий рекорд — ніколи раніше мобільний кран не міг
перевозити 90-метрову телескопічну стрілу з навантаженням на вісь 12 тонн. Нова 300-тонна модель поповнить портфоліо 6-вісних кранів Liebherr. Це універсальний, економічний швидкомонтажний кран з незрівнянною телескопічною
довжиною стріли, який об’єднав останні інновації Liebherr —
ECOmode, ECOdrive, VarioBase®Plus, VarioBallast®, Auto-Ballast,
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концепція одного двигуна та графіки навантаження на швидкість вітру. LTM 1300-6.2 залишиться в портфоліо в якості
вихідної моделі в класі кранів зі стрілою.
Такі компоненти, як телескопічна стріла та виносні опори,
можна швидко та легко встановлювати та знімати для досягнення навантаження на вісь менше 12 тонн. Цікавою особливістю в цьому відношенні є телерозділення, яке дозволяє
дуже швидко знімати окремі телескопічні секції. Це дозволяє легко налаштувати кран на перевезення в межах повної
маси менше 60 тонн і навантаженням на вісь менше десяти
тонн. Liebherr також може надати рішення для самостійного
монтажу, яке дозволяє знімати телескопічні секції без необхідності використання додаткового крана. Це сумісне з іншими моделями, такими як LTM 1650-8.1 і LTM 1450-8.1.
Незважаючи на те, що LTM 1300-6.3 не призначений для
використання в якості крана зі стрілою, він має широкий
асортимент стріл з ґратами — подвійні складні стріли від
11,5 до 20 метрів, дві 7-метрові секції решітки для подовження телескопічної стріли, потужна 39-метрова стріла, фіксована стріла та 43-метрова фіксована стріла з гідравлічним
регулюванням. Це дозволяє новому крану вагою 300 тонн
досягати висоти підйому до 120 метрів. Для економічності
різні секції решітки також сумісні з іншими моделями в
портфоліо Liebherr.
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НОВИНИ КОМПАНІЙ
В УКРАЇНІ ВСТАНОВЛЕНО ТА ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЩЕ ОДНУ ТЕХНОЛОГІЧНУ ЛІНІЮ
ВІД NORDIMPIANTI

- телескопічних лотків 430/540x200/250Hx520L. Насадка виробляє 10 елементів за один цикл (800 елементів за 8 годин);
- перемичок 2ПБ20x140x2980L. Насадка виробляє 8–16 елементів за один цикл (512–1024 елементів за 8 годин);
- NewJersey 615x1000Hx3000L. Насадка виробляє 1 елемент
за цикл (64 елемента за 8 годин).
Машина призначена для виробництва створення виробів з
віброущільненого бетону та залізобетону; змінні форми розробляються та виготовляються індивідуально відповідно до конкретних потреб та вимог замовника.
Обладнання CGM дозволяє підтримувати безперервний виробничий цикл за участю лише одного оператора для керування
машиною та одного — на навантажувач для завантаження бетону в машину. Цей процес різко скорочує витрати на робочу силу.

Компанія «Ефе-Бетон» (м. Львів) у листопаді 2021 року завершила монтаж та ввела в експлуатацію технологічну лінію
Nordimpianti для виробництва залізобетонних пустотних плит
та інших попередньо напружених виробів.
Екструдер E 150 EVO з двома вставками дозволяє формувати на шести металевих стендах довжиною 120 м плити шириною 1200 мм та 1500 мм. Для різання виробів використовується універсальна пила С500 AM, яка виконує як поперечну різку,
так і різку плит під різними кутами. Шеф-монтаж технологічної
лінії виконали фахівці А/Т «Євробетон».
Також в кінці 2021 року «Ефе Бетон» придбала самохідну віброформуючу машину ТС2 Н1300 компанії CGM з насадками
для виробництва наступних виробів:

БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНІ УСТАНОВКИ SIMEM КОРИСТУЮТЬСЯ ПОПИТОМ
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ

За 2021 рік в Україну було поставлено та змонтовано п’ять
бетонозмішувальних установок SIMEM моделілю EAGLE:
— ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія»
м. Кобеляки — Eagle 4000, 100 м3/год;
— ТОВ «Автомагістраль-Південь» м. Могилів — Eagle 5000,
130 м3/год;
— ТОВ «Бетонярня «Будмайстер» м. Павлоград — Eagle 2500,
80 м3/год;

БЗУ Eagle 2500 Star, «Гюалос»

БЗУ Eagle 2500, «Будмайстер»
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— ТОВ «Планета РС» м. Херсон — Eagle 2500, 80 м3/год;
— ТОВ «ГЮАЛОС» м. Дубно, Львівської області — Eagle 2500
STAR, 80 м3/год.
Особливості БСУ Eagle:
1. Транспортування у стандартних вантажівках.
2. Продуктивність 60–180 м3/год.
3. Об’єм бункерів інертних матеріалів 65–260 м3.
4. Крупновузловий монтаж протягом 1–2 днів.
CAPITAL
BUILD
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Ринок ЛФМ:

коронавiрус та
дефiцит сировини

Частина І
Гіперінфляційне зростання цін на хімічну
сировину та допоміжні матеріали, логістичний колапс перевезень через дефіцит контейнерів та морських суден, неможливість
впливати на ситуацію як із боку держави,
так і самостійно, неготовність споживачів
до підвищення цін на ЛФМ, злиття та поглинання підприємств, світова глобалізація,
експансія на ринки продажу — це не весь перелік нових реалій, з якими зіштовхнулася
лакофарбова промисловість в 2021 році. Натомість серед наслідків неритмічний випуск
продукції, зниження обертів і прибутку, зростання собівартості випуску ЛФМ, зрив термінів постачання за контрактами та інше. Як
відреагував світ та Україна на нові виклики,
більш детально читайте в статті.
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СВІТОВИЙ РИНОК ЛФМ:
ПОКАЗНИКИ ТА БІЗНЕС-ТРЕНДИ
Український ринок ЛФМ займає як по обсягах виробництва, так і по споживанню близько 0,5–0,6 %
світового, але значною мірою залежить від його тенденцій. Тому доречно буде трохи зупинитися на основних показниках і трендах світового ринку ЛФМ. Так,
згідно з дослідженням Coherent Market Insights, на темпи зростання впливали різні фактори. Зокрема, крім
нестачі сировини та проблем з пандемією негативний
вплив на економічний розвиток справляла тимчасово
висока інфляція. При цьому нестача сировини в багатьох областях посилювалася дефіцитом транспортних потужностей у всьому світі та, в деяких випадках,
зберігається понині. В результаті багато компаній продовжують відкладати невиконані замовлення. Передбачається, що ситуація покращиться лише протягом
2022 року.
Світовий
ринок лакофарбових матеріалів розвиhttp://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
вається приблизно паралельно світовому національному продукту. Проте під час рецесії 2008/2009 рр.
(криза Lehman) падіння попиту на фарби та покриття було набагато серйознішим, ніж падіння валового
внутрішнього продукту (ВВП). Під час підйому в 2010
і 2011 роках світовий ринок відновлювався швидше,
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В ПЛАТНОМУ
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ВВП за регіонами. Зміни порівняно з попереднім роком у відсотках за 2020-2022 рр.
Джерело: Coherent Market Insights
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Другим за об’ємом ринком в світовому масштабі є
ніж ВВП, тому розвиток зростання відбувався більшменш синхронно. У 2020 році у промислово розвине- Північна Америка. Далі розмістились країни Європи.
них країнах ринок фарб та покриттів зростав нижчими При цьому помірне зростання в Європі відбувалося
темпами, ніж валовий внутрішній продукт. У деяких переважно в країнах Західної та Центральної Європи.
З іншого боку, у Східній Європі попит стагнував, а в Піввипадках ринок навіть трохи скоротився.
Стосовно розподілу світового ринку фарб і покрит- денній Америці — зменшився.
Розглядаючи світовий ринок за сегментами ринку,
тів за регіонами, то в Азіатському регіоні він досяг найбільшого зростання за останні роки. Так, за даними Orr варто звернути увагу на той факт, що якщо за обсягом
& Boss Consulting Incorporated, розмір всього азіатсько- декоративні ЛФМ займають 52 % загального ринку, то
го ринку фарб та покриттів до 2020 року оцінюється в у вартісному вираженні їхня частка становить лише
70 мільярдів доларів США та 24,5 мільярда літрів. Як і в 35 %. У випадку промислових покриттів, які станоінших регіонах, декоративні покриття тут є найбільшим влять 65 % світового ринку у вартісному вираженні,
сегментом, з часткою понад 40 % вартості сегмента. загальна промисловість представляє найбільший
Загалом азіатські ринки продовжують зростати ви- сегмент, який далі поділяється на рідкі та порошкові
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
сокими темпами. За оцінками експертів,
ця тенденція покриття. Захист від корозії займає третє місце. Далі
збережеться й у майбутньому. Враховуючи те, що азіат- за вартістю йдуть авторемонт і авто OEM, які менш
ський ринок є найбільшим регіональним ринком ЛФМ, ємні за обсягом.
Якщо розглядати поділ ринку з точки зору складу,
то будь-яка компанія, що бере участь у світовому ринку
лакофарбових матеріалів, не може дозволити собі його то водорозчинні ЛФМ займають сьогодні найбільшу
ігнорувати. Проте ринок різноманітний і включає безліч частку від загального об’єму, яка становить близьрізних регіонів і субрегіонів, кожен з яких має свої осо- ко 52 %, далі йдуть органорозчинні ЛФМ (38 %), побливості. Ця різноманітність робить ринок складним, рошкові (5 %) та інші. Загалом ринок водорозчинних
але також створює багато можливостей на окремих покриттів у світі оцінюється в 67 мільярдів євро та 24
ринках, таких як В’єтнам, Індонезія, Бангладеш та Індія. мільярди літрів. Однак більша частина ринку водороз-
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окриттів за регіонами, 2020 р., тонн. Джерело:
Світовий ринок фарб і покриттів за регіонами, 2020 р., тонн.
Coherent Market
Insights
Джерело:
Coherent Market Insights

Світовий ринок фарб і покриттів за призначенням, млрд €.
Джерело: Coherent Market Insights
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Світовий ринок фарб і покриттів за призначенням, млн тонн.
Джерело: Coherent Market Insights

Світовий ринок фарб і покриттів за складом, млн тонн.
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чинних покриттів припадає на сегмент декоративних,
де понад 90 % світового ринку є на водному розчині.
При цьому декоративні водорозчинні покриття переважно складаються з акрилових та вінілових смол.
У сегменті недекоративних покриттів загальний ринок водорозчинних покриттів оцінюється в 8,5 млрд
євро та 2,2 млрд літрів. Це становить близько 10 %
вартості та 13 % обсягу ринку недекоративних покритТОП-11
ТОП-11світових
світовихвиробників
виробниківЛФМ.
ЛФМ.Рейтинг
РейтингCoatings
CoatingsWorld
World2020
2020р.р.в вмлрд
млрд$ $

15,1
15,1

PPG
PPG(США)
(США)

12,8
12,8

Sherwin-Williams
Sherwin-Williams(США)
(США)

10,16
10,16

AkzoNobel
AkzoNobel(Нидерланды)
(Нидерланды)
6,31
6,31

NiNippon
ppon(Япония)
(Япония)

5,6
5,6

RPM
RPM(США)
(США)

Органорозчинні

Порошкові

тів. Вищезазначені хімікати тут теж використовуються,
а також поліуретанові дисперсії (ПУД), які знаходять
все більшу застосовність. На ринку недекоративних
покриттів найбільшими сегментами є загальна промисловість, деревообробка та автомобільна промисловість. У майбутньому очікується, що ЛФМ на водній
основі будуть рости дещо швидше, ніж ринок покриттів
загалом. Адже покриття на водній основі та покриття
без розчинників є новими тенденціями в питанні охорони здоров’я та безпеки в технології покриття. Екологічні стандарти встановлюють, що ЛОС необхідно або
видаляти, або контролювати на мінімально можливих
рівнях. Канцерогенний вплив ЛОС на навколишнє середовище замінив покриття на основі розчинників на
покриття на водній основі. Загалом покриття на водній
основі знижують вміст ЛОС майже на 94 % порівняно
з іншими розчинниками та рідкими розчинами цинку.
Азіатсько-Тихоокеанський регіон лідирує на світовому ринку
водорозчинних покриттів, за ним йдуть Євhttp://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
ропа та Північна Америка. Очікується, що Латинська
Америка, Близький Схід і Африка стануть ключовими
майбутніми регіонами світового ринку водорозчинних
покриттів.
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ТОП-11
ТОП-11світових
світовихвиробників
виробниківЛФМ.
ЛФМ.Рейтинг
РейтингCoatings
CoatingsWorld
World2021
2021р.р.в вмлрд
млрд$ $

14,5
14,5

Sherwin-Williams
Sherwin-Williams(США)
(США)

13,8
13,8

PPG
PPG(США)
(США)
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AkzoNobel(Нидерланды)
(Нидерланды)

10,44
10,44
7,3
7,3
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ppon(Япония)
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RPM
RPM(США)
(США)

5,5
5,5
3,77
3,77

Axa
Axal ta
l ta(США)
(США)

4,5
4,5

KaKansnsaiai(Япония)
(Япония)

BASF
BASF(Германия)
(Германия)

4,15
4,15

Axa
Axal ta
l ta(США)
(США)

3,7
3,7

BASF
BASF(Германия)
(Германия)

3,68
3,68

KaKansnsaiai(Япония)
(Япония)
AsAsi an
i anPaPaints
ints(Индия)
(Индия)
Ma
Mas co
s co(США)
(США)
Jotun
Jotun(Норвегия)
(Норвегия)
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3,78
3,78
2,75
2,75
22
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операції склала приблизно 1,52 млрд євро. Фінську
компанію міг викупити інший концерн — AkzoNobel,
але PPG запропонувала вищу ціну. А рік розпочався
із покупки Wattyl — одного з провідних виробників
лакофарбових матеріалів Австралії та Нової Зеландії.
Компанія увійшла до складу Hempel. Також виробник
смол для ЛФМ Allnex оголосив про входження до складу PTT Global Chemical Company Limited (GC, Таїланд),
підрозділ із випуску високоефективних промислових
клеїв Ashland стане частиною Arkema, Nippon Paint
продовжує зміцнювати свої позиції на світовому ринку
ЛФМ і уклала контракт на покупку Cromology Holding
та Jub та інше.
Основний висновок рейтингу та перелічені вище
зміни показують, що лідери зміцнюють свої позиції,
розширюють свою присутність на ринках країн із виОтже, можна з впевненістю сказати, що сьогодні соким ВВП, продовжують купувати та поглинати комнамітилася чітка тенденція до зростання виробництва панії близького/аналогічного профілю.
Аналізуючи світовий ринок ЛФМ, не можна обійти
та споживання ЛФМ зі зниженим вмістом летких органічних розчинників, що супроводжується поступо- стороною питання впливу коронавірусу та дефіцит
вим скороченням попиту на органорозчинні аналоги. сировини. Це ті нові виклики, які спричинили уповільНа зміну традиційним лакам та емалям з високим нення глобальної економіки. Так, постійне зростання
вмістом летких органічних сполук прийшли екологіч- цін на сировину, яке почалося у 2020 році, на сьогодні
но нешкідливі ЛФМ — на водній основі, порошкові, з виступає однією з ключових проблем ринку. Наприклад, бутилакрилат з жовтня 2020 року до лютого 2021
високим сухим залишком (ВСЗ), радіаційної сушки.
Щодо конкуренції на світовому ринку ЛФМ, то подорожчав на 326 %, етилацетат — більш ніж на 80–
близько 39 % світових потреб у фарбах та покриттях 100 %, наповнювачі, добавки та пігменти — на 10–20 %,
задовольняють одинадцять найбільших постачаль- смоли (акрилові, епоксидні, олії, спирт бутиловий) — на
ників. Такі висновки зробила компанія з дослідження 30–40 %, ацетон, бутілацетат — на 50–60 % та інше.
Причини дефіциту та зростання цін на сировину
ринку CHEM Research, яка щороку публікує звіт про
розвиток світового ринку покриттів. На основі цих да- дуже складні. В основному це поєднання посилення
них журнал Coatings World складає рейтинг компаній, ринкового попиту та зупинки заводів через шторми
щорічний обсяг продажів кожної з http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
яких становить 100 та технічне обслуговування станцій, тимчасове закриття портів через спалахи коронавірусу, затори
і більше мільйонів доларів США.
Так, найбільшим у світі виробником фарб і покрит- в морських портах, дефіцит морських контейнерів і
тів за результатами 2021 року стала компанія Sherwin- океанських суден, надзвичайне зростання витрат на
Williams, за нею йдуть PPG і AkzoNobel. Роком раніше фрахт, дефіцит вантажівок і водіїв, зниження видобутку нафти і, після пандемії, стрімкого підйому в кипершість належала PPG.
Загалом 2021 рік продовжив тенденцію глобалізації, тайській економіці і, відповідно, світовій економіці. Є
лідером якої можна вважати США. Наведемо декіль- всі підстави вважати, що ціни на енергоносії як вугілка прикладів найбільш вагомих операцій по злиттю ля, нафту та газ продовжуватимуть зростати протята продажам на світовому ринку в 2021 році. У травні гом 2022 року. Дуже високі ціни на вугілля вже сприClariant підписав остаточні угоди щодо продажу бізне- чинили перші відключення електроенергії в Китаї в
су пігментів. Новим власником підрозділу став кон- 2021 році. Можливими наслідками є подальший дефіцит сировини на світовому ринку.
сорціум Heubach Group та SK Capital Partners.
Можна припустити, що дефіцит сировини триватиУ червні BASF завершив угоду із продажу бізнесу пігментів. Актив викупили Sun Chemical та DIC Corporation. ме і в 2022 році, навіть якщо світова економіка почне
19 серпня Sika оголосила про продаж європейсь- відновлюватися після коронавірусу. Залежність ЄС
кого бізнесу з виробництва промислових покриттів від сировини з-за кордону ще більше зросла. Зміна
Sherwin-Williams. Очікується, що операцію буде закри- клімату створює додаткову невизначеність, а суворі
то на початку 2022 року. Hexion Holdings 24 листопада погодні явища стають все більш звичними. Як насліоголосив продаж бізнесу з виробництва епоксидних док, зупинки заводів і короткострокові вузькі місця
смол американської компанії Westlake Chemical. Угода в постачанні, ймовірно, відбуватимуться частіше, ніж
раніше. Ситуація з сировиною у 2022 році змусить інзавершиться у першій половині 2022 року.
Оголошена ще в 2020 році угода про продаж акцій дустрію покриттів зайнятися новими рецептами та
Tikkurila була закрита 10 червня. PPG оголосила про переробками. Протягом наступних кількох років буде
придбання акцій Tikkurila. На той момент під контро- відбуватися реструктуризація продуктового портфелем американців було 97,1 % акцій. Таким чином, ціна ля на користь біологічної та більш стійкої продукції, а
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Динаміка виробництва / споживання ЛФМ в Україні, 2016-2020 рр., тис. т. Джерело: АА «Хім-кур'єр»
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також виробництво з нейтральним вмістом вуглецю
буде постійною темою в хімічній промисловості та
промисловості покриттів.

споживання ЛФМ в Україні в найближчий час. Також
ускладнили ситуацію проблеми на сировинному ринку: дефіцит і значне зростання ціни на всю основну сировину призвели, по-перше, до зростання ціни готової
ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК:
ЛФМ (в середньому виробництво зросло на 15–20 %).
По-друге — дефіцит сировини змушує виробників коВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ
Виробництво та споживання ЛФМ в Україні за ригувати використання потужностей і розподіляти обостанні кілька років показує застій. Те зростання, яке сяги наявної продукції серед усіх бажаючих. На жаль,
спостерігалося у 2017 році порівняно з 2016 роком ситуація в короткостроковій перспективі не зміниться.
Перейдемо до більш детального аналізу динаміки
було обумовлено ефектом низької бази порівняння (в
2015 і 2016 роках ринок сильно впав через економіч- та структури виробництва лакофарбових матеріалів в
ну і політичну ситуацію). 2020 рік ще більше усклад- Україні. Тут варто зауважити, що на ринку є декілька
нив ситуацію, адже поширення пандемії (Covid-19) у джерел інформації. Традиційно дані збирає Державвсьому світі призвело до таких заходів, як блокуван- на служба статистики України, але там є свої особлиня та припинення економічної діяльності, що серйоз- вості і проблеми. Зокрема, не всі виробники звітуютьно вплинуло на сектор покриттів. http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
Попит на покриття ся, виробництвом ЛФМ займається багато приватних
практично впав на деякий час, поки уряди не скасу- підприємств, які взагалі не зобов’язані звітуватись
вали обмежувальну політику. Звичайно, це мало на- в держстатистику, а також деякі компанії, з метою
слідки і для такої економічно незахищеної країни як зменшення податкового навантаження, цілеспрямоУкраїна. Як результат — складна макроекономічна вано створюють малі підприємства і теж відходять
ситуація, низька платоспроможність населення та від зобов’язань звітуватись. Окрім цього, ще є група
стагнація промисловості, що позначилося на ско- виробників, які виробляють лакофарбу, але це не є осроченні виробництва та імпорту ЛФМ. Все це не до- новним видом їх діяльності, відповідно звіт подається
зволяє очікувати різкого зростання виробництва та не по окремим групам, а як загальний обсяг виробни-
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Ще одна проблема — дані статистики не відображають обсягів та структури виробництва і споживання
ЛФМ за сферами застосування, так, як це робиться в
усьому цивілізованому світі.
Стосовно інших джерел, ними можуть бути великі гравці ринку, аналітичні агентства та Асоціація
українських виробників лакофарбової промисловості
2020
(АУВЛП), яка теж намагається слідкувати за ситуацією
на ринку.
Отже, як зазначалося вище, якщо в 2017 році ми мали
зростання у виробництві в межах 11 %, то 2018 рік зменшив оберти та показав падіння обсягів виробництва на
4 %. 2019-й можна вважати стабільним. В цей період
не відбулось ні значних падінь, ні злетів. Із зрозумілих
для всіх причин, 2020 рік показав зниження обсягів виробництва на 4 %. Погодьтесь, могло бути гірше. Щодо
показників минулого року, тут теж буде просідання і, за
попередніми підрахунками, воно не перевищить поріг
2020-го.
Якщо порівняти динаміку споживання та виробництва, тут буде майже співпадіння, не враховуючи
«більш стрімкий» ріст показників в 2019 році, коли виробництво в порівнянні з 2018 роком показало ледь
помітний ріст, а споживання змогло піднятись на 1,3 %.
Щодо структури виробництва, значних змін не відбулося, левову частку займають ЛФМ на водній основі. Цікаво, що саме цей сегмент зазнав найменшого
просідання в 2020 році (не більше 1 %), тоді як алкіди
та інші ЛФМ показали падіння більше ніж на 10 %. Саме
за рахунок такої поведінки ВД ЛФМ змогли збільшити
свою частку у виробництві.
Відносно співвідношення присутності лакофарбової
продукції на ринку України за призначенням, значних
змін не відбулось. Як і раніше, найбільшим сегментом
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
залишаються
ЛФМ загальнобудівельного призначення (біля 60 %), далі, з невеликою перевагою, йдуть декоративні (трохи більше 20 %) і промислові.
Загалом, з початком пандемії COVID-19 більш затребуваними стали лакофарбові матеріали декоративного призначення. Адже в зв’язку з пандемією
роль дому значно виросла. Він став і місцем проживання, і місцем роботи, тренажерним залом, школою, садочком та інше. Також зріс попит на заміське
житло. Частина людей стала активно переїжджати
з великих міст в передмістя. На фоні цих змін відбувається зростання попиту на ремонти в квартирах та
заміських будинках, на будівництво нових заміських
будинків, на розвиток та оновлення заміської інфраструктури.
Завдяки програмі «Велике будівництво» спостерігається збільшення кількості збудованих та реконструйованих об’єктів соціально-освітнього призначення.
Також зростає привабливість дорожнього будівництва. У цьому секторі як відзначається зростання
обсягів споживання ЛФМ, так і підвищуються вимоги
до покриття, швидко змінюються технології. Стають
більш затребувані нові ефективні продукти та технології, які використовуються для їхнього виробництва.
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На жаль, Україна залишається країною з порівняно
низьким рівнем споживання фарб на душу населення
— близько 7 кг на особу в рік. Для порівняння, в Польщі цей показник знаходиться на рівні 12,6 кг.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ЛФМ УКРАЇНИ
Як і в більшості країн, в Україні більш стійкі позиції
займають транснаціональні корпорації. І це зрозуміло,
адже їхня організація управління дозволяє швидше
та ефективніше компенсувати вплив викликів та забезпечити конкурентні переваги своїх підприємств:
закупівля сировини, управління, виробництво, збут
продукції. Відповідно, для локального виробника в
таких умовах ситуація погіршуватиметься. Яскравий
приклад — обставини з діоксидом титану, коли його
виробники сьогодні націлені на роботу з великими
покупцями, які можуть взяти на себе довгострокові
угоди про закупівлю та діють на менш чутливих до
ціни ринках. Натомість вони пропонують безпеку поставок і певний ступінь стабільності цін.Для лакофар- екологічного законодавства у всіх сферах економіки,
бової промисловості, яка здебільшого складається з який зараз має позитивну динаміку. І ми отримаємо
малого та середнього бізнесу, це створює серйозні цілком дбайливого та бережливого покупця, який горизики з точки зору як ланцюга поставок, так і значно товий робити ремонт частинами, заощаджуючи кошти,
але використовувати якісний дорожчий продукт. Тому
завищених цін.
А враховуючи, що вітчизняні виробники повністю спираючись на формулу «попит народжує пропозиімпорт-залежні від сировини, витрати на виробництво цію», можна сказати, що споживач уже зробив свій
ЛФМ в Україні не дорівнюють витратам у зарубіжних вибір на користь якіснішого товару.
Тим більше про високу культуру споживання ЛФМ
країнах. Матеріальна собівартість вища, виробництво
та експорт менш матеріальні. Конкурентні переваги може свідчити все більш популярна послуга залучення
є меншими. Більш того, в них інше завдання: якщо в дизайнерів для оформлення інтер’єрів. Якщо говорити
транснаціональних компаній це боротьба за ринки, то про великих замовників, то тут потреба в ЛФМ цінових
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
у локального виробника — за покупця.
І якщо подиви- сегментів «економ» та «субеконом» часто актуальна.
Говорячи про критерії вибору продукції кінцевими
тися на структуру собівартості ЛФМ в країнах Європи
/ США / АТР та порівняти її зі структурою локальних споживачами, слід зазначити, що основним тут завиробників, то стає зрозуміло, що в першому прикладі лишається ступінь впізнаваності продукту та бренду
в цілому для більш дорогих товарів, і найбільш оптиприбуток значно більший.
Серед тенденцій, спричинених пандемією COVID-19, мальна ціна для продукції сегментів «економ» і «суб— зростання долі продажів онлайн. Цікаво, що під час економ».
На жаль, дешева продукція завжди матиме попит.
локдауну старша вікова група почала більш активно
користуватися інтернетом та розширила сфери засто- Однак сьогодні на порядку денному стоїть питання
сування діджитал. Відповідно такі поняття «молодіж- про те, що ринок потребує покращення якості та дешевих товарів, у тому числі. Іншими словами: підвине» та «для старших» вважаються застарілими.
Все більше перевага надається «зеленим» продук- щуються вимоги до якісних характеристик дешевих
там (еко-товарам), що виготовлені з матеріалів та за товарів та поступово приходить розуміння того, що
технологією, які не шкодять ні здоров’ю, ні навколиш- дешево далеко не обов’язково погано. Ринок зараз
ньому середовищу. Також, із зростанням ролі дома прагне до того, що «погані-дешеві» товари рано чи пізта появою вільного часу через локдауни, все більшої но підуть, «хороші дешеві» — зміцнять позиції, «хоропопулярності набувають ремонти «зробити своїми ру- ші дорогі» — існують за умов жорсткої конкуренції, виками», хоча в Україні цей тренд не настільки широко- магаючи інвестицій — як у розвиток самого продукту,
так і у підхід до його дистрибуції. Також варто пам’явживаний як, наприклад, в країнах Європи.
Дещо відбулося і в культурі споживання. Так, за- тати, що культуру споживання формує виробник. Негальна економічна обстановка країни, здавалося б, обхідно перестати обманювати споживача та себе.
не сприяє збільшенню частки продажів у середньому Лакофарбники повинні випускати хорошу фарбу за
ціновому сегменті, але поведінка споживачів свідчить прийнятною ціною. Найдорожчий продукт — це пропро зворотне. За даними маркетингових досліджень, дукт, який споживач купив і викинув у смітник. Варто
кожен третій споживач припинить купувати улюблені перестати випускати дешевий клей, який не клеїть,
товари, якщо втратить довіру до бренду. Додайте сюди фарбу, яка не фарбує та труїть. І культура споживання
ще рівень екологічної відповідальності та посилення ЛФМ зростатиме.
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порти безпеки з вичерпною інформацією щодо вмісту
ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ТА ЗМІНИ ДО НИХ,
небезпечних речовин (зокрема сполук свинцю) і несуть
ЯКІ НАБУЛИ ЧИННОСТІ В 2021
Як вказувалось раніше, в Україні все більше перева- відповідальність згідно з вимогами законодавства у
га надається ЛФМ, які вмготовлені з сировини та за випадку надання недостовірної інформації.
– Яким чином здійснюватиметься контроль дотритехнологією, які не шкодять ні здоров’ю, ні навколишньому середовищу. Хоча, звичайно, це відбувається не мання вимог щодо вмісту свинцю?
Контроль за дотриманням виробниками та постатакими швидкими темпами як хотілось би, але рух є.
Так, в 2021 році було прийнято ряд змін, на які довго че- чальниками відповідності вмісту свинцю граничному
кали. Зокрема, було затверджено технічний регламент значенню вибірково здійснюється органами державобмеження використання свинцю у лакофарбових ма- ного ринкового нагляду відповідно до чинного законодавства. Такі заходи вже передбачені Секторальним
теріалах і сировинних компонентах та інше.
Більш детально про це нам розповів планом державного ринкового нагляду ДержпродспоВолодимир Удовіченко, заступник живслужби на 2022 рік. Для визначення фактичного
директора з питань розвитку ком- вмісту свинцю в нелеткий частині ЛФМ використовупанії «Адвент Інвест», ТК 168 «Лаки ються аналітичні методи, зазначені в Додатку 2, однак для попередньої оцінки ризиків дуже ефективний
та фарби»:
– 28 квітня 2021 р. Україна приєд- експрес-метод рентген-флуоресцентного аналізу (РФА,
налась до більшості цивілізованих XRF) за допомогою доступних портативних приладів.
Ще один важливий крок для лакофарбової галузі –
країн світу, прийнявши Постановою Кабінету Міністрів
№ 432 Технічний регламент, що обмежує вміст свинцю прийняття технічного регламенту щодо обмеження вив нелеткий частині ЛФМ на рівні 90 ppm (мг/кг), або кидів летких органічних сполук унаслідок використан0,009 % – норма, рекомендована Глобальним альянсом ня органічних розчинників у лакофарбових матеріалах
щодо відмови від застосування свинцю в фарбах, яка для будівель та ремонту колісних транспортних засобів.
Цей Технічний регламент був затверджений Наказом
фактично забороняє навмисне використання низки сировинних компонентів – традиційних джерел свинцю Мінекономрозвитку України № 1394 ще 02.10.2018 р. і
(наприклад, свинцевих кронів і сикативів, що містять набув чинності 30 травня 2019 р., тому докладно розсвинець). Враховуючи важливе значення цього доку- глядати його вимоги недоцільно, але слід зазначити,
менту для захисту здоров’я (особливо дітей молодшо- що з 01.01.2021 р. вже вступили в дію вимоги Стадії I
го віку) і вплив його на технологію лакофарбового ви- щодо вмісту ЛОС у лакофарбових матеріалах для буробництва, у розробленні взяли активну участь фахівці дівель (ідентичні вимогам Phase I Директиви 2004/42/
ТК 168 «Лаки та фарби». 7 листопада 2021 р. цей доку- ЄС) – до цього моменту діяли лише вимоги стосовно
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
мент набув чинності, у зв’язку з чим
у виробників і по- маркування. Наказом Мінекономіки від 19.08.2021 №
444-21 внесено зміни до Технічного регламенту, які настачальників виникає ряд запитань.
– Які обов’язкові вимоги до ЛФМ встановлює цей Тех- беруть чинності 5 травня 2022 року. Крім деяких уточнень термінології та посилань стандартів, ключовим є
нічний регламент?
Введення в обіг лакофарбової продукції дозволяєть- приведення позначень підкатегорій продукції щодо вміся лише за умови, що вміст свинцю в ній не перевищує сту ЛОС у відповідність до Директиви 2004/42/ЄС. Крім
граничне значення, і така продукція повинна марку- цифрових позначень підкатегорій від 1 до 12, прийнятих
ватися національним знаком відповідності технічним у першому виданні Технічного регламенту, відтепер вирегламентам. Крім того, забороняється виробництво, користовуватимуться і літерні від a до l, ідентичні Диімпорт та використання сировинних компонентів із рективі, а з 1 січня 2024 р. – тільки літерні.
вмістом свинцю, зазначених у Додатку 1 (виняток можливий тільки для ЛФМ та сировини, призначених для
КОМЕНТАР ГРАВЦЯ РИНКУ
реставрації об’єктів культурної спадщини, за наявності
Олександр Гончаренко,
відповідного попереджувального маркування).
директор підприємства
– Які документи повинен надати виробник чи поста«Файдаль Україна»:
чальник для підтвердження відповідності продукції ви— З огляду на нинішню епідеміоломогам Технічного регламенту?
гічну ситуацію ринок, звичайно, зупиСуб’єкти господарювання можуть підтвердити віднився у плані обсягів. Щоправда, якщо
повідність або протоколами випробувань готової прооцінювати показники минулого року,
дукції у незалежній акредитованій лабораторії (що вони були на рівні 2020-го за обсягами в тоннажі. Перш
здається доцільним для імпортерів), або паспортами за все це пов’язано з карантином, адже багато компаній
безпеки на лакофарбову продукцію з повним комплек- були змушені призупинити свою діяльність або взагалі
том паспортів безпеки на сировину, яка використо- закритися, що, в свою чергу, вплинуло на заробіток чавується для її виробництва. Документацію слід зберіга- стини населення, які є нашими споживачами. Але, нети протягом 5 років. Важливо підкреслити, що відтепер зважаючи на це, основна частина покупців все ж таки
постачальники сировини для виробництва лакофарбо- намагається придбати якісний продукт. При цьому вони
вих матеріалів зобов’язані надавати виробникам пас- хочуть заощадити, шукають акції, щоб і в грошах їм було
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не накладно, і в принципі отримати хороший результат у збільшуючи обсяги та розширюючи асортиментну
своєму ремонті. Що, власне, і показують наші продажі, лінійку ТМ FEIDAL.
Щодо співвідношення імпорту та вітчизняних пров яких основний обсяг належить продуктам з кращими
характеристиками. Щодо попиту на продукти українсь- дуктів на українському ринку ЛФМ, приблизно це
кого виробництва, то це позиції класу «стандарт+». Такі 80 % вітчизняна продукція на 20 % імпортної, якщо бравподобання спостерігаються по всіх підгрупах ЛФМ, ти в тоннажі. У грошовому еквіваленті співвідношенособливо в сегменті декоративних фарб та штукатурок. ня, звичайно, інше. Гадаю, що приблизно 70 % на 30 %,
Своєрідним винятком є група фасадних фарб, де більше а може бути і 65 % на 35 %. Оскільки імпортний продукт
споживання йде на економ-сегмент. При цьому там, де набагато дорожчий, він середнього та елітного класу.
використовуються системи утеплення із застосуванням А у вітчизняного виробництва основна маса, звичайно,
мінеральної вати, вибір роблять на користь фарби з по- продається в економ-сегменті.
На жаль, на фоні непростої ситуації через пандемію
кращеними властивостями, тут намагаються не економити і обирають найякісніший продукт. Що стосується ускладнюючим фактором для виробників ЛФМ стало
фасадних штукатурок в цілому, їхній продаж у нас трохи питання постачання сировини для виробництва фарб
виріс, і це обумовлено зростанням будівництва в при- та декоративних покриттів. Так, перші місяці 2021 року
ватному секторі, де необхідно утеплювати будинки, щоб принесли чергове зростання цін на сировину, у тому
зменшити тепловтрати і таким чином зменшити витра- числі на ту, яка використовується для виробництва будівельної хімії. Це пов’язано з їхньою обмеженою доти на опалення в зимовий період.
Відносно того, хто є головним споживачем лакофарбо- ступністю через значне збільшення попиту в США та
вої продукції, на це питання, напевно, більше дадуть від- Китаї, де економіка почала функціонувати після «ковідповідь ті виробники, у кого широкий спектр ринку збуту, них» обмежень. Також на зростання цін вплинула нестазокрема прямі продажі, об’єктні та інше. Що стосується більність постачання на тлі форс-мажорних ситуацій у
нашої компанії, то ми реалізовуємо продукти тільки в ме- виробників сировини в Америці та Німеччині. Криза моррежах DIY, і певна річ, наш клієнт це приватний споживач, ських контейнерних перевезень та збільшення термінів
який робить ремонт у своїй квартирі або в будинку, в біль- постачання сировини з Китаю також позначилися на
шості випадків не своїми руками, а наймають майстрів рівні собівартості продукції та відповідно цін товару на
або будівельні компанії. Але, тим не менш, в основному полицях у будівельних супермаркетах. І як наслідок, всі
кінцевий споживач воліє самостійно вибрати продукт (у підвищення цін в результаті лягають на плечі кінцевого
нашому випадку ЛФМ), хоча багато хто з них в точку про- споживача лакофарбової продукції. Динаміка підвищендажу вже приходять з рекомендаціями майстра, за кон- ня цін на сировину відстежується вже й у 2022 р.
Сфера діяльності нашої компанії — це виробництво
кретним продуктом або видом продукту. Хоча більшість
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
з них, як правило, хочуть додатково ще
й самостійно про- та реалізація ЛФМ на водній основі для загальнобуконсультуватися в продавців і вибрати на тлі всіх відгуків дівельного напрямку як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт з різними конфігураціями характеристик
те, що він хоче побачити у себе вдома.
Серед факторів споживчого вибору насамперед грає для максимального задоволення потреб споживача.
Наша компанія рухається в ногу з трендами, відвелику роль ціна, адже зарплати більше у людей не
стали, а ціни на все зростають: продукти харчування, повідно до попиту споживачів, та постачає на ринок
послуги ЖКГ тощо. Відповідно на ремонти залишаєть- актуальний продукт. Ми активно розвиваємося в інся дедалі менше грошей у бюджеті споживача. Як я тернет-просторі за допомогою різних каналів, популяговорив раніше, намагаються купити якісний продукт, ризуємо та просуваємо нашу ТМ FEIDAL та різні стилі
але що дешевше, то краще. Шукають акції, і що краще їх нанесення, пропонуємо готові декоративні рішення та
авторські техніки виконання, розробляємо нові схеми
умови, то більше падає вибір саме на цей продукт.
Загалом, вітчизняний ринок ЛФМ досить конкурент- кольорів і палітри, пропонуємо різні комбінації декораний та має своїх лідерів. Так, за об’ємом виробництва тивних матеріалів, візуалізуємо їх в інтер’єрі як готове
ЛФМ (в тоннажі) на водній основі можна виділити трьох дизайнерське рішення.
основних лідерів — Ceresit, Meffert та Sniezka (Україна).
Порівнювати за фінансовими обсягами не беруся, не
маю такої інформації. Чому вони є лідерами, то у кожного з них довгий і різний шлях до цього результату. В більшості випадків вони займають нішу недорогих продуктів
і мають велику сітку дистрибуції, ну і, звичайно, об’єктні
продажі на висотні будинки, наприклад, у Ceresit, які, я
так думаю, займають чималу частку продажів.
Конкуренція на ринку досить висока, всі прагнуть
збільшити свої обсяги продажів, випускаючи нові продукти, надаючи щомісячні акції, збільшуючи маркетингову активність. І ми, звичайно ж, не зупиняємося на
досягнутому та розвиваємося далі, з кожним роком
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Захисні
ЛФМ:
,

невід ємна частина
Частина IІ
ринку фарб та покриттів
Індустрія цивільного будівництва та інфраструктури є найбільш швидкозростаючою
галуззю кінцевого використання захисних
покриттів. Основним їх призначенням є захист конструкцій від розчинників, пилу,
грибків, корозії, вологості та інших загроз,
які можуть вплинути на стабільність і функціональність конструкцій. Захисні покриття також забезпечують гідроізоляцію, тим
самим запобігаючи витоку води. Тобто це
захисний бар’єр, який дозволяє таким конструкціям як будівлі, дамби, колодязі, мости,
підлоги, дерев’яна обробка, зовнішні та внутрішні стіни функціонувати в складних умовах і ситуаціях.
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За оцінками Marketsand Markets Research, обсяг глобального ринку захисних покриттів у 2021 році складав 2545 кілотонн і, за прогнозами, досягне 3177 кілотонн до 2026 року, при цьому сукупний середньорічний
темп приросту буде становити 4,5 % протягом прогнозованого періоду. Зростання буде відбуватись за рахунок збільшення попиту з боку нафтохімічних та нафтопереробних заводів, підприємств хімічної переробки
та сегментів розвідки, видобутку та транспортування
нафти та газу, де активно залучаються інвестиції. А
випуск нових продуктів є ключовою стратегією, прийнятою компаніями, що працюють на ринку захисних
покриттів. Очікується, що до 2026 року світовий ринок
захисних покриттів в грошовому еквіваленті становитиме 17,8 мільярдів доларів при середньорічному темпі приросту
5,2 %.
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
Азіатсько-Тихоокеанський регіон є найбільш швидкозростаючим ринком захисних покриттів. Прогно-
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можна виділити ще один важливий вектор у покриттях для деревини та декоративних матеріалів — екологічність та турбота про довкілля. Люди більше почали
дбати про свою безпеку, здоров’я та оточуюче середовище.
Звичайно ж, галузь ЛФМ чуттєво реагує на всі зміни
в економіці, а будь-які потрясіння в суміжних галузях
негайно знаходять своє відображення у виробництві
покриттів, проте тут є стала позитивна динаміка і певний економічний потенціал.
Щодо популярності продуктів у кожному сегменті,
то серед покриттів для деревини одними з найбільш
затребуваними на українському ринку є покриття для
захисту та декоративної обробки. Такі матеріали мають відповідати вимогам біозахисту та стійкості до
УФ-впливу.
Серед захисних антикорозійних покриттів більш
популярними є недорогі одношарові покриття з коротким терміном затвердіння та терміном служби до
5 років. Також можна виділити попит на 2-компонентні
Іван Злобов,
системи з терміном служби більше 15 років.
генеральний директор
Коли ж мова йде про декоративні покриття, то до
ТОВ «Хеліос Україна»:
— Ринок лакофарбової продукції нас звертаються люди, шукаючи готове рішення.
України можна охарактеризувати на- «Хеліос Україна» пропонує саме такі рішення — це
явністю широкого асортименту про- симбіоз функціоналу, захисних функцій та тонувальні
дукції як імпортерів, так і національ- системи. Ми також виготовляємо продукти з певними
них виробників. Спостерігається тенденція збільшення виділеними особливостями (наприклад, термозберігалокального виробництва, особливо в економ-сегменті. ючі покриття, стійкі до миття, або ж фарби для приміБільш стійким, хоча й вимогливішим, є сегмент інду- щень, де утворюється багато пари). Загалом під кожну
стріальних ЛФМ, аніж декоративних. Причиною цього інтер’єрну чи екстер’єрну поверхню ми маємо унікальє намагання зекономити на декоративних матеріалах ну пропозицію, що задовольнить найвибагливішого
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
і мінімізувати витрати на ремонт, тоді
як основними замовника.
Специфіка ринку ЛФМ полягає в тому, що тут не
споживачами індустріальних ЛФМ є промислові та будівельні компанії, які готові вкладати гроші в будівни- можна виокремити основного замовника. Для кожного виду продукції існують свої групи споживачів. Так,
цтво для отримання якісного результату.
Серед більш затребуваних рішень є системні під- для покриттів для деревини основними споживачаходи у виробництві та нанесенні захисних ЛФМ, що й ми є як приватні замовники, так і будівельні компанії,
виробники дерев’яних будинків, вікон, конструкцій та
пропонує група компаній Kansai Helios.
Також можна відзначити зменшення виробництва меблів.
Сегмент індустріальних покриттів охоплює галузь
у великих машинобудівних підприємств і як наслідок
— зниження споживання промислових ЛФМ та більш машинобудування, виробників металоконструкцій, а
також представників дорожньої інфраструктури. З дежорстка конкуренція.
В той же час, з метою зменшення витрат спостері- коративними покриттями зовсім інша ситуація, оскільгається поступовий перехід від разових замовлень
до системної роботи з покриттями. При наявності
власного виробництва, рецептур, лабораторій та випробувальних майданчиків можна зменшити витрати
замовника та досягти вищої якості та своєчасності виконання замовлення.
Коли мова йде про лакофарбові матеріали, то споживачі обирають захисні покриття і все більше замислюються, наскільки захищає той чи інший продукт потрібну поверхню.
Що стосується, наприклад, дерев’яних поверхонь, то
набирає обертів тренд покриттів на олійній основі —
це екологічні матеріали, що виготовлені з натуральних
рослинних олій з додаванням різних компонентів, що
забезпечують відповідні вимоги до покриття. Тобто

зується, що він і надалі буде найшвидше зростаючим.
Зростання в регіоні в основному пояснюється використанням захисних покриттів у різних галузях кінцевого
використання, таких як цивільне будівництво, інфраструктура та морське суднобудування.
PPG Industries, AkzoNobel NV, Sherwin-Williams,
Hempel, Jotun і Kansai Paint є основними гравцями на
світовому ринку захисних покриттів.
В Україні ринок захисних ЛФМ в основному представлений іноземними брендами, хоча є і вітчизняний
виробник. Загалом, ситуація в даному сегменті сьогодні починає покращуватись, в основному за рахунок реалізації інфраструктурних проєктів, зокрема програми
по відновленню мостів. На теперішній момент цей напрямок один із найбільших споживачів захисних ЛФМ.
Для більш повної картини ми провели заочний круглий стіл між представниками компаній, які працюють
на вітчизняному ринку захисних ЛФМ.
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ки споживачами є не тільки корпоративні замовники, проводить модернізацію і розширення виробництва
а й дизайнери, власники приватних обійсть, просто в Україні, розробку власних рецептур та впровадженлюди, які вирішили зробити ремонт чи оновити пев- ня додаткових сервісів на базі заводу та інформаційні поверхні. У даному випадку емоційна та естетична но-дистриб’юторських центрів.
В минулому році ситуація на світовому та локальскладова є набагато важливішою, аніж у промисловоному ринку сировини тільки ускладнилася. Спостеріму сегменті.
При цьому основними критеріями для всіх напрям- гається не тільки постійне зростання вартості на сироків ЛФМ, за якими сьогодні споживач обирає те чи інше вину, а й дефіцит певних компонентів. Це стосується
покриття, є технічна підтримка, зрозумілі та доступні епоксидних смол, розчинників, каталізаторів для хотехнічні консультації, зручність і простота використан- лодного пластику.
Варто зазначити, що вартість готової продукції також
ня матеріалу. Звичайно ж, залишаються співвідношення «ціна/якість», стислі терміни поставки та миттєва стабільно зростає, а курс не особливо впливав на ререакція виробника на потреби у виготовленні невели- алізацію, оскільки ціна на імпорт була скоригована пропорційно. При цьому спостерігається стабільний попит
ких партій товару.
Актуальними є ще й доступність інформації про про- на деякі види продукції, незважаючи на її вартість.
Як і в кожній галузі, виробників ЛФМ цікавлять теми,
дукт та дієві поради щодо використання, тобто весь
комплекс по обслуговуванню споживача — як до прий- які впливають на реалізацію готової продукції. Для
няття рішення про використання продукції, так і безпо- промислового сегменту це недобросовісна конкуренція, а також тендерні обмеження, що часто унеможсередньо під час її застосування.
За рахунок великої кількості виробників з широкими ливлюють роботу потенційних постачальників, що в
продуктовими лінійками конкуренція на ринку ЛФМ є результаті позначається на якості кінцевої продукції
досить високою в усіх цінових сегментах. У більш де- виробника.
Для декоративного сегменту важливою є зміна відшевих домінують вітчизняні виробники, а у верхньому ціновому сегменті — найбільші світові виробники: ношення споживача до покриттів у своїх помешканнях, так би мовити, трансформація свідомості. Адже
Akzo, Jotun, Hempel.
Що стосується декоративного ринку, то серед вироб- те, як і чим ми наповнюємо наш життєвий простір, знаників водорозчинних фарб одними з лідерів є Kolorit, ходить своє відображення на якості життя. Тому тема
Eskaro, Triora. У сегменті емалей — Farbex, Policolor, виявлення та задоволення потреб наших споживачів
є завжди актуальною і важливою для співробітників
Zebra.
Хоча на нинішньому етапі пропозиція на ринку ім- «Хеліос Україна».
Історія лакофарбового підприємства ТОВ «Хеліос
портних продуктів і домінує над матеріалами місцеhttp://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
вого виробництва, проте спостерігається
постійне Україна» бере свій початок з 1933 року, коли в місті
розширення виробничого потенціалу національних ви- Черкаси був створений завод під назвою «Аврора»,
робників на локальному ринку. Наприклад, у сегменті що виробляє лакофарбову продукцію. З 2008 року ми
антикорозійного захисту металу таке співвідношення є членом одного з кращих виробників лакофарбової
складає 80/20, у дорожній розмітці 95/5 на користь віт- продукції «Helios», а віднедавна і частиною глобальної
чизняних продуктів, а в порошкових покриттях — 20/80 групи KANSAI HELIOS group. Сьогодні ми займаємося
на користь імпорту. З цією метою «Хеліос Україна» модернізацією виробництва, використовуючи новітні
технології та обладнання.
На підприємстві впроваджена інтегрована система управління у відповідності з ISO 9001: 2015 та
ISO 14001: 2015. Це дозволяє забезпечувати виробництво не тільки якісної продукції, але і стежити за відсутністю шкоди навколишньому середовищу. Більш
того, група фахівців підприємства брала участь в розробці державних стандартів для водно-дисперсійних
матеріалів (ДСТУ ISO 13300, ДСТУ ISO 1062-1), які відповідають європейським аналогам. Ми займаємося
виготовленням таких видів продукції:
• покриття для дорожньої розмітки;
• покриття для металообробної та деревообробної
промисловості;
• декоративні покриття.
Власні лабораторії з розвитку та контролю якості
дають змогу випускати продукцію, що відрізняється
високою якістю, комфортабельними експлуатаційними властивостями, екологічною чистотою і великим
асортиментом кольорів.
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Ми вважаємо, що співвідношення імпортних та вітчизняних ЛФМ на ринку України 40:60. Але попри це
наша компанія намагається просувати імпортні та
українські ЛФМ на однаковому рівні.
Із сировиною зараз складно. Сировина дорожчає
чи відсутня на ринку, через це, відповідно, й дорожчають товари. Причому подорожчання на деякі продукти
було надто значним, унаслідок чого ми втратили деяких клієнтів.
Наша компанія на ринку ЛФМ вже більше 15 років,
Олена Панова,
ми займаємося імпортом та експортом лакофарбової
менеджер по оптовим продажам
продукції та супутніх матеріалів. Працюємо безпосекомпанії «ТД «Спектр Хім»:
— У 2020 році ринок захисних редньо із заводами-виробниками, що дає нам можЛФМ був нестабільним. Це зумовле- ливість забезпечувати стабільність постачання та дано, швидше за все, появою та роз- вати конкурентоспроможні ціни.
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
На даному етапі розвитку наша компанія активно
витком вірусу COVID-19
в Україні та
інших країнах, закриттям кордонів, багатьох заводів, займається просуванням порошкових фарб та покритпідприємств тощо. Продажі впали, ціни зросли, але тів на ринку України. Наші успіхи досить непогані для
ми не здались і з настанням «сезону» продажів ЛФМ нашого рівня, ми розширюємося, збільшуємо кількість
у 2021 році обороти повернулися до колишнього ста- складів та навчаємо нових менеджерів із продажу.
новища. Ситуація з вірусом, однозначно, зробила нас
Ігор Женевський,
сильнішими як постачальників.
директор компанії
В основному у вітчизняних замовників користують«Фарби Колорит»:
ся попитом ЛФМ локального виробництва, так званий
— Якщо говорити про темпи зроеконом-клас у плані якості та ціни відповідно. Найстання світового ринку, то тут з кожчастіше це пов'язано з тим, що багато виробників праним роком бачимо повільне збільцюють за радянськими технологіями, де вказані такі
шення. Середньорічне зростання
матеріали, або з обмеженням бюджету на лакофарбове покриття. Ми, як постачальники, хотіли б, щоб ви- світового ринку за останні 10 років склало 4 %. Якщо
робники та будівельні компанії користувалися якісни- брати ринки Західної Європи, то за тенденціями цього
ми матеріалами та захисні ЛФМ служили якнайдовше. року відбулося зростання будівельного ринку.
У нас, в Україні, у 2021 році відбулася стабілізація
Головні споживачі, безперечно, це заводи-виробники металевих виробів, конструкцій, виробники різної споживчого попиту на ЛФМ. Та поряд з цим до косировини та підприємства, що займаються фарбуван- мунікації з клієнтами стали залучатись діджітальні
ням суден та обладнання у морських портах. Натомість інструменти, ми стали гнучкими за рахунок доставки.
основні фактори споживчого вибору, на нашу думку, — Команда «Фарби Колорит» запустила нові підходи роботи з клієнтами. Зокрема, ми запропонували своїм
це ціна та якість, і їхня відповідність один одному.
На нашу думку, лідерами ринку ЛФМ є AkzoNobel та клієнтам викраси, які користуються великим попитом.
Загалом, у період до 2023 року розвиток світового
PPG. У них гарна якість та велика дилерська мережа.
Конкуренція досить висока, і боротися з нею буває лакофарбового виробництва продовжиться шляхом
складно, адже потрібно мати переваги як у якості та збільшення виробництва прогресивних і більш екологічних матеріалів. Крім цього, для зростання виробниціні, так і в термінах поставок.
Значні складські запаси та робота інформаційно-дистриб’юторських центрів забезпечує постійну
наявність основних груп товарів та оперативне обслуговування індивідуальних замовлень. Той факт, що
компанія входить до складу світової глобальної групи,
дає доступ до передових технологій та ринків сировини для забезпечення потреб споживачів продукцією
брендів Helios, Mikscolor, Belinka та інших.
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цтва лакофарбової продукції буде спрямовано створення нових виробництв і розширення марочних лінійок
індустріальних матеріалів різного призначення.
Сьогодні споживачі стали більше дбати про безпеку,
своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Тому коли
йдеться про лакофарбові матеріали, обираючи захисні
матеріали, розглядають їх як більш функціональні та
ефективні. Споживачі замислюються, наскільки захищає той чи інший продукт ту чи іншу поверхню, а також
наскільки він зручний та практичний.
Натомість виник ще один тренд — екологічність та
турбота про навколишнє середовище. Людям важливо, як фарба впливає на здоров'я людини та природу.
Згідно з дослідженнями, найближчі п'ять років трендом буде навіть тара із перероблених матеріалів.
Сучасні споживачі вибирають якісні та безпечні про- у нашій партнерській мережі Color Studio Tikkurila покудукти усвідомлено. І розуміють, що такі матеріали не пець отримує комплексне рішення та закриває всі свої
можуть коштувати дешево. Вони готові платити біль- потреби: від підготовки поверхні до фінішного покритше, але бути впевненими у якості та безпеці продукції. тя та малярських інструментів.
Свідомість покупця переходить в інший рівень. Він
Щодо визначення головного споживача, для нас
завжди на чолі стоїть споживач, для якого ми розро- вибирає якісніші продукти із захисними функціями,
бляємо наші продукти. Ті, хто використовує нашу про- для нього важливі екологічність та безпека продукції.
Крім перерахованих вище характеристик продукції,
дукцію вдома або на об'єктах.
Якщо говорити про галузі, в яких використовуються наш покупець отримує професійну консультацію, при
наші ЛФМ, то насамперед це будівельна галузь: жит- необхідності виїзд менеджера на об'єкт, безкоштовну
лові будинки, комерційна нерухомість, школи, садоч- доставку та, звичайно ж, рішення в кольорі, які ми моки, лікарні, готелі тощо. Тут найчастіше споживачами жемо запропонувати завдяки унікальній системі топудля нас є дизайнери та майстри, оскільки саме їхніми вання Tikkurila Avatint.
На ринку сьогодні дуже велика конкуренція та кільсилами проводяться ремонтні роботи. Відносно факторів споживчого вибору, то наше завдання зробити кість брендів. Лідерами стають ті, хто пропонує кращу
ремонт простіше і зрозуміліше. Це наш вектор! Тому якість та відповідає високим вимогам споживачів за
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
пропонуємо споживачеві не конкретний
продукт, а го- цим критерієм.
За ціновими категоріями думки поділяються. Є ті, що
тове рішення його запиту.
Останнім часом акцент зсувається у бік безпеки та рік у рік вибирають знайомі з дитинства бренди, яким
екологічності продукції, без втрати якісних характери- для багатьох є Tikkurila. Але разом з цим збільшується
стик. Споживач хоче отримати максимально якісний частка споживачів, які дивляться на внутрішній ринок
продукт, який закриє його основний запит, а додаткові та вибирають продукцію, яка не поступається за якістю. Приємно, що кількість таких людей зростає. Це
сервіси він отримує як бонус.
Ми відходимо від поняття просто продажу — на аре- дозволяє нам покрити більшу кількість споживачів
ну виходить «битва сервісів», де кожен виробник і дис- продуктами з портфеля компанії «Фарби Колорит», де
триб'ютор намагається дати своєму споживачеві біль- кожен із брендів є вагомим та відомим у своїй категорії.
Але без конкуренції неможливий розвиток, що
ше за інших. За цим майбутнє! За різних умов клієнт
завжди вибере той продукт і ту точку продажів, де його завжди веде до поліпшення: у продукції, в асортименті,
завдання закриється повністю, в найкоротші терміни у сервісі. Від цього, звичайно, виграє споживач, а це і є
та з мінімальними втратами сил та енергії. Наприклад, запорукою успішного розвитку.
Стосовно ситуації на сировинному ринку. Перш за
все, сировинна база лакофарбової промисловості
дуже обмежена — немає великого вибору. Для виробництва продукції Kolorit та Farbmann ми купуємо, на мій
погляд, найкращу сировину у найбільших європейських виробників, таких як BASF, Dow, Venator — це світові
лідери з постачання сировини для хімічної промисловості. Наприклад, одна із складових фарби — діоксид
титану. Ми купуємо діоксид титану англійського виробництва, бо він найчистіший. Є чимало аналогів, але
ми завжди вірні стабільно найвищій якості, тому планку не знижуємо. На ринку спостерігається тенденція
до підвищення цін та обмеження постачання якісної
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споживача.
Щодо конкуренції на вітчизняному ринку ЛФМ,
вона досить гостра. Загалом сьогодні в Україні виробництвом та реалізацією лакофарбової продукції
займається не менше 150 компаній. До цього списку входять компанії, які продають загальновживаний продукт та спеціальні ЛФМ. Останні найчастіше
входять до системи фарбування та слугують більше
10 років, натомість звичайні — близько трьох років.
Якщо ж давати оцінку ринку ЛФМ України за співвідношення продукції по походженню, то, на мою думку,
близько 70 % все ж таки належить продукції локального виробництва. Відповідно, 30 % — це імпорт.
Стосовно ситуації з сировиною, то вона залежить
від її виробників, аніж споживачів чи курсу валют. Яскравий приклад — обставини, що склались в сегменті
епоксидів. Так, через аварію на одному із заводів по виробництву компонентів для епоксидних фарб на ринку
утворився дефіцит, що спричинило зростання вартості.
Ще одна проблема на ринку — утилізація тари. І, на
жаль, навіть якщо ми говоримо про екологічність при
використанні ЛФМ на водній основі, то не факт, що при
утилізації упаковки від нього це не шкодить навколишЄвген Подоровський,
ньому середовищу.
спеціаліст по підбору
ТПК «ТЕРРА» спеціалізується на складних системах
лакофарбового покриття
фарбування. Окрім виробництва ЛФМ ми виконуємо
компанії ТПК «ТЕРРА»:
і роботи по нанесенню ЛФМ. Компанія заснована в
— Сьогодні ринок починає руха1998 році і зараз є провідним вітчизняним виробнитися у більш правильному руслі. Ми
ком високоякісних захисних покриттів промислововідходимо від «радянських» стандартів і починаємо
го призначення для антикорозійного захисту метадізнаватися і застосовувати інноваційні матеріали,
локонструкцій і залізобетонних конструкцій NANO
наприклад, модифіковані алкіди, більше стає водорозIndustrialuse ™. Наші матеріали забезпечують надійний
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
чинних ЛФМ. На продажах це позначається
позитивантикорозійний захист металоконструкцій на багатьох
но, оскільки середній чек зростає, плюс ринок розвипідприємствах України, пофарбовані сотні тисяч квавається.
дратних метрів металевих і бетонних конструкцій
На жаль, у нас ще досить високий відсоток присутна металургійних комбінатах, підприємствах нафтоності на ринку ЛФМ, що випускаються за стандартами
газового комплексу, енергетичних підприємствах і
СРСР (ПФ – пентафталевий лак та ГФ – гліфталевий).
підприємствах гірничо-видобувного комплексу. МаВони займають близько 70 % від загальної частки.
теріали NANO Industrialuse ™ не поступаються, а часто
Емаль ПФ-115 і ґрунтовка ГФ-021 мають попит з незаперевершують зарубіжні аналоги за своїми антикопам'ятних часів. В основному їх прописують у проєкрозійними, споживчими характеристиками і технолотах, можна сказати, «за накатаною», як перевірений
гічністю нанесення. Порівняно недавно відкрили для
часом матеріал. І навіть незважаючи на те, що вони
себе ще декілька напрямків — нанесення фарби шлядовго сохнуть і не витримують сучасних вимог, їхня
хом запікання на металеві поверхні та кен-коатінг.
вартість залишається основним показником при виСеред наших переваг — компанія надає послугу
борі ЛФМ.
«Антикорозійний захист під ключ»: підбір матеріалів,
Але, як зазначалося раніше, водночас дедалі більобґрунтування технології їх застосування та створеншою популярністю починають користуватися сучасні
ня регламентів виробництва робіт, виконання техЛФМ, зокрема водорозчинні, поліуретанові, епоксидні
ніко-економічних розрахунків, технологічний супровід
та інші. Але на тлі цього багато хто некоректно ставитьматеріалів і технологій, виконання робіт з нанесення
ся до процесу фарбування. Роблячи якусь складну техпокриттів.
нічну продукцію, на стадії фарбування припускаються
помилки у виборі «чого-небудь», але «подешевше».
ПІДСУМОВУЮЧИ…
Серед факторів споживчого вибору варто виділити
Отже, на світовому ринку, як і раніше, спостерібажання споживача придбати недорогий продукт, але гається тенденція до збільшення частки матеріалів на
з якістю, що дозволить виконати ЛФМ функції хоча б водній основі та порошкових фарб. До головних факна мінімальний строк. Звичайно, є категорія покупців, торів, що забезпечують таке зростання, слід віднести
які дивляться на співвідношення «ціна / якість», але, швидке підвищення рівня споживання та виробництва
на жаль, це не великий відсоток, якщо брати масового ЛФМ в Азії, а також інноваційну діяльність. Європа засировини. Це може призвести до збільшення вартості
та обмеження обсягу продукції, що випускається. Такі
реалії ринку і не лише у нашій галузі, а загалом. Тому
ми продовжуємо роботу та готові до будь-яких змін.
Ми сприймаємо їх лише з позитивного боку, адже це
шлях до розвитку та можливість проявити себе.
«Фарби Колорит» існує майже 20 років, за які ми заслужили на довіру споживачів. Ключовими факторами успіху стали стабільно висока якість продукції та
широкий продуктовий портфель. Наша компанія є виробником ЛФМ найвищої якості Kolorit та Farbmann, а
також офіційним дистриб'ютором супутніх матеріалів
для фарбування брендів Tikkurila, Anza, Tesa та інших.
На території України ми стали успішним виробником та постачальником. Так, продукція з продуктового
портфеля «Фарби Колорит» представлена в кожному
куточку нашої країни завдяки дилерській мережі з
більш ніж 300 торгових точок.
Наші власні бренди представлені на ринках України,
Республіки Білорусь (де розгорнуті власні виробничі
потужності) та Молдови.
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лишиться другим найбільшим ринком завдяки добре Найбільш актуальні напрямки впровадження інноварозвиненій виробничій базі. На цьому ринку зростання цій — екологічно безпечні ЛФМ (водні, порошкові, з
виробництва та прибутку буде забезпечено попитом високим сухим залишком, радіаційного затвердіння),
на енергоефективні, екологічно безпечні покриття, які антикорозійний захист металовиробів, а також лакопопулярні у європейського споживача. Тому західні фарбові матеріали зі спеціальними властивостями,
компанії збережуть лідируючі позиції, а їхні інноваційні що застосовуються в суднобудуванні, авіаційній проможливості допоможуть у конкурентній боротьбі зай- мисловості, космічних технологіях, біоцидних та інших
функціональних покриттях. Наприклад, у військовій
няти нішу на азіатському ринку.
До зміни ринку покриттів призводять посилення ви- промисловості затребувані антикорозійні покриття, в
мог споживача щодо ціни та якості, виснаження ресур- аерокосмічній — матеріали, здатні знизити вагу і вкасів, а значить, підвищення вимог до економії, цифрові- зати на пошкодження.
Щодо вітчизняного ринку, тут також будуть присутзація виробництва та споживання. Надалі ринок все
більше орієнтуватиметься на воднодисперсійні ма- ні всі ті тенденції і зміни, які присутні на інших ринках
теріали. Це стосується насамперед будівельних фарб. ЛФМ. Натомість, для успішного ведення бізнесу в суАдже в будівництві все більше застосовується цей часних умовах, особливо з огляду на посилення конкуекологічний матеріал, а для нього потрібні спеціальні ренції та зниження маржинальності продажів, необхідЛФМ. Відповідно розширюється номенклатура фарб на постійна робота зі скорочення витрат виробництва і,
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
по дереву. Ще одним полем діяльності
для лакофар- як наслідок, собівартості продукції, підвищення клієнтбового ринку є розробка матеріалів для заводів, ферм, ського сервісу, постійний контроль за якістю виробленої продукції та її стабільністю, а також вихід на ринок
зерносховищ та харчової промисловості.
Серед головних напрямів розвитку водних ЛФМ у нових інноваційних продуктів з якісним поліпшенням
Європі — виробництво матеріалів з високою адгезією їхніх експлуатаційних та технологічних характеристик,
не тільки до мінеральних підкладок, а й до металу та причому за цінами, що відповідають сформованому
пластиків, а також створення екологічно повноцінних рівню попиту, який зараз є відносно невисоким.
Наш прогноз на 2022 рік полягає в тому, що на ринку
органорозчинних систем.
В даний час акцент робиться на виробництво та ЛФМ триватиме стагнація і його обсяг за підсумками
застосування матеріалів з високим сухим залишком року, можливо, зросте, але це буде незначне зростання
(більше 60 %) або таких, які практично не містять роз- — на 3–5 %.
Світлана Бондаренко
чинників (менше 5 %) та композицій на водній основі.
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Вітчизняний ринок
інертних матеріалів:
аналіз основних складових

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт
БУДІВЕЛЬНИЙ СЕКТОР:
частка нового будівництва у 2021 році становила
ПІДСУМКИ 2021 ТА НОВІ ВИКЛИКИ
Оскільки основним споживачем інертних ма- 29,6 %, ремонту — 45 %, реконструкції та технічного петеріалів виступає будівельний сектор, варто подиви- реоснащення — 25,4 %. Загальний обсяг виробленої
тися на його показники за підсумками року. Запро- будівельної продукції за підсумками року становив
вадження карантинних обмежень для боротьби з 253,9 млрд грн.
Найвищі темпи зростання виконаних будівельних
COVID-19 у 2020 році мало негативний вплив на галузь будівництва, особливо житлового. Згідно з дани- робіт за рік спостерігалися у Тернопільській (37,3 %),
ми Державної служби статистики України за 2020 рік, Вінницькій (20,1 %) та Черкаській (17,6 %) областях.
обсяги збудованих житлових будівель в країні зни- Найбільше падіння показали Чернівецька (-38,9 %),
зилися на 12 % у порівнянні з аналогічним періодом Закарпатська (-26,1 %) та Кіровоградська (-22,3 %) обминулого року. Незважаючи на спад житлового будів- ласті.
Як і роком раніше, показники всієї галузі витягла у
ництва у 2020 році, в 2021-му сектор нерухомості демонструє ріст через активізацію ефекту відкладеного «плюс» програма «Велике будівництво», зокрема інфраструктура, де левова частка належить ремонту та будівпопиту.
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
За даними статистики, в 2021-му
будівельні під- ництву доріг. Починаючи з квітня 2020 року ми бачимо
приємства змогли наростили обсяг виконаних робіт чіткий тренд зростання інфраструктурного будівництва.
на 5,1 % в порівнянні з 2020 роком. Зокрема зведен- Україна пішла шляхом багатьох країн світу, які за рахуня житлових будівель за підсумками року зросло на нок інвестицій в інфраструктуру відновлювали свої еко16,8 % в порівнянні з аналогічним періодом 2020-го. номіки.
Натомість обсяг будівництва нежитлових будинків поРіст об’ємів будівельного ринку веде до пропорційказав збільшення на 19,8 %. Будівництво інженерних них змін на ринку будматеріалів. Втім, дана тенденція
споруд за рік зросло на 3,1 %.
має короткочасний ефект і не несе за собою довгостро-
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Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію,
за видами у 2017-2021 (9 місяців) рр., тис. м 2 загальної площі.
Джерело: Держстат України

10206

Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію,
за видами у 2017-2021 (9 місяців) рр., тис. м 2 загальної площі.
Джерело: Держстат України
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кових змін (даний ріст попиту недостатній для повноСпіввідношення об'ємів виконаних будівельних робіт
по типу будівель і споруд в Україні, 2020 та 2021 рр.,
цінного заповнення, наприклад, наявних виробничих
млрд грн. Джерело: Держстат України
потужностей виробників бетону). В цілому на протязі
2021 року спостерігався високий попит на будматеріаЖитлові будівлі
ли, навіть незважаючи на постійне зростання їх вар14%
Нежитлові будівлі
тості. Це загальносвітова тенденція, чинниками якої
Інженерні
стали протиепідеміологічні заходи, логістичні прогалиспоруди
(у т.ч. дороги)
ни, дефіцит та подорожчання сировини, а також брак
2020
26%
робочої сили. Як тільки будівництво відновилося з
60%
послабленням карантинних обмежень, сформувався
ажіотажний попит на матеріали.
У першій половині 2021 року коронавірус спричинив
2021
справжню лихоманку на сировинних ринках, а також
значний перекіс між попитом на певні групи товарів
та пропозицією. Наприклад, відбулось захмарне подоЖитлові будівлі
15%
Нежитлові будівлі
рожчанням металу та деревини у 2–4 рази через низку
Інженерні споруди
факторів, що призвело до зростання цін на всі будма(у т.ч. дороги)
теріали.
2021
На жаль, можливість посилення локдауну, неста25%
60%
більність економіки змушувала деяких виробників
будівельних матеріалів скорочувати виробництво.
Інша частина виробників, навіть працюючи у звичному режимі, просто фізично не могли стримувати
ціни, враховуючи пришвидшені темпи інфляції, які
вийшли далеко за межі цільового діапазону. Також були чинності закони щодо здійснення габаритно-вана ціни вплинула криза в енергетичному секторі. гового контролю (ДВК). Вони ввели адміністративну
За оцінками більшості будівельних компаній, най- відповідальність за правопорушення у сфері безпеки
більше дорожчали: арматура — на 56 % протягом на автомобільному транспорті, зафіксованих за до2021 року, у загальному підсумку з червня 2020 року помогою засобів фото- та кінозйомки, відеозапису,
збільшення ціни на арматуру склало 115 %; бетон — зокрема в автоматичному режимі, через платформу
на 42–46 %, в залежності від марки, керамоблок на «Зважування у русі» (система WiM).
Як правило, здебільшого парк машин кар’єрів
52–96 %, в залежності від характеристик; мінеральна
складається з трьох типів автомобілів. Однак тільки
вата на 56–80 %, в залежності від властивостей.
Стосовно коливань цін на ринку інертних матеріалів, у єдиного, тягача з напівпричепом, все гаразд із «ватут стрімкого удорожчання в період з 2020–2021 рр. не говим балансом». Але половину парку складають
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
відбулось. Одним зі стримуючих факторів
виступило самоскиди з колісною формулою 8x4 та 6x4, і ними
те, що це локальне виробництво. Звичайно, інфляція, можна возити лише 25–35 % від вантажопідйомковід, зростання вартості енергоресурсів та інше мало ності. Оскільки насипний вантаж не розподіляється
вплив, але не в таких масштабах, як в деяких сегментах. рівномірно, то основне навантаження йде на задню
При цьому, якщо ми подивимось на вартість кубічного частину. Так, можна відмовитися від перевезення
метра, наприклад, щебенево-піщаної суміші в 2017 році самоскидами та перейти на напівпричепи, але тут
та порівняємо її з 2021-м, то побачимо, що вона зросла слід розуміти, що напівпричіп може заїхати лише на
рівний майданчик із твердим покриттям. А у випадбільше ніж в два рази.
Ще один виклик для сегменту інертних матеріалів — ку з об’єктами «Великого будівництва» можуть винові норми в перевезенні. Так, з 1 жовтня 2021 року на- никати проблеми, адже на будівельний майданчик
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Динаміка середньої ціни на щебенево-піщану суміш станом на січень п. р., 2017-2021 рр., грн / м 3. Джерело: ДержДорНДІ
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Динаміка середньої ціни на відсів станом на січень п. р., 2017-2021 рр., грн / м 3. Джерело: ДержДорНДІ
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така машина не заїде. Лише короткий самоскид. систему збирання плати з вантажівок за користуАле він за нормами не може виїхати на дорогу за- вання дорогами.
гального користування. Або треба везти у тривісПідсумовуючи, за оцінками експертів ринку, з урахуному самоскиді лише сім тонн — при загальній масі ванням того, що попит на будматеріали досі високий,
машини 21 тонна. Як наслідок — ціна перевезення зниження чи зупинки зростання цін в найближчий час
зростає, тому вартість кінцевого продукту на 30 % очікувати не варто. Як розвиватиметься ситуація набільша. Як бачимо, нововведення на 100 % вплинуть далі, великою мірою залежить і від того, яким чином
на ринок будматеріалів, хоча більшість виробників поведе себе COVID-19 та загалом від економічної ситувже зараз говорить про поступове оновлення своїх ації у світі та країні. Поки очевидно одне — темпи зроhttp://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
парків, але наполягає на запровадженні перехідно- стання дещо уповільняться, але зупинки, й тим більше
го періоду. Також у 2022 році можуть запровадити «відкату» цін назад не буде.
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Географічна структура видобутку каменю будівельного по адміністративним областям, 2020 р., тис. м3.
Джерело: Державна служба геології та надр України
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КАМІНЬ БУДІВЕЛЬНИЙ. ЩЕБІНЬ

Динаміка видобутку каменю будівельного за 2017-2020 рр., тис. м 3.

Динаміка виробництва щебеню в Україні, 2016-2020 рр., млн. т. Джерело: Держстат України
Україна має значні запаси гірських порід, придатних
Джерело: Державна служба геології та надр України
для виробництва будівельного каменю, який використовується для кладки фундаменту, зовнішніх та вну80,9
75,7
трішніх стін, інших частин будівлі і споруд, будівництва
38960,5
71,25
67
автомобільних шляхів та залізниць, гідротехнічних
27224,9
27223,9
27398,7
споруд, а також як заповнювач важких та легких бетонів. При цьому основна маса видобутого каменю будівельного використовується для виробництва щебню
будівельного, як заповнювач бетонів та в дорожньо2017
2018
2019
2020
му будівництві. Для виготовлення 1 м3 бетону марок
200–300 витрачається 1,0–1,2 т щебню. Єдиних вимог
2017
2018
2019
2020
до якості штучного грубоколотого каменю нема. Для
деяких родовищ розробляються встановлені галузеві
Динаміка виробництва щебеню в Україні, 2014-2020 рр., млн. т.
стандарти та технічні умови.
Джерело: Держстат України
Експлуатацію родовищ в основному здійснюють
комерційні структури та підприємства державних
корпорацій. Також за останні роки збільшилась кіль80,9
75,7
74
кість дрібних родовищ з запасами до 10000 тис. м3,
71,25
67
64
які головним чином розробляються комерційними
62,4
структурами.
В цілому, в ТОП-5 регіонів по об’ємам видобутку будівельного каменю входять: Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Київська та Полтавська області.
Натомість найбільш перспективними з розробки
кар’єрів та виробництва каменю будівельного залишаються Житомирська, Запорізька та Кіровоградська
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
області. Велика кількість балансових запасів (з перспективними) в цих регіонах свідчать про можливості
В цілому на вітчизняному ринку щебню спостерірозвитку видобутку.
Звичайно, динаміка видобутку каменю будівельно- гається зростання ємності. Хоча і не без відчутних
го залежить від загального стану будівельної галузі. коливань. Так, моніторинг ринку щебню показує, що
В даному випадку основним драйвером росту об’ємів в період 2014–2020 років різкий спад виробництва
стала програма «Велике будівництво», зокрема до- зазначеного матеріалу спостерігався тільки в 2015-му,
рожнє будівництво. Саме на нього приходиться «ле- під час проходження найбільш гострої фази кризи. У
вова частка» споживання. При порівнянні показників міру адаптації до нових економічних умов будівельний
ринок, а за ним і ринок щебню, швидко відновилися
2019 та 2020 років бачимо зростання на 43 %.
Тепер більш детально розглянемо ситуацію на протягом наступних двох років. Вже в 2017 році обсяг
ринку щебню. Як зазначалось раніше — це основний виробництва щебню перевищив показник 2014 року,
матеріал всієї будівельної галузі. http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
Щебінь входить до тенденція зростання продовжилася і в 2018-му. Далі
складу більшості будівельних матеріалів і використо- 2019 рік показав просідання, але в 2020-иу знову пішла
вується на всіх будівельних об’єктах, починаючи від позитивна динаміка. За попередніми підрахунками,
приватних будинків і закінчуючи величезними інфра- об’єм виробленого щебню в 2021 році перевищить показники попереднього періоду.
структурними проєктами.

ДОСТУПНО ТІЛЬКИ
В ПЛАТНОМУ РЕЖИМІ
Сезонність на ринку щебеню в Україні, 2020-2021 рр., млн. т. Джерело: Держстат України

4,34
2,71 2,8

січень

5,24 5,4

6,3
4,82

6,4

7,5

5,36

5,79

травень

червень

7,7
6,73

6,88

7,5

7,66 8

7,68 7,5

7,52 7,1

вересень

жовтень

листопад грудень

6,52

3,4

лютий

березень

квітень

2020
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РОЗПОДІЛ ЗАПАСІВ ТА ВИДОБУТКУ КАМЕНЮ
БУДІВЕЛЬНОГО ПО АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЯХ
СТАНОМ НА 01.01.2021 Р., ТИС. М3. ДЖЕРЕЛО:
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
Кількість родовищ (в т. ч. що
розробляються)

Балансові
запаси (з перспективними)

Вінницька

97

442584,73

Волинська

1

17966

Дніпропетровська

44

543234,3

Донецька

35

878028,22

Житомирська

202

1744871,49

Закарпатська

51

296938,22

Запорізька

35

1015501,74

Івано-Франківська

12

51877,82

Київська

24

110876,06

Кіровоградська

76

6200899,47

АР Крим

31

170978,06

Луганська

43

480643,64

Львівська

13

46081,39

Миколаївська

40

452455,51

Одеська

20

25528,98

Полтавська

12

177383,95

Рівненська

48

841005,35

1

477

47

100930,46

Харківська

4

18595

Херсонська

17

43955,3

Хмельницька

48

345047,96

Черкаська

37

167346,07

8

7733,6

Сумська
Тернопільська

Чернівецька

CAPITAL
BUILD

При цьому найбільшу частку займає фракція з
розміром зерна 5–20 мм, яка використовується в
якості наповнювача для бетону та асфальтобетону.
Більший щебінь застосовується при спорудженні основи автодоріг, залізничних насипів. Також спостерігається тенденція підвищення попиту на бутовий
камінь розміром 150–500 мм, незамінний при заливці
фундаментів і виробництві масивних залізобетонних
споруд, хоча це поки що невисока частка. Близько
20 % ринку припадає на відсів — продукт дроблення
гірських порід фракцією 0,1–5 мм. Він цілком успішно
замінює дорожчий пісок.
Моніторинг ринку щебню в Україні свідчить про його
виражену сезонність, пік якої припадає на літньо-осінній період. В цей час будівельно-ремонтні роботи проводяться найбільш масово. Щоправда, в 2020 році відбулась невелика затримка у споживанні в квітні через
введення локдауну, але 2021 рік показав традиційну
сезонність для даного ринку.
Що стосується реалізації експортного потенціалу,
то поставки за кордон демонстрували негативну динаміку. Причиною стало закриття традиційного і ємного російського напрямку. Серед інших країн близького
зарубіжжя перспективними з точки зору налагодження
каналів збуту є Білорусь, Литва та Естонія. Загалом, ринок щебню в Україні можна назвати суто локальним,
адже серед найбільших операторів — тільки вітчизняні
виробники, оскільки частка імпорту на ринку незначна.
Щодо прогнозів, звичайно, даний ринок буде розвиватись, адже потреба в щебню та інших похідних
не зникне, а з урахуванням заяв уряду про продовження реалізації програми «Велике будівництво» та
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
активного
оновлення інфраструктури України — об’єми будуть лише збільшуватися.

ДОСТУПНО
ТІЛЬКИ
В ПЛАТНОМУ
РЕЖИМІ
РИНОК ПІСКУ В УКРАЇНІ

Пісок — це одна з найбільш широко застосовуваних
нерудних корисних копалин, основною сферою використання якого виступає будівництво. У межах України
будівельні піски набули доволі широкого розповсюдження і зустрічаються в усіх геоструктурних регіонах.
На даний час відомо понад 900 родовищ та проявів піску будівельного. Пісок розвіданих родовищ знайшов
широке застосування при виробництві легких і важких бетонів в якості інертного матеріалу, будівельних
розчинів у якості в’яжучого компоненту, штукатурних
і асфальтових мас, силікатної цегли, великих і дрібних
силікатних блоків, вапняково-піщаних стінових блоків,
як дорожньо-будівельний матеріал тощо.
На даний час Державним балансом запасів враховується 661 родовище. У промисловій розробці
перебуває 237 родовищ. В ТОП-5 регіонів по об’ємам
видобутку будівельного піску входять: Київська,
Львівська, Дніпропетровська, Харківська та Миколаївська області.
Натомість найбільш перспективними з розробки родовищ та виробництва піску будівельного залишаються Київська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська
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та Херсонська області. Велика кількість балансових
запасів (з перспективними) в цих регіонах свідчать
про можливості розвитку видобутку.
Починаючи з 2016 року в Україні спостерігається
стала позитивна динаміка видобутку піску будівельного. Цікавим є те, що в даному сегменті не відбувалось
просідання в 2019 році, а навпаки — впевнений ріст.
Найбільш оптимальним видом піску як будівельного матеріалу вважається річковий. У ньому найменше глиняних та інших домішок, що негативно
впливають на якість.У середньому на річковий пісок
припадає близько 20–25 % від загального обсягу видобутого будівельного піску. При цьому найбільші
поклади цієї копалини зосереджені у річці Дніпро, а
лідерами з видобутку серед регіонів нашої країни є
Київ та Київська область — тут виробляється трохи
більше 30 % від загального обсягу продукції ринку
річкового піску в Україні.
Особливістю ринку річкового піску в Україні є наявність на ньому величезного тіньового сектору,
тому неможливо точно визначити ємність цієї сфери
бізнесу. Експерти оцінюють щорічний грошовий обсяг нелегального ринку річкового піску в Україні на
рівні 20 млн доларів США, що приблизно вдвічі перевищує відповідний показник легального видобутку.
Найбільшими офіційними виробниками ринку річкового піску в Україні традиційно є порти. Видобуток
здійснюється як земснарядами з-під води, так і екскаваторами та бульдозерами з берегів річок. Серед
основних факторів, що негативно впливають на обсяги виробництва у певну пору року, варто виділити
заборону видобутку річкового піску у нерестовий
періодhttp://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
та несприятливі погодні умови.
Споживчий аналіз ринку річкового піску в Україні
свідчить про те, що на першому місці по використанню цього матеріалу знаходиться галузь цивільного
будівництва, далі — інфраструктурне будівництво та
виробництво будматеріалів (наприклад, тротуарної
плитки, штучного каменю, скла та інших виробів).

ДОСТУПНО
ТІЛЬКИ
В ПЛАТНОМУ
РЕЖИМІ

КОМЕНТАРІ ГРАВЦІВ РИНКУ

Традиційно, для більш чіткого розуміння нюансів
ми запросили до участі у форматі заочного круглого
столу представників компаній, які займаються видобутком та постачанням інертних матеріалів, а також гравців суміжних ринків.
Євген Гнений,
директор компанії
«Бехівський гранітний кар’єр»:
— Головним чинником зростання
виробництва інертних матеріалів загалом, та щебеневої продукції зокрема, в 2021 році стало впровадження програми «Велике
будівництво». При цьому відбулось збільшення об’ємів
як видобутку, так і реалізації готової продукції.
Щодо особливостей попиту в сегменті фракційного
щебню, виокремити більш «ходову» позицію важко.
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РОЗПОДІЛ ЗАПАСІВ ТА ВИДОБУТКУ ПІСКУ
БУДІВЕЛЬНОГО ПО АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЯХ
СТАНОМ НА 01.01.2021 Р., ТИС. М3. ДЖЕРЕЛО:
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
Кількість родовищ
Балансові
(в т.ч. що
запаси (з перспекрозробляються)
тивними)
Вінницька

41

43811,9

Волинська

38

71122,7

Дніпропетровська

19

293875,7

Донецька

29

297286,8

Житомирська

39

104163,9

Закарпатська

8

29406,7

Запорізька

15

174384,4

Івано-Франківська

10

34522,2

Київська

57

414861,4

5

16027,4

19

55181,4

9

91342,9

Луганська

28

122171,3

Львівська

49

154211,7

Миколаївська

34

111618,8

Одеська

20

199061,8

Полтавська

17

110866,6

Рівненська

31

75039,7

Сумська

19

100340

Тернопільська

47

64152,1

Харківська

34

298919,9

Херсонська

14

279488,5

Хмельницька

38

75952,8

Черкаська

21

80007,2

Чернівецька

8

3761,7

Чернігівська

12

129733,2

м. Київ
Кіровоградська
АР Крим

CAPITAL
BUILD
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Динаміка видобутку піску будівельного за 2017-2020 рр., млн. м 3.
Джерело: Державна служба геології та надр України

13,2408
12,574
11,449

2017

11,793

2018

2019

2020

Ми досить давно на ринку і весь час співпрацювали з дорожньо-будівельними компаніями, тому про
якість наших продуктів знають всі. Зокрема, діорит та
гранодіорит із Бехівського родовища має найвищий
рівень якості. Щебінь із нашого кар’єру має унікальну
міцність у 1200–1400 та >1400 кГс/см², що на сьогодні є найвищим показником в Україні. Це є запорукою
високого попиту на продукцію Бехівського кар’єру, що
зумовлює постійне збільшення видобутку.
Кожна позиція у списку наших продуктів має свого
споживача, тому це враховується при виробництві.
Серед постійних клієнтів як дорожньо-будівельні компанії з так званого ТОП–5, так і середні та малі. Ми
завжди намагаємося диверсифікувати свою клієнтську базу та працювати зі всіма та у всіх регіонах.
Будь-який проєкт вимагає стабільності в поставках
і графіку виконання робіт. Оскільки створення значних
Географічна структура видобутку піску будівельного
по адміністративним областям, 2020 р., тис. м 3.
Джерело: Державна служба геології та надр України

Київська
Львівська
Дніпропетровська
Харківська
Миколаївська
Полтавська
Хмельницька
м. Київ
Рівненська
Тернопільська
Запорізька
Житомирська
Донецька
Волинська
Одеська
Черкаська
Сумська
Вінницька
Херсонська
Луганська
Закарпатська
Чернівецька
Івано-Франківська
Кіровоградська
Чернігівська
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3519,4
1532,6
1451,8
1102,6
967,2
681,2
572,2
454,8
443,4
371,1
341,2
334,5
300,1
274,7
168,5
165,8
149,7
101
69,6
57,8
53,9
53
49,9
17,3
7,5

запасів будматеріалів тягне за собою збільшення витрат на логістику та зберігання, виконавці робіт, маючи календарний графік по будівництву, надають перевагу авансуванню й укладанню попередніх контрактів
на поставку матеріалів із зафіксованою договірною ціною. А далі це вже турбота постачальника — виконати
поставку на певну дату. Тому ми завжди розраховуємо
весь логістичний ланцюг, щоб уникнути зриву графіка.
Оскільки наше підприємство працює по всій Україні,
то виділити найбільш поширений спосіб доставки
складно. Ми активно залучаємо як автомобільний, так
і залізничний транспорти.
Серед проблем варто виділити зростання ціни на
енергоресурси. На жаль, сьогодні це досить непрогнозована ситуація і прорахувати, яка буде цінова політика
в найближчий час, неможливо. Причому це стосується
не якогось одного виду енергоресурсів, що ще більш
ускладнює ситуацію. По-перше — це впливає на ритм
роботи, по-друге — на вартість кінцевого продукту. І
хоча виробники страхують свої ризики, визначаючи
певний коефіцієнт (індивідуально по кожному договору) здорожчання, з перевищенням якого ціна може бути
переглянута, інколи це не спрацьовує, особливо коли
ціни законтрактовані заздалегідь. Адже, як правило,
тендери проходять на початку року, а постачання інертних матеріалів відбувається протягом всього періоду
реалізації проєкту, що може розтягнутись на цілий рік.
Як результат — підприємство змушене відвантажувати
продукцію згідно договору з низькою маржою.
Окремою проблемою для гравців ринку є послуги
«Укрзалізниці». Крім постійного зростання тарифів за
перевезення, час від часу, особливо в сезон, виникає
проблема з наявністю рухомого складу та тяглової
сили. І хоча деякі зміни в цьому напрямку вже відбуваються в сторону покращення, в пікові місяці ще
трапляються «неприємні» ситуації, через недостатню
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
забезпеченість «Укрзалізниці» вагонами т а локомотивами.
Якщо розглядати ринок інертних матеріалів з точки
зору конкурентності, то з початком програми «Велике
будівництво» в Україні почало все більше виникати невеликих локальних кар’єрів, робота яких націлена на
будівництво в даному регіоні. Одна з причин такого
розвитку — зменшення затрат на логістику за рахунок
близькості до місця видобутку.
Поряд з цим, не всі компанії, задіяні в сфері видобутку, мають відповідну технічну базу, що напряму
впливає на якість продукції, яка виготовляється. А з
урахуванням посилення вимог, котрі висуваються сьогодні до якості інертних матеріалів, такі підприємства
не здатні повною мірою конкурувати з тими, хто зміг
вчасно модернізувати своє виробництво. Наприклад,
наш «Бехівський гранітний кар’єр» постійно впроваджує у виробництво нові технології, а якість продукції
— удосконалюється. Компанія дбає про те, щоб
підприємство відповідало вимогам сучасності та потребам кожного клієнта. Крім
глобальних модернізацій, тут постій-
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но проводиться оновлення нашого власного парку першу чергу це вплине на цінову політику послуг по
техніки. На сьогодні для задоволення потреб наших перевезенню і, як наслідок, на вартість кінцевого проклієнтів працює сучасний стаціонарний завод Metso, дукту. Паралельно з цим, на ринку може виникнути
мобільний дробильний комплекс Kleemann, залізнич- дефіцит з водіями та транспортними засобами, адже
на навантажувально-розвантажувальна станція, має- тепер, щоб доставити той самий об’єм, потрібно збільмо два власні залізничні під’їзні шляхи, ремонтний шити кількість «ходок».
Щодо перспектив, ринок однозначно буде розвивацех оснащений новітнім обладнанням та інше. Все це
було створено не через наявність вільних коштів, а як тися, адже без інертних матеріалів просто неможливо
необхідність, для повноцінної роботи на ринку. Адже уявити собі будівництво споруд чи інфраструктури. А
у комплексі з якісною сировиною та європейськими з урахуванням тих масштабів, про які говорить уряд,
стандартами контролю на всіх етапах виробництва — потреба буде тільки зростати. Головне, щоб в країні
найновіше обладнання дає можливість забезпечити йшло не просто збільшення кількості місць видобутку
та об’ємів інертних матеріалів, а саме якісних.
клієнтів найкращою готовою продукцією.
Як я вже згадував, сьогодні вимоги до якості будмаОлег Томіленко,
теріалів стають більш жорсткими. Вони максимально
директор СЕО компанії
наближені до європейських. Одним з вагомих важелів
«ВікингТранс»:
таких змін є збільшення гарантійного терміну на ви— «Вікинг Транс» є надійним поконані дорожньо-будівельні роботиhttp://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
(до 10 років). «Достачальником і перевізником бурожники» розуміють, що неякісно будувати не можна, а
дівельних матеріалів, в тому в числі
відповідно і використовувати неякісні матеріали. Тому
наявність сертифіката, який підтверджує відповід- і інертних. Робота системи підприємства спрямована
ність якості продукції до європейських гармонізова- на підвищення ефективності процесів постачання проних вимог EN з правом маркувати її знаком CE — свід- дукції в найкоротші терміни і на вигідних умовах. Наша
чить про належний рівень виробництва та персоналу компанія має в своєму розпорядженні транспорт (сакомпанії. Ми пройшли таку сертифікацію в 2014 році, москиди) від 20 до 40 тонн і можливість перевезення
розширивши таким чином ринок збуту, зокрема, мож- продукції до 1000 тонн на добу. Говорячи про ринок
інертних матеріалів, ні для кого не стане новиною,
ливістю виходу на міжнародний.
Окрім більш жорстких вимог до якості матеріалів що саме програма «Велике будівництво» оживила бупосилюється ваговий контроль для перевезення. В дівельну галузь. На прикладі роботи нашої компанії
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можемо припустити, що зростання попиту на сипучі відчутно це останні п’ять років, коли спостерігаєтьінертні матеріали відбулось в межах 30–40 %. Цікаво ся активне збільшення кількості кар’єрів в межах
те, що збільшення потреби в матеріалах відбувається трьох-чотирьох компаній. Вони мають великий парк
абсолютно у всіх видах будівельних робіт, не тільки, техніки для перевезення, що дозволяє виконувати
весь цикл доставки. Це звужує коло між виробником
приміром, в інфраструктурному секторі.
Також є позитивні зрушення в наданні послуг «Укр- та замовником, витісняючи посередництво. Але тим
залізницею». Зокрема, введення аукціонів по продажу самим посилюючи свою присутність на ринку інертпослуги використання вагонів створили більш зро- них матеріалів.
Звичайно, не можна обійти стороною зростання
зумілі та гарантовані правила, тим самим зменшивши
в цьому питанні корупційну складову. Хоча, на жаль, вартості будматеріалів, яке відбулось в так званий
проблему з кількістю самих вагонів поки вирішити ковідний період. На жаль, говорити про те, що це пік
зростання, не резонно. Усі ми розуміємо, що ситуаАТ «Укрзалізниця» не вдалось.
Загалом, ринок доставки інертних матеріалів доволі ція сьогодні на ринку доволі нестабільна, але поки
специфічний, і виокремити більш популярний вид пе- не розуміємо наскільки. Очевидно одне — вартість
ревезень важко. Адже коли ми говоримо про доставку будматеріалів, відповідно і будівництва, буде зроматеріалів для житлового чи нежитлового будівництва, стати через значну інфляцію, зміну курсу валют та
то тут, безперечно, автотранспортом. Якщо ж мова йде здорожчання енергоносіїв, хоч і в короткостроковій
про виробництво бетону, ЗБВ та інше — в основному перспективі. Тому для замовників, які мають намір
залізничним транспортом. В інфраструктурному будів- входити в проєкт будівництва у цьому році, час має
значення. Чим раніше буде законтрактований підництві активно використовується обидва види.
На жаль, з підвищенням вимог до інертних ма- рядник, тим кращі умови може отримати замовник
теріалів не відбувається активна модернізація від нього.
Але незалежно від коливань цін, ринок інертних
кар’єрів. Одна з причин — нестача
коштів, адже це
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
доволі затратний процес, тому дозволити це собі мо- матеріалів буде розвиватися. Тим більше, що основним замовником у нас виступає держава, а судячи з
жуть великі гравці ринку.
В рамках коментаря хотілось би трохи зупинитись бюджету на поточний рік, плани не менш амбітні, ніж
на ринках, які недооцінені в Україні, хоча за об’єма- в 2021-му.
ми використання досить ємні. Наприклад, у нас дуже
Антон Онушко,
мало компаній займається офіційними поставками
виконавчий директор
будівельного суглинка. Це один із різновидів ґрунту
компанії «ВБА»:
на підсипку, який використовується практично по— Торгова Група «ВБА» (Виробнивсюдно. Відмінні риси такої суміші — це її склад, в
чо-будівельна аграрна торгова груякому превалює глиниста домішка, за рахунок чого
па) — один з провідних українських
такий суглинок має високу пластичність і щільність.
Подібна ситуація в питанні з іншими сипучими ма- виробників та постачальників мінерального пороштеріалами, окрім щебня та будівельного піску. Вони ку МП-1. Якщо говорити про ринок, на якому ми праактивно використовуються будівельним ринком, цюємо, то він, як і раніше, розвивається.
Цілком закономірно, що з розвитком ринку порошку
але значна їх частина реалізується за тіньовими
зростають і вимоги клієнтів. Основний замовник, так
схемами.
Торкнувшись проблемних питань ринку, варто зга- само як і минулі роки, — інфраструктурне будівництво,
дати і монополію, яка має місце в Україні. Особливо зокрема асфальтобетонні заводи. Ми співпрацюємо з
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усіма великими гравцями ринку та здійснюємо поста- дорожнього полотна. Будуючи дороги, дороги, на
які ми так чекали, які покликані стати магнітом для
чання практично до кожної області України.
Сезонність по мінеральному порошку МП-1 яскраво інвестицій в Україну та залучити туристів, кожен вивиражена. Основні продажі припадають на березень-ли- робник і постачальник на кожному етапі ланцюжка
стопад. У зимовий період продажі падають у п’ятдесят поставок має брати на себе відповідальність за кінразів і більшість виробників виконує планово-підготовчі цевий результат — процвітаючу європейську країну з
хорошими дорогами та сприятливим інвестиційним
роботи, «качає м’язи» до наступного сезону.
Для нас, як для виробника та постачальника, основ- кліматом. Тут наше завдання — побудувати якісні дона проблема при роботі на ринку України — несвоєчас- роги європейського рівня, а не отримати миттєву раність виплат. На жаль, вже не перший рік основною зову вигоду. Виробничі потужності українських підпроблемою у дорожній галузі залишаються нерів- приємств-виробників мінерального порошку МП-1
номірні бюджетні платежі. Якщо є замовлення та є можуть забезпечити як високі вимоги до готової
бюджет — то всі працюють «аж дим іде». Якщо грошей продукції, так і зростаючий попит на неї. Крім цього
немає, або бюджет перетікає в іншу область, то вироб- забезпечують робочими місцями українців. Постаники всіх компонентів асфальтобетону, як і самі АБЗ, чання мінпорошку з Білорусії гальмуює розвиток та
зростання українських виробників, і ця проблема газмушені чекати і задовольнятися тим, що є.
Ще одна важлива проблема для виробників міне- лузі стоїть досить гостро.
Щодо перспектив, у напрямку мінерального порошрального порошку — зростання тарифів на залізничне перевезення та енергоносії. Тут був спочатку шок ку МП-1 ринок буде зростати, розвиватиметься у нових
від зростання ціни на газ, потім ще раз — коли почали регіонах. Сьогодні спостерігається помітний прогрес
зростати ціни на електроенергію і, вже пройшовши пік в оновленні мережі автомобільних доріг. І хоча в оссезону, «порадувала» Укразлізниця. З монополістами новному весь об’єм наразі припадає на дороги першої
на ринку, особливо з державними http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
монополістами, бо- категорії, але це лише перший крок програми «Велиротися дуже непросто, і особливо ці підняття тарифів ке будівництво», далі на черзі мережа доріг місцевого
підкошують великих виробників, які мають довгостро- призначення. Як бачимо — роботи ще купа.
Як згадувалося вище, компанія «ВБА» є виробникові контракти. Ми за цей сезон були змушені піднімати ціну кілька разів, у тому числі наприкінці сезону. На ком та постачальником мінерального порошку МП-1.
У нас три власні заводи і цілий ряд партнерських, що
жаль, це наші реалії.
Ще одне — нові обмеження у перевезеннях, що спри- дозволяє здійснювати поставки нашим клієнтам по
чинило підняття ціни на дані послуги. Це зрозуміла ре- всій території України.
Компанія є дуже гнучкою і структурною, всі співакція ринку, і тут ніхто не очікував чогось іншого. Усі
розуміють, для чого це потрібно — тривалої експлуата- робітники максимально заточені на результат, який
говорить сам за себе — «ВБА» являється лідером з
ції автошляхів.
Остання проблема, але, мабуть, найважливіша за продажу мінерального порошку на ринку України
значущістю для розвитку галузі, — це наявність на вже 4 рік поспіль. Клієнти цінують у нас індивідуальринку величезної кількості білоруського мінераль- ний підхід та готовність вирішувати складні завданного порошку. Найчастіше цей товар не найвищої ня, спираючись на свій успішний досвід та амбіції.
якості, а звідси низька ціна на нього. Важливо ро- Компанія «ВБА» має низку дипломів та нагород за
зуміти, що вимоги до якості мінерального порошку внесок у розвиток галузі на думку незалежних рейв асфальтобетонній суміші обумовлені вимогами до тингових агенцій.
Надія Дударєва
зносостійкості та стійкості до низьких температур
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ФРОНТАЛЬНІ НАВАНТАЖУВАЧІ:
АНАЛІЗ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СТАТИСТИКА 2020-2021

Одноковшеві фронтальні навантажувачі — це
машини з високою продуктивністю, що мають,
при відносній простоті конструкції, високу маневреність, мобільність і транспортабельність.
При використанні додаткового обладнання ці
механізми можуть здійснювати навантаження та розвантаження довгомірних вантажів,
прибирання вулиць, снігоочищення, будівельно-монтажні та такелажні роботи. Як відреагував аналізований ринок на пандемію, які зміни
відбулися та чи змінилися вподобання
покупців, далі у статті.
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Український ринок фронтальних навантажувачів
представлений як вітчизняною, так і зарубіжною технікою. Проте його основу складають машини закордонного походження. Загалом, цей вид спецтехніки
в загальній структурі постачання в Україну завжди
займав і займає не менше 20 % від загального об’єму
імпорту спецтехніки. При цьому значних коливань в
цьому питанні майже не відбувається.
Щодо кількісних показників, то в 2020 році ринок
фронтальних навантажувачів практично повторив динаміку постачання інших сегментів ринку спецтехніки.
Через ситуацію з вірусом спостерігався певний спад
протягом кількох місяців. Так, після запровадження
весняного локдауну найбільше просідання спостерігалося у квітні, хоча зазвичай це активний місяць.
Ще одна відмінність від минулих періодів, коли спад
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
розпочинався у жовтні, 2020 року ця закономірність
трохи змінилася, і замість спаду піковими стали жовтень-грудень, з перетіканням в січень наступного року.
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В цілому 2020 рік для ринку фронтальних навантажувачів став позитивним. Якщо дивитися на обсяги імпорту в натуральному вираженні, то збільшення
постачання склало близько 65 %, тоді як у грошовому
еквіваленті — +28 %. А от результати 2021 року показують дещо інше співвідношення між вартістю та
кількістю. Приміром, в одиницях завезеної техніки за
одинадцять місяців минулого року динаміка показала
падіння на 24 %, в той час як в грошовому еквіваленті
— зростання на 28 %. Як бачимо, таке співвідношення
свідчить про те, що в країну стали ввозити більше нової техніки, аніж б/в.
У відсотковому співвідношенні «нові та б/в» фронтальні навантажувачі в 2020 році були у пропорції
70/30, на користь нових машин, тоді як у минулому
році навантажувачі з напрацюванням поступились ще
на 7 %.
При цьому співвідношення між гусеничними та
колісними моделями виглядає зовсім інакше. Тут майже весь об’єм імпорту належить останнім — а саме 98 %.
Така популярність пояснюється більшою маневреністю та функціональністю. Також колісні машини дешевші при купівлі та в експлуатації порівняно з
гусеничними. Вони рухаються плавніше. Колісний навантажувач може мати привід на два або чотири колеса. Неповнопривідна машина легша, у неї менша сила
зчеплення з ґрунтом, зате менший і опір коченню. З іншого боку, повнопривідні машини є стійкішими і навіть
безпечнішими, що важливо для оператора.
Як згадувалося раніше, український ринок фронтальнихhttp://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
навантажувачів переважно представлений завезеними машинами. За даними Державної
служби статистики, більше половини імпорту фронтальних навантажувачів, а точніше 51 %, у 2020 році
склала техніка родом із Китаю. І це не дивно. У Китаї лише великих компаній, що випускають цей вид
обладнання, близько сотні, а загалом кількість підприємств та заводів, що займаються виробництвом
спецтехніки, перевалило за тисячу. Машинобудівні
бренди Піднебесної дуже серйозно працюють як над
удосконаленням конструкцій своїх навантажувачів,
впроваджуючи рішення, що з'являються у будьяких кінцях світу, так і над якістю матеріалів, без-
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Порівняльна динаміка імпорту фронтальних навантажувачів в Україну, 2013-2021 (11 міс.) рр., $ млн. Джерело: Держстат
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доганним виготовленням деталей та рівнем збирання агрегатів. Далі, серед постачальників, йдуть
країни Європи з 24 % від загальної частки та США —
17 %. 2021 рік майже повністю повторив показники
2020-го по співвідношенню постачання країнами-імпортерами, і особливих змін не відбулось.
З офіційною статистикою не згодні інші джерела інформації. Натомість, коли ми подивимося на співвідношення країн-виробників, користуючись аналітикою
за джерелами, близькими до митниці, то побачимо, що
ТОП-10 брендів, які складають 77 % імпорту, 55 % належить брендам із Китаю, 12 % — Кореї, 10 % — США.
Незважаючи на різноманітність торгових марок
фронтальних навантажувачів, які надходять в Україну
з-за кордону, безперечними лідерами в категорії нових
машин масою більше 5 тонн є SDLG, та Doosan. Їм належить практично 30 % від загальної кількості постачання. Щодо третього місця в рейтингу, тут немає постійності. Так, за результатами 2020 року його займав
китайський бренд Lonking, тоді як в першій половині
2021 року третє місце зайняв Caterpillar. Однак четверте місце показує чітку стабільність. Воно закріпилося
за Liugong, з 7-8 % від загального об’єму ринку.
При цьому присутність брендів у сегменті машин з
напрацюванням трохи відрізняється. В ТОП-5 брендів
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
тут входять:
Bobcat, Liebherr, JCB, Volvo, Caterpillar.
Окремо варто розглянути представленість брендів
в сегменті міні-навантажувачів. У нашій країні вони
менш популярні, ніж навантажувачі з бортовим поворотом, а ось у Німеччині, наприклад, компактні навантажувачі займають до 70% ринку. І якщо, приміром,
порівнювати кількість завезених в Україну за рік
фронтальних навантажувачів масою більше 5 тонн,
та «міні», то їх частка складе не більше 20 %. Хоча тут
більша присутність техніки, яка була у вжитку (близько 40 %). Щодо лідерства, то нікого не здивує, що це
Bobcat, чия частка у постачанні перевищує 50 %. Далі
йдуть JCB, Sunward, Avant, Caterpillar, Gehl та інші.
У цілому кризові явища не змогли змінити звички покупців, вони найчастіше зумовлені технологією
робіт. Наймасовішим, як і раніше, залишається сегмент навантажувачів вантажопідйомністю 3–5 тонн
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із ковшами місткістю від 1,5 до 3 м3. Якщо дивитися
на розподіл ринку через призму маси навантажувача,
то машини із спорядженою масою від 3,5 до 30 тонн
найбільш затребувані. Тут спрацьовує принцип — чим
більша машина, тим вища її вантажопідйомність та
продуктивність. Чим довша і ширша колісна база
навантажувача, тим вища його стійкість на ґрунтах
будь-якого типу і стану, а також плавніший рух по
нерівній поверхні, що важливо для зручності оператора та збереження вантажу.
Натомість, чим легша машина, тим простіше оператору нею керувати під час маневрування. Чим компактніша машина, тим простіше їй працювати в місцях,
де обмежений простір. Легка машина не пошкоджує
штучних трав'яних покриттів та бруківки садових
доріжок. Чим легше і компактніше навантажувач, тим
простіше його перевозити з однієї будівельної ділянки
на іншу.
Для аналізу ми взяли поширену топологію фронтальних навантажувачів, засновану на їхній спорядженій масі: міні (до 4,5 тонн), легкі (від 4,5 до 10 тонн),
середні (від 10 до 30 тонн), важкі (від 30 до 60 тонн) та
надважкі (більше 60 тонн).
Як видно з графіка «Структура постачання фронтальних навантажувачів в Україну за експлуатаційною
масою», найбільша частка техніки припадає на машини, що мають масу від 10 до 30 тонн.
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Структура постачання фронтальних навантажувачів в Україну
за країнами-імпортерами, 2020 р., од. Джерело: Держстат
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Структура постачання фронтальних навантажувачів в Україну
за країнами-імпортерами, 2021 р., од. Джерело: Держстат
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КОМЕНТАРІ ГРАВЦІВ РИНКУ

Для об’єктивності аналізу ринку ми попросили дати
оцінку ситуації на вітчизняному ринку фронтальних навантажувачів представників компаній.

ння нових фронта льних на ва нтажувачів ма сою більше
10 бренді в, 2020 р., од.

Структура постачання нових фронтальних навантажувачів
масою більше 5 т в Україну, ТОР-10 брендів, 2020 р., од.

Сергій Купріянчук,

SDLG

директор компанії
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/

«Нова Технологія»:
— Ринок фронтальних навантажувачів на сьогодні є надзвичайно різноманітним. Пропоновані моделі мають
різну потужність, вантажопідйомність,
рівень технічного оснащення та, відповідно, різну ціну.
Цей ринок є досить цікавим, оскільки фронтальні навантажувачі, екскаватори та мобільні крани увійшли до
найпоширеніших видів будівельної техніки. Фронтальні
навантажувачі часто застосовуються і в інших галузях:
комунальній, сільській, лісовій та портовій промисловості. В даний час на українському ринку спостерігається застій, і це зумовлено такими причинами:
• малі обсяги випуску продукції;
• використання великої кількості імпортних вузлів,
що призвело до втрати основних конкурентних переваг, пов’язаних з ціною на техніку;
• відсутність довгострокового технічного обслуговування підприємств, брак кредитування на пільговому
рівні та підтримки від держави, які могли б дозволити, у перспективі, забезпечити сталу діяльність підприємств та конкурентоспроможність виробництва.
Перспективний напрямок українського виробни-
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Структура постачання фронтальних навантажувачів
в Україну за експлуатаційною масою, 2020 р., од.
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Структура постачання фронтальних навантажувачів в Україну
за експлуатаційною масою, 2021 (перше півріччя) р., од.
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цтва — це виготовлення будівельної техніки на основі
власного шасі з установкою іноземного обладнання
або його основних агрегатів. Це дає змогу знизити ціну
70%
на 15 % порівняно із вартістю імпорту.
Як вже зазначалося, даний вид послуг є одним із
найбільш затребуваних в Україні. Основними напрямами можна вважати: будівельну сферу та сферу здачі
спецтехніки в оренду приватним особам. Вважається
найбільш вигідним залучення якомога більшої кількості таких клієнтів, оскільки такі замовлення великі
та постійні. Однак на початкових етапах роботи безліч
компаній стикаються з високою конкуренцією та нестачею замовлень. Також важливим моментом є закупівля великої кількості спецтехніки високої якості.
Отже в якості замовників можуть виступати не лише
великі компанії, а й приватні особи, яким потрібно підняти вантаж на висоту або виконати інші роботи за допомогою спецтехніки. Така схема роботи вигідна лише
за наявності якісного та постійного просування послуг
компанії, інакше можна зіткнутися з повною відсутністю клієнтів.
При виборі фронтального навантажувача замовники насамперед враховують загальні особливості. До
них відносяться тип ходової частини, двигуна, важільного механізму і т.д.
Більшість потужних, високопродуктивних навантажувачів мають дизельні двигуни, оснащені постійними чи змінними ковшами. Вони працюють
на відкритих просторах — будівництві доріг, будівель,
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BUILD

гідротехнічних споруд. Більш універсальними вважаються фронтальні навантажувачі зі змінними ковшами,
вони мають можливість для встановлення знімного та
додаткового обладнання, тому користуються найбільшим попитом серед покупців.
Що частіше вибирають клієнти, колісний чи гусеничний хід? Звичайно, вибір типу ходової частини залежить
від поверхні, на якій працюватиме техніка. Навантажувачі обох типів мають низку специфічних переваг.
Попит на фронтальні навантажувачі з гусеничною
ходовою частиною в останні роки завдяки вдосконаленню колісних навантажувачів та розширенню їхнього
асортименту знизився. Але за ними все ж таки залишилася невелика ніша ринку: роботи на високоабразивному ґрунті, твердих скельних та бетонних уламках,
гарячих шлаках. Гусеничні навантажувачі володіють
кращим зчепленням з ґрунтом, а також мають вище тягове зусилля, вони стійкіші за колісні. Гусениці краще
працюють на крутих схилах.
Які машини будуть ефективно працювати, на колісному ходу або на гусеницях, залежить від погоди. У
дощовий період, коли ґрунт розмокає, краще вибрати
гусеничний навантажувач, крім того, вони впевнено пересуваються по снігу. У суху літню пору і для твердих
покриттів краще вибрати колісний хід.
Наша техніка має оптимальну продуктивність при
виконанні робіт, що вимагають максимальної точності
та оперативності. Гідравлічна система навантажувачів та двигун налаштовані на оптимальні режими
роботиhttp://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
машин, а вдосконалений салон дозволяє оператору комфортно працювати у безпечній та приємній
робочій атмосфері.
Гідравлічна система є одним із основних елементів
будь-якого фронтального навантажувача. Саме завдяки тиску, створеному потужним насосом, відбувається
підйом вантажу та його переміщення. Гідравлічні системи наших навантажувачів відрізняються плаваючим
режимом функціонування гідроліній, вдосконаленою
клапанною системою, що швидко реагує на навантаження та можливістю вимикання трансмісії для звільнення потужності двигуна.
Система стабілізації ковша. У процесі роботи фронтальних навантажувачів оператори часто стикаються з
необхідністю переміщатися нерівними майданчиками.
При такому режимі роботи виникає необхідність запобігти розгойдуванню вантажного ковша, оскільки це
призводить до втрати частини вантажу. Щоб зменшити
амплітуду руху стріли навантажувача, у нашій компанії
використовується система дорожньої стабілізації. Система стабілізації ковша зберігає рівне положення ковша над поверхнею землі, дозволяючи навантажувачу
долати різні нерівності та не розсипати вантаж із ковша.
Панорамна кабіна (захист оператора) — з регульованою рульовою колонкою та сидінням, стандартно
встановлений кондиціонер, звукоізоляція. Оператору
навантажувача мають бути забезпечені комфортні умови роботи. Чим зручніше оператору, тим вища його продуктивність. Закриті кабіни та опалення є незамінними
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речами у холодний період часу, як і кондиціонер спекот- програми з підтримки розвитку інфраструктури. За проним літом. При роботі в запиленому повітрі, наприклад гнозами, обсяг ринку у 2024 році досягне 11 тис. одипри очищенні земельних ділянок, потрібна герметична ниць проти піку 2013 року, який становив 17 тис. одикабіна, в якій зберігається надлишковий тиск. Підресо- ниць. В цілому ринок має хвилеподібну динаміку, що
рене сидіння значно знижує стомлюваність оператора, пояснюється впливом різних макроекономічних криз
і скороченням фінансування дорожнього будівництва.
підвищуючи його продуктивність.
В рамках круглого столу також хотілось би підняти
В ідеалі техніка має працювати без перебоїв, адже
тільки в такому разі її можна буде використати на всі питання переваг оренди будівельної техніки. При цьому
сто відсотків. Уникнути частих та дорогих ремонтів до- одна з основних — економічна прибутковість. Оренда
зволяють регулярні огляди, графік яких ґрунтується на необхідна для виконання позапланових або короткочасних робіт у приміщеннях, де потрібна спецтехніка.
особливості моделі навантажувача.
Насамперед, мати власний автопарк вигідно для
Оператор повинен перевірити машину на пошкодження на початку роботи або після зміни. Якщо виявле- великих компаній. Його наявність дозволяє компанії
но зовнішні пошкодження, водій повинен переконати- повною мірою контролювати технічні характеристики
ся, що це не викликало жодних внутрішніх пошкоджень. кожної машини. Натомість оренда має низку переваг
Принаймні починати роботи не рекомендується до того, для компаній, що мають обмежені фінансові ресурси.
Наприклад, для нових, ще не сформованих компаній,
як несправність буде усунена.
У кожному блоці розташовується складна структу- оренда дає можливість скоротити ризик та мільйонра, до якої входить безліч елементів. Хороший доступ ні витрати на придбання власного автопарку. Для
до місць обслуговування є однією з головних переваг дрібних компаній, які працюють у вузькому напрямку,
якісного огляду. Наша техніка має капот, що повністю оренда допоможе заощадити час та витрати на ревідкривається, завдяки чому надається легкий доступ монт та обслуговування техніки.
Купувати нову або навіть вжиту техніку на кілька місядо мотора, гідравліки і т. д. Це значно скорочує час, який
потрібний для технічного обслуговування машини. Олій- ців економічно невигідно та затратно. В даному випадний радіатор легко відкидається, відкриваючи
доступ до ку ідеальним рішенням буде оренда потрібної техніки в
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
потрібній кількості в інших компаній. Вам дадуть необрадіаторів, та дозволяє чистити простір між ними.
У наших навантажувачах встановлено сучасне хідну техніку з оператором або без, а також забезпечать
гідрообладнання, а також передбачена можливість сервіс протягом усього періоду експлуатації. «Нова техполегшеного доступу до деталей ущільнювачів для їх- нологія» спеціалізується на продажу вживаної спецтехніки з Європи та США. Ми здійснюємо постачання, моннього контролю або заміни.
Стосовно перспектив, на сьогоднішній день жодне таж та налаштування техніки, постачання запчастин та
будівництво не обходиться без використання сучас- матеріалів, виконуємо гарантійне та післягарантійне
ної будівельної спецтехніки: фронтальних навантажу- обслуговування будівельної, вантажної, комунальної
вачів, екскаваторів, самоскидів. Фронтальні наван- техніки виробництва JCB, Manitou, Schmidt, Toyota та ін.
Крім того, ми займаємося орендою спецтехніки,
тажувачі є найпоширенішими будівельно-дорожніми
машинами. Тому в плані перспектив і очікувань ринку пропонуючи широкий асортимент послуг з оптимальфронтальних навантажувачів і спецтехніки в цілому ного вирішення різноманітних будівельних проблем.
Наша компанія володіє власним автопарком спецтехпередбачається стабільний попит.
З огляду на прогнози розвитку ринку фронтальних ніки високої якості для виконання будь-яких будівельнавантажувачів можна сказати, що у 2022-2024 роках них завдань, а також надає оперативне постачання
ринок активно розвиватиметься завдяки реалізації обладнання за вигідною вартістю.
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«Нова технологія» також є виробником навісного обладнання для різної спецтехніки та агротехніки в Україні.
Ми активно розвиваємось та вдосконалюємо нашу продукцію залежно від потреб сучасного ринку навісного
обладнання. Ми не відрізняємося якістю від зарубіжних
конкурентів, тому що у нас є унікальна можливість розробки та виробництва навісного обладнання на замовлення, враховуючи індивідуальні вимоги клієнта.

пасних частин до імпортної техніки, а також високопрофесійному сервісному обслуговуванню. Для того
щоб забезпечити нашим клієнтам можливість зменшити витрати на підтримку у справному стані парку
машин, ми сформували канали постачання запасних
частин від провідних виробників з різних країн світу
та оптимізували логістику для постачання товарів
у найкоротші терміни. Завдяки цьому наша цінова
політика є гнучкою та досить конкурентною при забезпеченні високої якості продукції.

Олександр Ковальчук,
керівник проектів та програм
Олексій Дятлов,
департаменту будівельної
менеджер компанії «БФ-Логістик»:
техніки компанії AGSOLCO Ukraine:
— На наш погляд, поточна тенден— На мою думку, сьогодні на
ція українського ринку фронтальних
українському ринку фронтальних
навантажувачів — підйом. Основним
навантажувачів спостерігається тензамовником є будівельні компанії.
денція підйому. Основним замовником техніки вистуЩодо вподобань, то найбільший попають компанії, які пов’язані з дорожнім будівництвом,
будівництвом нерухомості та супутніми галузями про- пит за класом вантажопідйомності мають фронтальні
мисловості. При цьому найбільшим попитом на ринку навантажувачі з показником 3–4 тонни.
Купити спеціалізовану техніку в Україні, доступну за
користуються навантажувачі вантажопідйомністю
5 тонн, з об’ємом ковша 3 м3, трохи меншим — ванта- ціною та яка відповідає потребам виробництва, — стало
нагальною турботою підприємців сьогодні. При цьому
жопідйомністю 3 тонни, з об’ємом ковша 2 м3.
Загалом, ринок фронтальних навантажувачів в тенденція відзначається не тільки в агросекторі, а й в бунайближчі кілька років має тенденцію до зростання дівництві, ремонті доріг та інших промислових галузях.
Серед переваг роботи на вітчизняному ринку варто нав кілька разів, за умови подальшого розвитку країни. А щоб бути конкурентними на ринку, виробники звати наявність повного пакету документів. Як правило,
спецтехніки постійно її вдосконалюють. Наприклад, придбана техніка реєструється у Держтехнагляді згідно
у нашій техніці інженери реалізували безліч кон- із законодавством України. Тут важливо, щоб заздалеструктивних та технічних новацій за останні роки гідь була підготовлена та надана потрібна документація.
для покращення продуктивності та надійності, а Як, приміром, це робить наша компанія «БФ-Логістик».
саме: удосконалений конструктив, шумоізоляція ка- Не менш важливим фактором залишається низька ціна.
біни оператора, система охолодження двигуна, більш Продаж техніки з Європи та інших країн світу відрізекономічні та продуктивні коробкиhttp://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
передач та гідро- няється мінімальним порогом вартості. У «БФ-Логістік»
насос. А для більш простого обслуговування та ви- йдуть назустріч покупцеві, зберігаючи ціновий діапазон
користання техніки механізаторами інженери заводу у доступному полі. Загалом, продаж вживаної техніки у
покращили доступ до моторного відсіку, зробили нас відбувається відповідно до вимог законодавства
виносні точки мастила, спростили доступ до кабіни та товариства захисту прав споживачів. Вся придбана
оператора. Яскравим прикладом можуть слугувати в «БФ-Логістік» техніка документально залишається на
навантажувачі заводу CHANGLIN, які експлуатують- гарантії в заздалегідь обумовлений термін. А її доставка
ся в Україні з 2007 року, і за цей час замовники від- відбувається швидко, що позитивно позначиться на термінах виконання будівельних, сільськогосподарських та
значили низку переваг цієї техніки, а саме:
- двигун навантажувача стабільно працює у всіх інших видів робіт.
Відносно перспектив, програма «Велике будівнирежимах, невибагливий до якості палива, добре запуцтво» стала поштовхом до зростання об’ємів будівельскається за низьких температур;
- успішно підібрані елементи трансмісії, маши- них робіт, зокрема в дорожньому секторі. Це позитивна може працювати з більшим навантаженням у но позначилося на ринку фронтальних навантажувачів
та оживило попит.
порівнянні з аналогічними машинами за потужністю;
- кабіна оператора оснащена кондиціонером та обіАртем Маврін,
грівачем, що дозволяє комфортно працювати за різкерівник відділу маркетингу
них температур.
компанії Crane Ukraine:
Компанія AGSOLCO Ukraine займається поста— Ринок знаходиться на стадії
чанням нової імпортної сільгосптехніки, будівельстагнації, зі свого боку спостерігаєної, комунальної та складської техніки, а також комо застій. Основним замовником
мерційних автомобілів. Техніка поставляється як
нової техніки сьогодні виступають
зі складів на території України, так і на замовлення
безпосередньо з заводів-виробників. Особливу ува- великі будівельні компанії, забудовники та металургійні
гу ми приділяємо поставкам оригінальних та ОЕМ за- підприємства. Інтерес найбільше проявляється на на-
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вантажувачі вантажопідйомністю 2–3 т. Відповідаючи таженні та розвантаженні залізничних вагонів тощо.
на запитання стосовно нових розробок, реалізованих Щодо нових розробок, то в минулому році були преду техніці, яку ми представляємо як єдиний виробник, ставлені абсолютно нові для ринку України фронтальні
наші колісні навантажувачі Weycor у стандартній ком- навантажувачі SDLG L958 F. Ці машини відрізняються
плектації оснащені окремою педаллю штовхового ходу. від основної маси китайських навантажувачів своїми
Це запобігає можливості руху проти робочого гальма. комплектуючими та низкою унікальних опцій. З заводу
Великий діапазон крокового переміщення сприяє точ- машини комплектуються двигунами з блоками управному розподілу зсувних та підйомних зусиль. Резуль- ління Volvo, а також системою впорскування палива
«коммонрейл», що дозволяє досягати більшої економії
тат: менший знос та менша витрата палива.
Більшою мірою ми працюємо з передніми наван- палива в порівнянні з машинами, на яких встановлені
тажувачами Weycor. Вони прості в обслуговуванні, не традиційні паливні насоси високого тиску.
Компанія ЕТС є офіційним дилером в Україні дорожвимагають спеціальних умов експлуатації. Це і є одна
ньо-будівельної та кар’єрної техніки Volvo CE, а також
із ключових переваг цього виробника.
Стосовно перспектив розвитку ринку фронтальних спецтехніки SDLG та Меcalac.
Крім стандартних фронтальних навантажувачів, ми
навантажувачів, якщо говорити про нову техніку, то
виходячи з економічної ситуації в країні і великого над- можемо постачати спеціальні навантажувачі для роходження б/у спецтехніки з Європи, США, Японії — осо- боти у сільському господарстві. Клієнти вибирають
бливих передумов підвищення попиту на нову техніку машини виходячи зі своїх потреб та необхідної продукми не очікуємо. Ринок перегрітий, а клієнти стали більш тивності. Це можуть бути навантажувачі Volvo або SDLG
вибірковими та підкованими у питаннях покупки. Таким з додатковими опціями у вигляді гідроліній для підключином, лідируючі позиції займатимуть ті компанії, які чення додаткового навісного обладнання — такого як
дають більше ніж просто продукт. Це може бути якіс- ковші з високим розвантаженням, промислові щітки
ний клієнтський сервіс, післяпродажне обслуговування, для робіт на території господарства або відвали для снітехнічна та інформаційна підтримка тощо. ТОВ «Крани гу. Така техніка часто оснащаеться системами додаткоУкраїни» займається продажом, орендою та обслуго- вого очищення впускного повітря, камерами заднього
вуванням будівельної техніки з 2001 року. Ми є офіцій- виду, механізмами швидкої заміни обладнання, додатними представниками торгових марок Tadano, Weycor, ковим освітленням та іншими цікавими опціями.
Компанія ЕТС має величезний досвід у постачанні екKobelco та Maeda на території України. Також ми тісно
співпрацюємо з Atlas, Demag, Terex, Hitachi та іншими склюзивних рішень для українського споживача на ринвідомими виробниками спецтехнік. Ми пропонуємо як ку фронтальних навантажувачів торгових марок Volvo та
нову, так і вживану техніку. Перед поставкою клієнтам SDLG понад 20 років.
ми ретельно перевіряємо її технічний стан, щоб унеможОлександр Корнійчук,
ливити несправності та недоукомплектованість.
http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
комерційний директор
Наші переваги у надійності, якості
та партнерськомпанії «Альфатех»:
кому відношенні. За час роботи на ринку нам вда— Після колосального падіння облося збудувати довгострокові та довірчі відносини
сягів продажів на українському ринз нашими клієнтами з різних сфер, тому ті, хто куку китайських фронтальних навантапили у нас вперше, залишаються з нами надовго.
жувачів, що відбулося у 2015 році, за
останні чотири роки спостерігається помірна відновАндрій Кривошей,
лювальна динаміка. Машинобудівні бренди КНР серменеджер з продажу компанії ЕТС:
— Поточна тенденція українського йозно утримують ринок фронтальних навантажувачів
ринку фронтальних навантажувачів в Україні та постійно працюють як над удосконалендемонструє підйом із середини 2020- ням конструкцій своїх навантажувачів, так і над рівго, і це, швидше за все, продовжиться нем збирання. За останні роки 95,7 % фронтальних
до кінця цього року. На це впливають навантажувачів China комплектуються опцією гідравлічного управління, і тільки 4,3 % припадає на навантаусі інфраструктурні проекти у країні.
На сьогодні основними замовниками виступають жувачі з важільним управлінням.
Центр спеціальної техніки «Альфатех» пропонує
компанії, пов’язані з дорожнім будівництвом та інфраструктурними проєктами. Для цих завдань активно на ринку України фронтальні навантажувачі брендів
купується техніка SDLG. Також важкі машини, зокрема Shantui, Hyundai різної модифікації вантажопідйомнімарки Volvo СЕ, вибирають для роботи у важкій про- стю від 3 тонн. Основними нашими покупцями вистумисловості та на гранітних кар’єрах з метою оптимізу- пають підрядні організації з будівництва доріг, сільські
господарства, що розвиваються, для будівництва новати виробничі процеси та підвищити ефективність.
Найбільший попит мають машини вантажопідй- вих комплексів, комунальні підприємства. Великі пеомністю 3 і 5 тонн з ковшами 1,8–3,6 м3. Найчастіше редні навантажувачі рідше, але купують кар’єри.
таку техніку купують для роботи на асфальтобетонВадим Яворський
них заводах, відвантаженні готової продукції, наван-
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150 років надійності
№1 в Україні

МІНІГУДРОНАТОР КДМ337

ПІСКОСОЛІРОЗКИДАЧ КДМ156

ВІДВАЛ КДМ160

ПрАТ «Кременчуцький
завод дорожніх машин»
Тел.: +38 (0536) 742289,
+38 (0536) 743224,
+38 (0536) 765035
Україна, 39600, Полтавська область,
Кременчук, Проспект Свободи, 4
Email: market@kredmash.com
www.kredmash.com

К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Є

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ
+38 050 635-93-08
+38 050 917-62-73
BELPANEL.COM.UA
ЭКСПЕРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Belpanel@i.ua

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Є

Якість змінює світ
найнадійніша спецтехніка
в Україні від офіційного дилера

pegas-sany.com
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ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ

“КАПСТРОИТЕЛЬСТВО”?

1. Ïðèñûëàéòå çàÿâêó íà ïîäïèñêó íà info@kapstroy.kiev.ua
2. Ïîëó÷èòå ïî ôàêñó èëè E-mail ñ÷åò-ôàêòóðó.
3. Ìîæíî òàêæå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ñàéòå Ãðóïïû èçäàíèé «ÊÀÏÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ»
www.kapstroy.kiev.ua â ðàçäåëå «Ïîäïèñêà».
4. Ñðàçó ïîñëå ïðîèçâåäåíèÿ îïëàòû ïîëó÷èòå ïî÷òîé èëè êóðüåðñêîé äîñòàâêîé ñâåæèé íîìåð
æóðíàëà «Êàïñòðîèòåëüñòâî» èñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû.
205-51-50, 205-51-69, 205-51-68

Меркурий (056) 374-90-32

ДП Пресса (044) 248-04-06, 249-50-45

Îäåññà

Меркурий (044) 507-07-20/21

КСС ПА (048) 777-03-55

Àëåêñàíäðèÿ

КСС ПА (044) 585-80-80

Ïàâëîãðàä

КСС ПА (05235) 714-81, (067) 407-23-16

Фирма Периодика (044) 585-31-66

Àë÷åâñê

Информационная служба мира

Òåëåôîíû ðåãèîíàëüíûõ

КСС ПА (06442) 261-48, (067) 691-21-18

(044) 559-24-93, 586-48-69

Áåëàÿ Öåðêîâü

ПресЦентр Киев (044) 536-11-75,

КСС ПА (0456) 309-423, (067) 327-44-52

536-11 -80

Áåëãîðîä-Äíåñòðîâñêèé

Êðîïèâíèöêèé

КСС ПА (067) 219-53-60

320-306

КСС ПА (0522) 270-292, (067) 245-62-54

Áåðäÿíñê
КСС ПА (067) 443-84-42
Âèííèöà

Êîíîòîï

КСС ПА (067) 468-77-06

КСС ПА (0432) 69-79-77, (098) 607-21-68
Меркурий (044) 507-07-20
Ãåíè÷åñê

Êðàìàòîðñê

КСС ПА (06264) 556-47, (067) 506-27-78

Êðåìåí÷óã

КСС ПА (0536) 796-356, (067) 230-56-64

КСС ПА (05534) 324-11, (067) 691-21-12
Äíåïð

Меркурий (056) 374-90-44
Ïîëòàâà

Р
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Т
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Я

ðàñïðîñòðàíèòåëåé:

Меркурий (044) 507-07-20
Êðèâîé Ðîã

КСС ПА (056) 787-05-63, 790-06-53

КСС ПА (056) 440-07-59, (067) 487-41-61

Меркурий (056) (056) 374-90-30/31

Êóçíåöîâñê

Äðîãîáû÷

КСС ПА (067) 245-61-31

ПА АНП (0532) 509-310

КСС ПА (0532) 509-310, 506-515

Ðîâíî

КСС ПА (067) 242-68-24
Ñåâåðîäîíåöê

КСС ПА (06452) 505-74, (067) 487-41-12

Ñóìû

КСС ПА (0542) 619-550, (067) 245-62-73
Меркурий (0542) 79-05-43
Òåðíîïîëü

Бизнес-Пресса (0352) 251-823
КСС ПА (0352) 235-151, 430-427
Меркурий (044) 507-07-20
Óæãîðîä

КСС ПА (0312) 441-661, (067) 245-62-79

Óìàíü

КСС ПА (067) 239-44-90
Õàðüêîâ

Ëóöê

КСС ПА (057) 766-03-98, (067) 691-62-88

КСС ПА (0332) 285-267, (067) 691-64-23

Меркурий (057) 714-22-60, 714-22-61

КСС ПА (0412) 448-189, 448-182

Ëüâîâ

Õåðñîí

Çàïîðîæüå

КСС ПА (032) 241-91-65, 241-91-66

КСС ПА (0552) 390-207, (067) 218-60-98

Ìàðèóïîëü

Меркурий (044) 507-07-20

КСС ПА (0629) 404-606, (067) 239-44-77

Õìåëüíèöêèé

Ìåëèòîïîëü

КСС ПА (0382) 795-364, 765-451

КСС ПА (0619) 431-767, (067) 245-16-27

×åðêàññû

Меркурий (044) 507-07-20

КСС ПА (0472) 562-199, (067) 468-77-02

Ìóêà÷åâî

×åðíèãîâ

КСС ПА (03131) 501-97, (067) 487-41-15

КСС ПА (0462) 604-513,

КСС ПА (067) 403-64-62

СП

Æèòîìèð

Меркурий (044) 507-07-20

А

Èâàíî-Ôðàíêîâñê

П

КСС ПА (061) 213-49-50, 220-96-00

КСС ПА (0342) 501-510, (067) 487-41-13

Р

Èçìàèë

КСС ПА (04841) 611-59, (067) 691-21-13
×åðíîìîðñê

Íèêîëàåâ

(067) 467-89-43

КСС ПА (04868) 565-70, (067) 405-72-50

КСС ПА (0512) 580-099, 464-258

Меркурий (044) 507-07-20

Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé

Ноу-Хау (0512) 472-003, 472-547

×åðíîâöû

КСС ПА (03849) 516-05, (067) 401-61-54

Íîâàÿ Êàõîâêà

КСС ПА (0372) 584-057, (067) 487-41-21

Êèåâ

КСС ПА (05549) 425-17, (067) 239-44-75

Þæíûé

АС-Медиа (044) 500-05-06

Íîâîìîñêîâñê

КСС ПА (067) 443-84-47

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА:

АККО Интернешнл, КМКЯ, МВЦ, Евробетон, Dongfeng, УЦСС, Юромаш, СпецАргоШина, Кредмаш.
Обложка: Индустрия, Армада ЛТД, Юромаш.
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Цены указаны в гривнах с учетом всех налогов
Все текстовые рекламные материалы БЕСПЛАТНО дублируются на сайте журнала www.kapstroy.kiev.ua
Часть полосы

Размер, мм

Цена, грн.

Обложка
Первая страница обложки и 1 стр. статьи

22000

Вторая страница обложки

15000

Третья страница обложки

15000

Четвертая страница обложки

18000

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1

22000

Примечание

Оригинал-макеты для цветной
рекламы принимаются в
формате InDesign для IBM
(со всеми связанными
формами: TIFF, CMYK, 300
dpi), используемые шрифты
прилагаются

Внутренние позиции
1/1

213х303

9500

Рекламная статья

А4

9000

1/2

180х133 (88х238)

6600

1/4

88х133 (180х64)

4000

1/6

118x59

3500

1/10
Рубрика «КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45

1500

Блок в содержании

180х120

7000

Рекламная строка

180х15

1500

Внутренний клапан (объем — 2/1 стр.)

18000

Внутренний клапан (объем — 4/1 стр.)

22000

Внутренний клапан (объем — 6/1 стр.)

26000

Страница-закладка (объем — 2/1 стр.)

22000

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков

2000

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета —
от 500 грн.
Услуги журналиста:
написание статьи –
от 1000 грн. за А4

Условия оплаты: 100% предоплата. Рассмотрим любые предложения о бартере.
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1/4
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