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Шановні Партнери 
та Клієнти компанії «Бауміт Україна»! 

Ви тримаєте у руках новий випуск щорічного журналу 
Baumit Magazin. На його сторінках ми розповідаємо нашим читачам 
про новини компанії в Україні та світі, висвітлюємо нові напрями 
розвитку, ділимося успіхами, якими пишаємося. Щороку компанія 
робить значущі кроки у своїй діяльності — і минулий рік не обійшов-
ся без важливих та цікавих подій.
Участь у третьому міжнародному конкурсі Baumit Life Challenge 2018, 
який пройшов у Братиславі — безумовно, одна зі знакових для нас 
подій. Нагороди на краще оформлення фасаду будівлі з викорис-
танням будівельно-оздоблювальних матеріалів ТМ Baumit виборю-

вали понад 320 проектів від провідних архітекторів із 27 країн, де присутні філіали компанії 
Baumit, у тому числі й України. У 2018 році головний приз отримали іспанські архітектори, тому 
наступний Life Challenge 2020 пройде  в Іспанії. Ми щиро віримо у те, що українські архітектори 
мають неабиякий потенціал, тому з нетерпінням чекатимемо від них нових ідей.
Радий повідомити, що цього року стартує всеукраїнський етап конкурсу «Фасад року — 2019». 
Ми маємо намір запровадити нову номінацію на кращу структуру фасаду, запропонувавши 
учасникам скористатися унікальними можливостями, які надає штукатурка Baumit CreativTop. 
Простота моделювання та широкий спектр кольорів цього продукту дадуть їм змогу проявити 
фантазію і створити оригінальні фактурні рішення для реалізації найсміливіших творчих заду-
мів. Хочу наголосити, що у конкурсі зможуть брати участь не лише автори проектів будівель, 
а й організації, причетні до їх створення (автори ідей, спеціалісти, які втілили ідею у життя 
і т. д.), адже найкращий результат досягається лише завдяки злагодженій командній роботі 
спеціалізованих компаній — проектних, інвестиційних, будівельних, фасадних тощо. 
У 2018 році було розпочато активну роботу «Бауміт Україна» над впровадженням проекту 
термосанації будівель бюджетної сфери м. Києва на загальнодержавному рівні, системної мо-
дернізації міської інфраструктури, спрямованої на скорочення енерговитрат підприємств ко-
мунальної сфери. Важливість даного проекту потребує комплексного та системного підходу 
до його реалізації, і ми впевнено рухаємося у цьому напрямку. 
Команда наших спеціалістів постійно працює над удосконаленням властивостей матеріалів 
ТМ Baumit та розробкою інноваційних продуктів. Так, наприклад, у серпні 2018 року ми роз-
почали виробництво нових продуктів: екологічно безпечної високоміцної цементної суміші 
для улаштування стяжок підлог Baumit Solido Е350 та полімерцементної гідроізоляційної сумі-
ші Baumit Protect A1. Детальніше про новинки Ви зможете дізнатися на сторінках цього жур-
налу. 
«Ми прагнемо, щоб кожна людина жила у здоровій, енергоефективній та красивій оселі». 
Саме із таким баченням своєї місії та реальними успіхами у ї ї втіленні в життя компанія 
Baumit у 2018 році зустріла своє 30-річчя. Протягом свого існування компанією були запрова-
джені численні інновації та революційні для будівельної галузі технології. Створено Центр імені 
Фрідріха Шміда, який став джерелом натхнення для створення та впровадження інноваційних 
рішень. А Дослідний парк Viva на сьогодні є найбільшим проектом для здійснення порівняль-
них досліджень будівельних матеріалів і методів будівництва в Європі. 
Ми не зупиняємося на досягнутому. Для забезпечення Вашого комфорту ми продовжуємо 
розвивати та удосконалювати нашу діяльність і професіоналізм. У 2019 році на Вас чекає 
багато цікавих проектів та акцій від компанії «Бауміт Україна». 
Будемо щиро раді співпраці у новому будівельному сезоні! 

З повагою, генеральний директор
ТОВ «Бауміт Україна»
Володимир Карлов
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Розуміючи це, ми дбаємо не лише про якість продукції та надійність 
результату після ї ї використання, але й про вчасне та якісне нав-
чання своїх співробітників та Клієнтів, пропонуючи нові можливості 
для їх розвитку та вдосконалення, індивідуальний підхід та втілення 
інновацій.
Оперативно здобути необхідні знання та навички, ознайомитися 
з новинками і тонкощами роботи з матеріалами найкраще можна 
на спеціалізованих семінарах для Партнерів та Клієнтів. Тому про-
тягом 2018 року ми провели серію семінарів «Системні рішення 
від ТМ Baumit для професіоналів» у Києві та інших регіонах 
України.

Семінари проводилися за такими напрямками:

 системи утеплення фасадів; 
 штукатурні системи;
 системи матеріалів для підлог та плиткового облицювання;
 дефекти, рекламації.

Такі семінари можна умовно поділити на дві частини. Під час тео-
ретичної частини, яку проводили професійні продакт-менеджери 
компанії «Бауміт Україна», учасники знайомилися з асортиментом 
продукції, отримували інформацію про новинки та сервіси. Обгово-
рювалися такі важливі теми, як можливість збільшення прибутку, 
впевненість в результаті та скорочення часу виконання робіт. 
Практична частина семінарів проводилася провідними інструкторами- 
технологами, які демонстрували технологічні особливості роботи 
з матеріалами та системами ТМ Baumit та ділилися з учасниками 
власним практичним досвідом. 

Семінари Baumit. Be Creative 

Компанія «Бауміт Україна» постійно розвивається та впроваджує 
новітні рішення для будівництва. Протягом 2018 року ми презенту-
вали нові продукти лінійки декоративно-оздоблювальних матеріалів 
для фасадів, облицювання плиткою та матеріалів для улаштування 
підлог.
Моделюючі штукатурки Baumit CreativeTop — це новий високо-
конкурентний матеріал на ринку України, призначений для декора-
тивного оздоблення зовні та всередині приміщень. Щоб ознайомити 
наших Партнерів та Клієнтів із цими новинками, ми провели серію 
семінарів «Baumit. Be Creative», під час яких приділили особливу 
увагу перевагам у роботі з декоративно-оздоблювальними матері-
алами Baumit. Головна мета семінарів — надати його учасникам 
основні теоретичні та практичні знання під час роботи з моделюю-
чими штукатурками Baumit CreativeTop і навчити майстрів моде-
люванню найбільш популярних на сучасному ринку структур. Кожен 
майстер міг попрацювати з матеріалами у таких техніках нанесення: 
грубий/гладкий бетон, дерево, травертин, імітація різних порід ка-
меню (мармур, граніт тощо). 
Крім того, ми постійно проводимо семінари для керівників компа-
ній та фахівців з продажу. Основа таких заходів — надання знань 
про новинки продукції та переваги від використання продукції 
ТМ Baumit, вигода, яку можна від цього отримати, а також обгово-
рення трендів та нових технологій у будівельній галузі. Однією з ча-
стин таких семінарів є проведення екскурсій на завод СБС «Бауміт 
Україна» для ознайомлення з повним виробничим процесом. 

Розвивайся разом з нами — 
ми завжди відкриті для спілкування!

Ідеальний будинок 
для життя – це 
не тільки якісні 
будівельні матеріали. 
Кінцевий результат 
залежить від 
декількох чинників: 
наскільки якісними 
будуть використані 
матеріали, чи сумлінно 
виконаються роботи, 
яку підтримку отримає 
Клієнт.

СИСТЕМНІ 
  РІШЕННЯ - вибір
     професіоналів!
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Робота у відділі Досліджень і розвитку компанії 
Baumit не припиняється ні на мить, тож і результат 
не змусив на себе довго чекати: вже розроблені новий 
дизайн упаковки преміальної продукції та ще декілька 
цікавих новинок для здорової та комфортної оселі.

Один лише інноваційний дизайн відер в золотих кольорах, 
що символізують преміальність продукту, претендує 

на еталонність — не тільки завдяки зовнішньому вигляду, 
а й оптимізованій формі. Завдяки більшій опорній площині 
та меншій висоті відра стали більш надійними, а розвантажувати-
завантажувати їх стало зручніше. Обираючи фасадні декоративні 
штукатурки Baumit PremiumLine, Ви отримуєте безліч переваг: 
широку палітру кольорів, надзвичайно зносостійкі та красиві 
поверхні, кращий захист від атмосферних впливів, вдосконалені 
характеристики нанесення.

Фасадна декоративна штукатурка Baumit StarTop знаменує 
появу нового покоління продуктів преміум-класу, які нададуть 
незмінної цінності фасаду кожній будівлі. Яку ж таємницю 
приховує нове фінішне покриття?

Ефект Drypor

Ефект Drypor —  це поєднання активного гідрофільного та гід-
рофобного ефектів з новим інноваційним наповнювачем. 

З одного боку, гідрофобний ефект сприяє надшвидкому 
розподілу вологи по всій поверхні штукатурки. З іншого — гід-
рофільна коралова мікроструктура наповнювача забезпечує 
дуже швидке висихання поверхні. Новий інноваційний напов-
нювач Baumit StarTop, наче корал, має велику площу поверхні 
з безліччю заглиблень і пор.

Поєднання цих трьох переваг — поглинання вологи, швидке 
висихання поверхні та бісероплетіння дощових крапель — 
забезпечують стійкість декоративного покриття до забруднень. 

StarTop:       Справжня 
ЗІРКА 

серед декоративних штукатурок

Стійкі до забруднення фасади

Отже, гігроскопічні й гідрофобні характеристики декоративної 
штукатурки Baumit StarTop забезпечують надзвичайну стійкість 
фасадів до забруднення та високий захист від появи плісняви 
і грибків. При цьому характеристики фасадних декоративних 
штукатурок нового покоління кращі за характеристики 
традиційних штукатурок: на основі акрилових вʹяжучих на 100% 
та на основі силіконових вʹяжучих — на 66% (див. графік). Зміни 
не оминули й колір білої штукатурки: ступінь білизни підвищено 
з 71% до 75%. До того ж, Baumit StarTop сумісна з будь-якими 
кольоровими пігментами — як органічними, так і неорганічними.

Чудові характеристики нанесення

І остання перевага у списку, але не за значенням: декоративна 
штукатурка Baumit StarTop має чудові характеристики 
нанесення завдяки своїй еластичній консистенції. Нанесення 
легке і швидке, крім того, у цієї штукатурки дуже рівномірний 
і красивий фактурний малюнок.

Усі декоративні штукатурки та фарби преміум-класу —              
Baumit StarTop / StarColor, NanoporTop / NanoporColor і PuraTop / 
PuraColor — забезпечують високий захист від органічних 
забруднень, активний ефект самоочищення та довговічність, 
зберігаючи фасади сяюче-чистими та красивими.

Baumit забезпечує преміальний вигляд 
фасадів. Гігроскопічні й гідрофобні 
характеристики Baumit StarTop сприяють 
мінімальному забрудненню фасадів.

Baumit StarTop порівняно з традиційними 
штукатурками на основі акрилів та силіконів:

Стандартна 
акрилова 
штукатурка

Тисячі крихітних порожнин, як у коралі, створюють 
надзвичайно велику площу поверхні — це 
і є таємниця Baumit StarTop.

Продукти преміум-класу 
від Baumit:

  Мінімальна витрата
  Більша опорна площина
  Легке нанесення
  Інноваційний дизайн 

та вдосконалена форма 
відер

Стандартна 
силіконова 
штукатурка
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На гала-вечірці 14 червня 2018 року зібралося приблиз-
но 500 гостей із усіх 27 країн, де присутні філіали компа-
нії Baumit. Серед них — найкращі архітектори, інвестори 
й партнери компанії. Незалежним журі було заздалегідь оці-
нено понад 320 проектів у 6 категоріях.

Учасники, чиї проекти потрапили до шорт-листа журі, були 
запрошені до Братислави на офіційну церемонію оголо-
шення переможців та вручення премій Life Challenge 2018. 
За кількістю робіт, які пройшли до фіналу, лідерами стали 
Австрія, Німеччина і Польща (по п’ять об’єктів від кожної 
країни). Трішки поступилися їм Чехія та Іспанія (по чотири 
об’єкти), а також Словаччина (три об’єкти). По два об’єкти 
було представлено від Франції, Румунії та Словенії. І, нарешті, 
по одному — від Болгарії, Греції, Угорщини і Литви. 

Переможцями в офіційних номінаціях конкурсу та володаря-
ми премії у 6 600 євро стали автори таких об’єктів: Student 
Club — South Bohemia, Чехія («Громадська будівля»), Paulaner 
Brewery, Німеччина («Історична реновація»), Torre 30. Madrid, 
Іспанія («Термореновація»), Pavilion In A Hayrack, Словенія 
(«Односімейний будинок»), Beautiful Elderly Life, Словенія («Ба-
гатоквартирний будинок»), House Marie, Австрія («Вражаюча 
текстура»).

Головний приз конкурсу Baumit Life Challenge 2018 (і нагороду 
у 9 900 євро) отримала команда архітекторів Bonell i Gil & Peris 
+ Toral за проект Collective Housing And Health Centre («Ба-
гатоквартирний будинок і оздоровчий центр»), побудований 
в іспанській Барселоні. Саме тому наступна церемонія Life 
Challenge Award відбудеться у 2020 році у столиці Ката-
лонії.

Life Challenge
Baumit

2018Перші вручення премії Life Challenge успішно 
пройшли у Відні в 2014 році та Мадриді в 2016 році. 
Церемонія присудження премії в 2018 році відбулася 
14 червня в філармонії у Братиславі.

Проведення премії Life Challenge вже стало традиційним. 
Baumit дає можливість надати кожному будинку унікально-

го «характеру» — шляхом вибору матеріалу, структури, форми 
та кольору. Саме це й надихнуло нас на запровадження премії 
Baumit Life Challenge. А оскільки ї ї популярність дуже зросла, 
ми почали проводити серію конкурсів в рамках цієї премії кожні 
два роки.

Враження від Life Challenge
Андрій Пашенько з України («Архітектурна майстерня А. Па-
шенько») розповідає про свої враження від Life Challenge: «Я 
брав участь у цьому конкурсі раніше двічі, і щоразу був вра-
жений його фантастичною організацією. Першого разу я був 
присутнім на фінальному етапі конкурсу в Відні, який мені над-
звичайно сподобався, однак масштаб і довершений смак ма-
дридського показу мене просто приголомшили. Шоу, в якому 

проекції об’єктів виводилися на стіну, відповідало усім вимогам 
до сучасних технологій оформлення масових заходів і справило 
дуже сильні враження. Рішення компанії Baumit взяти на себе 
організацію такого конкурсу робить їй честь і має велике зна-
чення для репутації компанії. Книга про останній конкурс Life 
Challenge, яку ми отримали в подарунок, ілюструє безліч висо-
копрофесійних об’єктів. Це дуже великий досвід для практику-
ючих архітекторів: ти можеш побачити, що роблять інші, як вони 
це роблять, і я вважаю, що це дуже хороша ініціатива.»

Baumit обирає «Європейський фасад 2018 року» у Братиславі
Понад 320 проектів у 6 категоріях
13 авторитетних архітекторів визначили переможців у таких ка-
тегоріях: «Громадська будівля», «Історична реновація», «Терморе-
новація», «Односімейний будинок», «Багатоквартирний будинок», 
а також у спеціальній категорії «Вражаюча текстура».

Хто входить до складу 
професійного журі?

Голова журі:
Андреа Бакова (Andrea Bacová),

Словаччина,
Словацький технологічний університет

Енріке Альварес-Сала 
Вальтер (Enrique Álvarez-
Sala Walther)
Іспанія, студія Альварес-
Сала (Alvarez-Sala)

Мехпаре Евренол 
(Mehpare Evrenol)
Туреччина, Евренол 
Аркітекс (Evrenol Architecs)

Пьотр Костка              
(Piotr Kostka)
Польща, Костка & Курка 
Аркітектс (Kostka & Kurka 
Architects)

Цвєтан Петров       
(Tsvetan Petrov)
Болгарія, Іво Петров — 
Аркітектс (Ivo Petrov — 
Architects)

Річард Черні (Richard 
Černy) 
Чеська Республіка, 
Сіадизайн Ліберец с.р.о. 
(Siadesign Liberec s.r.o.)

Маркус Хіллегаарт 
(Markus Hillegaart)
Німеччина, Штраусс & 
Хіллегаарт ГмбХ (Strauss & 
Hillegaart GmbH)

Верена Мьоркл           
(Verena Moerkl)
Австрія, Суперблок 
Цівільтехнікер (Superblock 
Ziviltechniker GmbH)  

Раду Теача                     
(Radu Teaca)
Румунія, архітектурне бюро 
АРТЛАЙН Бухарест (Bureau for 
Architecture ARTLINE Bucharest)

Менсур Демір           
(Mensur Demir)
Боснія та Герцеговина, 
Міжнародний Університет 
Сараєво

Майя Іваніч                 
(Maja Ivanič)
Словенія,                          
галерея Десса
(Dessa gallery)

Андрій                      
Пашенько 
Україна, архітектурна 
майстерня А. Пашенько

Сімоне Зойя           
(Simone Zoia)
Італія, ВАЛЕРІ.ЗОЙЯ 
Аркітетті Ассосьяті (VALERI.
ZOIA Architetti Associati)
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Для того, щоб врахувати складність обраного місця роз-

ташування (“de las Glóries”) та особливості його архітек-

тури, автори застосували дві різні стратегії. По-перше, голов-

на будівля була зведена урівень з іншими будівлями району 

Ешампле (Eixample). По-друге, частини житлового комплексу 

наче продовжують ряд сусідніх будинків, які стоять окремо 

і відносяться до проспекту Діагональ (Hauptstraße Diagonal). 

До будівельного комплексу входять головна будівля для гро-

мадського використання і 3 будівлі для приватного викори-

стання.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ:

■ Baumit StarSystem 

■ Baumit NanoporTop

Донедавна територіальне розташування помешкань 

людей було «прив’язане» до меж міста, в якому вони 

працюють. Та сьогодні вони все частіше обирають житло 

на околицях міста — раціональне, економічне та збудоване 

з високоякісних матеріалів. Південні стіни об’єкта органічно 

вписані у схил. У конструкції та зовнішньому вигляді фасаду 

будинку до найменших деталей збережено елементи, харак-

терні для сільського амбара. Із сучасного будинку, «вбудова-

ного» у каркас амбара з характерними для нього отворами, 

можна милуватися красою навколишніх пейзажів. Дивлячись 

на будинок зовні, складається враження, ніби він виконаний 

у сільському словенському стилі. А всередині панує атмос-

фера сучасного дизайну будинку. Це будівля, в якій чудово 

поєднані традиції та сучасність.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ: 

■ Baumit NatureSystem 

■ Baumit StarContact Forte 

■ Baumit SilikatTop

Спеціальна категорія 
ВРАЖАЮЧА ТЕКСТУРА

Категорія 

ОДНОСІМЕЙНИЙ
БУДИНОКCollective Housing and Health Centre

Барселона, Іспанія
Автори: UTE BONELL I GIL & PERIS + TORAL; рік: 2016

House Marie
Австрія; поруч з Віднем (Австрія) 
Автори: CARAMEL ARCHITECTS; рік створення: 2016

Проект — розширення традиційного будинку виноробів. 

Щоб нова сучасна будівля не зруйнувала ностальгічної 

атмосфери Хьюрігера, а вдихнула в ї ї архітектуру нове жит-

тя, всі новостворені рівні було зведено з думкою про зелену 

пишність саду. Завдяки своїй поверхні, яка дуже схожа на ки-

лим зі справжньої зелені, фасад огортає усі добудовані рівні, 

як зелена стрічка, наче зв’язуючи між собою людину і приро-

ду. Текстура кори великого горіха, характерного матеріалу 

для зведення таких будинків виноградарів, стала джерелом 

натхнення для створення текстури поверхні фасаду.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ: 

■ Baumit CreativTop Fine 

■ Baumit SilikonColor

■ Baumit Lasur 

■ Baumit Finish

Pavilion In A Hayrack
Врхе, Словенія
Автори: STYRIA ARHITEKTURA; рік: 2016

BAUMIT LIFE CHALLENGE 2018 

ОГЛЯД РОБІТ

  ГОЛОВНИЙ
ПЕРЕМОЖЕЦЬ

переможців конкурсу
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Студентський клуб Університету Південної Богемії в Чесь-

ке-Будейовіце для студентів з особливими потребами. 

Продумана архітектура павільйону на першому поверсі, розта-

шованого в красивому парку, поєднує світлу альтанку, що має 

напрочуд «легкий» вигляд та перемежована стінами зі скла 

від підлоги до стелі, з обрамленням чорного кольору. Чудовим 

рішенням стало поєднання матеріалів, з яких зведено будівлю. 

Ідеальному результату сприяли також і відмінні технологічні ха-

рактеристики Baumit CreativTop із зерном 1 мм.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ: 

■ Baumit openSystem 

■ Baumit CreativTop

Об’єкт, що утворює форму квадрата, складається з різних 

просторових елементів, які утворюють дві різноцільові будів-

лі: квартирний комплекс для людей похилого віку та Центр для їх 

повсякденної діяльності. Таке рішення покликане створити інте-

гроване середовище для комфортної життєдіяльності людей по-

хилого віку. Застосування різної форми віконних і дверних отворів 

дозволило надати фасаду індивідуальності. За допомогою тако-

го проекту вдалося поєднати приватний та суспільний простори 

для життєдіяльності людей похилого віку та вдало вписати дизайн 

будівельного комплексу у прилеглу до нього територію міста Ізола. 

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ: 

■ Baumit StarSystem Mineral

■ Baumit StarContact Light White 

■ Baumit SilikonTop, StellaporTop Fine

Мета створення проекту — не тільки подовження 

строку служби будівлі, а й перетворення ї ї на сучасний, 

динамічний, знаковий орієнтир у будівництві. Для захисту 

будівлі основну роль відіграла система зовнішньої скріпленої 

теплоізоляції (ETICS) від ТМ Baumit. Також, автори ретельно 

попрацювали над вибором кольору та структури декоративно-

оздоблювального шару, в тому числі з ефектом металік. Ця 

будівля має історичне значення і розташована на об’їзному 

шосе, яким щодня рухаються тисячі водіїв. Тому оновлений 

фасад повинен відповідати значущості місця розташування. 

Завдяки освітленню та оригінальному дизайнерському 

рішенню, розробленому для зовнішнього покриття, вночі 

фасад будівлі Torre 30 міниться усіма барвами веселки. 

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ: 

■ Baumit StarSystem 

■ Baumit NanoporTop 

■ Baumit NanoporColor

Пивоварня Paulaner в Мюнхені є історичною визначною 

пам’яткою міста. Через багато років після пошкоджен-

ня внаслідок потрапляння бомби в часи Другої світової вій-

ни фасад був відновлений до початкового вигляду. Оскільки 

будівля довгий час піддавалася впливу вологи, єдиним варі-

антом для реконструкції було використання реставраційної 

штукатурки. Відновлення входу до пивоварні здійснювали, 

використавши реставраційну штукатурку, армувальну сітку 

та вапняну штукатурку.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ: 

■ Baumit SanovaSpritz 

■ Baumit Sanova Selfpor SP 64P 

■ Baumit MPA 35 Speed 

■ Baumit Multi MC 55 W 

■ Baumit Klima RK 70 N

Категорія
БАГАТОКВАРТИРНИЙ 

БУДИНОК Beautiful Elderly Life
Ізола, Словенія
Автори: GUŽIC TRPLAN ARHITEKTI; рік: 2017

Категорія
ГРОМАДСЬКА 

БУДІВЛЯ

Категорія 
ІСТОРИЧНА
РЕНОВАЦІЯ

Категорія 
ТЕРМОРЕНОВАЦІЯ

Student Club — South Bohemia
Ческе-Будейовіце, Чехія
Автори: ATELIER DVORAK ARCHITEKTI; рік: 2017

Paulaner Brewery 
Мюнхен, Німеччина 
Автори: HIERL ARCHITEKTEN BDA DWB; рік: 2017

Torre 30. Madrid
Мадрид, Іспанія
Автори: RUIZ BARBARIN ARQUITECTOS; рік: 2016
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Придбати готову чи приготувати самому?
Правильно улаштована підлогова стяжка дозволяє сфор-
мувати основу майбутнього «пирога» підлоги та підготувати 
його до улаштування декоративного покриття.

Функції стяжки:
  створення надійної основи, що сприймає значні 

навантаження;
  закладення комунікацій 
    (сантехнічних, електричних тощо); 
  звуко- і теплоізоляція;
  можливість укладення на розподільні конструкції 

з використанням плит утеплювача;
  монтаж елементів теплої підлоги (водяної або 

електричної);
  зміцнення існуючої основи стяжки;
  вирівнювання основи 
    (під час виконання ремонтних робіт).

На ринку України домінує цементно-піщана стяжка само-
стійного приготування. На перший погляд, такий варіант 
приготування є простим і економічним, та коли проаналізу-
вати ситуацію ретельніше, то можна зрозуміти, що «дешево» 

означає «дуже дорого». 
Некоректне дозування компонентів та полімерних домішок 
у стяжці самостійного приготування може призвести до утво-
рення тріщин, відшарувань та інших дефектів. Внаслідок не-
достатньої міцності стяжки декоративне облицювання може 
пошкодитись, а це, у свою чергу, буде призводити до додат-
кових фінансових витрат. А «моральні витрати» і порахувати 
важко.
Усі ці проблеми відсутні, якщо правильно підібрати готовий 
продукт від виробника, якому довіряєш.

Стяжки ТМ Baumit — класичні продукти 
з відмінною репутацією
Стяжки ТМ Baumit для улаштування безшовних під-
лог чудово зарекомендували себе завдяки високій якості 
та широкому спектру застосування. Цементно-піщана суміш 
для улаштування стяжок Baumit Solido E160 вже завою-
вала репутацію універсального продукту на ринку України, 
розрахованого на помірні навантаження. А хітом продажів 
стала Baumit Solido E225 завдяки здатності витримувати 
навантаження середнього рівня та відповідності усім умо-
вам, які диктує сучасне цивільне будівництво. 

Новинка 2018 року: Baumit Solido E350 
Минулого року ми запропонували увазі наших 
Партнерів і Клієнтів нову стяжку преміум-рівня — 
Baumit Solido E350.
Модифікована високоміцна цементна суміш 
Solido E350 відповідає вимогам EN 12004 
та ДСТУ Б В.2.7-126:2011. 
Baumit Solido E350 призначена для улаштування 
високоміцних підлогових стяжок у промисловому 
та цивільному будівництві під помірні та значні 
навантаження, зокрема, навантаження від легкого 
автотранспорту на гумовому ходу по жорстких 
зв’язаних основах, розподільчому, а також тепло-
ізоляційному шарах та підлогах з підігрівом. 

Властивості Solido E350:
  висока міцність — 35 МПа;
  швидке твердіння без напружень 18 МПа 

через 3 доби (за норми у 10 МПа);
  для підлог з підігрівом;
  улаштування по жорстких основах та розпо-

дільчому шарі;
  мінімальна усадка 0,2 мм/м (за норми у 2 мм/м);
  легке вирівнювання;
  для ручного та механізованого нанесення;
  широкий діапазон товщин — 12*–100 мм.
        
Baumit Solido E350 можна використовувати:
  для ручного та механізованого нанесення 

всередині та зовні будівель;
  для підготовчих робіт на терасах і балконах 

за умови подальшого улаштування гідроізоляції;
  для монтажу підлог з ухилом, ремонту сходів 

та інших бетонних елементів;
  під укладення керамічних покриттів, паркету, 

лінолеуму тощо.

Нова стяжка Solido E350, розроблена на осно-
ві передових технологій та досвіду наших євро-
пейських колег, якнайкраще враховує потребу 
внутрішнього ринку України. Тому ми вважаємо, 
що цей продукт здобуде своє визнання серед на-
ших Партнерів та Клієнтів по всій Україні. 
Стяжка Solido E350 — запорука 100% якісного 
результату. Довіряйте фахівцям — обирайте най-
краще!

Будівельний ринок висуває жорсткі вимоги, осо-
бливо до строків виконання робіт. Стяжки, доступ-
ні на ринку України сьогодні, набувають повної 
міцності лише через 28 діб. Результат хороший, 
але новітні технології дозволяють його значно по-
кращити. Стяжки нового покоління набиратимуть 
повну міцність всього за 1–7 днів. Створення та-
ких швидкотверднучих стяжок для екстремаль-
них навантажень у поєднанні з легким та швидким 
виконанням робіт реалізує гасло ТМ Baumit «Ідеї 
з майбутнім» на практиці. Адже час — це гроші, 
особливо у будівництві.

*  Для «зв’язаної» стяжки товщиною менше 35 мм рекомендуєть-
ся передбачити підготовку мінеральної основи спеціальною 
високоадгезійною контактною ґрунтовкою Baumit SuperGrund.

Baumit Solido E350
Сучасна основа для якісної підлоги
Стяжка невидима оку людини. Проте цей внутрішній елемент конструкції підлоги, 
захований під декоративне покриття, є одним із основних її елементів. 
І часто дуже недооцінений...
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Не варто ігнорувати й гідроізоляцію балкона. Його основа — 
залізобетонна плита, яка постійно піддається негативному 
впливу навколишнього середовища. В ї ї капіляри легко про-
никає волога, і це знову ж таки сприяє появі сирості, цвілі 
та грибків, які поступово розповсюджуються на внутрішні 
приміщення.
Крім того, волога у бетоні та температура за вікном чинять 
свою «фізику». Усі ми знаємо, що вода замерзає і перетво-
рюється на лід, який збільшується в об’ємі. Замерзла вода 
розриває капіляри бетону і поступово руйнує всю плиту. 
Слід пам’ятати про гідроізоляцію підземної та цокольної ча-
стин будівлі. Зазвичай сильні дощі або активне танення снігу 
призводять до значного підйому води. Як наслідок — руйну-
вання будівельних матеріалів, втрати тепла, утворення від-
кладень солей, нітратів у вигляді плям на поверхнях всереди-
ні та зовні будівлі.

Продукти Baumit 
на варті захисту від вологи
Належний монтаж гідроізоляції забезпечує багаторічну 
службу приміщень, які експлуатуються в умовах підвищеної 
вологості. Мета компанії «Бауміт Україна» — надати вам 
функціональні системні рішення, які відповідають критеріям 
якості, надійності та технологічності. 
Полімерцементна гідроізоляційна суміш Baumit Protect A1 
за умови правильного нанесення (мінімум в два шари) є на 100% 
водонепроникною. Тому в приміщеннях, які експлуатуються 

Чому гідроізоляція 
варта уваги
Гідроізоляція — це матеріал або їх сукупність, що утворюють 
щільний водонепроникний прошарок між основою конструк-
ції та зовнішнім оздобленням. Основною функцією гідроізо-
ляції якраз і є захист від води та вологи, негативний вплив 
яких може створити нам стільки неприємностей у майбутньо-
му. Заздалегідь продумані обробка і захист будівельних кон-
струкцій, виконання їх належним чином дозволять підвищити 
надійність та довговічність будівель. І якщо про гідроізоляцію 
не подумали одразу, то ї ї улаштування можливе не тільки 
на етапі будівництва, але й під час реконструкції чи модерні-
зації будівлі.

До чого призведе 
відсутність гідроізоляції?
Як ми вже зрозуміли, захист від вологи є необхідною складо-
вою під час виконання будівельних робіт. Це особливо важ-
ливо для санвузлів, ванних кімнат, цоколів, балконів, оскільки 
у цих приміщеннях особливий мікроклімат, та й експлуатують-
ся вони у специфічних умовах.
На декоративний шар покриття та облаштування ванних кім-
нат і санвузлів негативно впливають безліч факторів: підвище-
на вологість повітря і перепади температур, випаровування, 
періодична поява пари й утворення конденсату. Потрапивши 
під зовнішнє оздоблення, волога створює «комфортні» умови 
для появи і розвитку цвілі, плісняви та грибків.

в умовах підвищеної вологості, рекомендується наносити гід-
роізоляційну суміш безпосередньо під керамічну плитку. Крім 
того, Baumit Protect A1 забезпечує додатковий захист будь-
яких бетонних конструкцій від шкідливої дії сульфатів, хлори-
дів та інших агресивних речовин і тому є обов’язковою під час 
улаштування гідроізоляції всередині приміщень. 
Завдяки водо- і морозостійкості та паропроникності 
Baumit Protect A1 використовується для улаштування безшов-
ної гідроізоляції зовні та всередині будівель, гідроізоляції балконів, 
цокольних поверхів, житлових та адміністративних будівель. Зведення будинку чи ремонт — річ непроста. У першу чергу, ми зважуємо свої поба-

жання щодо оздоблення та комфорту, ретельно обираємо фарбу, плитку, сантех-
ніку. Здається, враховано все. То чому ж згодом у приміщеннях з’являється вологість 
і неприємний запах, а на стінах і стелях — тріщини, плями і цвіль?
Стикнувшись з такими проблемами, частіше за все ми звинувачуємо неправильно піді-
брані матеріали, їх погану якість, роботу майстрів. І рідко хто подумає про те, що причи-
ною можуть бути власні прорахунки або недостатня компетентність у будівельній сфері. 
Давайте поміркуємо, що ж пішло не так? Можливо, ми не врахували гідроізоляцію?

Baumit
Гідроізоляція від

Простий і надійний захист
від вологи та грибків

Універсального рішення 
захистити усі елементи 
будівлі не існує. Проте якщо 
до кожного випадку підхо-
дити індивідуально, проду-
мано і системно, обирати 
якісні матеріали і цікавитися 
деталями, можна уникнути 
багатьох клопотів у майбут-
ньому.

Найкращий результат — комплексний підхід
Важливо забезпечити системне застосування гідроізоля-
ційної суміші Baumit Protect A1 з іншими продуктами 
лінійки Baumit.

Роботи слід виконувати у такому порядку:
•  Ґрунтування поверхні глибокопроникною 
    сумішшю Baumit Grund;
•  Нанесення першого шару Baumit Protect A1;
•  Улаштування лугостійкої гідроізоляційної стрічки 

Baumit Strap;
•  Нанесення другого шару Baumit Protect A1;
•  Облаштування деформаційних швів у місцях, 

передбачених проектом;
•  Догляд за нанесеними гідроізоляційними шарами 
    до набору покриттям проектної міцності.

Гідроізоляція від ТМ Baumit — надійний захист від вологи, 
плісняви та грибків на довгі роки. Звернувшись до нас, ви от-
римуєте, насамперед, не тільки якісний продукт для гідроізо-
ляції, а й системне рішення, до якого входять: повний підбір 
матеріалів для влаштування вертикальної або горизонталь-
ної гідроізоляції, професійний і технічний супровід від момен-
ту проектування до улаштування системи.
Baumit Protect A1 — нова гідроізоляція від ТМ Baumit. 
Вже у продажу!
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Термосанація будівель стає все більш розповсюдженим 
рішенням для значного зменшення енерговитрат. Її за-
стосовують під час реконструкції старих будівель. З точ-
ки зору споживання енергії, старі будівлі не відповідають 
сучасним вимогам. Причина у тому, що під час їх зведен-
ня першочергова увага приділялася швидкості будівниц-
тва, структурній та механічній міцності, а не витратам 
на опалення. У результаті, товщина стін будинків 
була мінімальною, а втрати тепла — майже ка-
тастрофічними. Тому сьогодні нагальним по-
стає питання: як підвищити енерго-
ефективність у тих будівлях, де 
вона не була врахована із само-
го початку?

КОЛИ НОВЕ —
   ЦЕ ДОБРЕ УТЕПЛЕНЕ СТАРЕ

Загалом, виходів із ситуації два: на місці старої будівлі побудувати нову з урахуванням усіх сучасних вимог або здійснити комп-
лексну термосанацію старої будівлі. Перший варіант кращий, проте малореалістичний і дорогий. А другий має всі можливості 
для втілення в життя і потребує менше коштів на реалізацію.

Маленькі хитрощі тендерних систем
Надійний результат будь-якого будівельного проекта досягаєть-
ся завдяки дотриманню встановлених норм та вимог. Для тер-
мосанації фасаду будівлі однією із таких вимог є строк його 
експлуатації, який складає мінімум 25 років. Проте вже сьогодні 
переважна більшість утеплених об’єктів не відповідає встанов-
леним стандартам. Причина досить очевидна: дешева рибка 
— погана юшка. Обираючи компанію, яка буде теплоізолювати 
фасад, замовник часто не приділяє належної уваги якості мате-
ріалів і робіт. Як наслідок, результат виконаного проекту не від-
повідає очікуванням.
Але тут виникає запитання: якщо існують конкретні стандарти 
термосанації будівель, а тендер зазвичай організовують на офі-
ційному рівні, то чому ж неякісно виконаних проектів так багато? 
Лазівка, якою користуються підрядчики — виноска у тендерній 
системі, в якій сказано, що для утеплення можна використову-
вати «аналогічні матеріали». Саме «завдяки» посиланню на цю 
виноску підрядчики мають змогу обрати найдешевший варіант, 
порушуючи низку вимог ДСТУ, зокрема, щодо ефективного 
строку експлуатації фасад у у мінімум 25 років. Вони надають 
документи щодо матеріалів до систем утеплення (сертифіка-
ти відповідності, пожежної безпеки, санепідемстанції тощо), 
при цьому делікатно обходячи пункт наявності протоколу 
випробувань системи. Часто не враховується і такий важли-
вий фактор, як системність рішення для термосанації будівлі: 
в якості окремої одиниці обрані «аналогічні матеріали» відпові-
дати нормам і стандартам можуть, проте не утворюють належ-
ної системи утеплення. 

То чому ж замовники заплющують очі на усі ці важливі моменти? 
Тому що утеплення фасаду — найдорожчий вид енергоефек-
тивних рішень. Дешевше виконати заміну вікон, індивідуального 
теплового пункту, замінити лампочки у під’їзді. А якщо рішення 
щодо теплоізоляції будівлі все ж приймається, то у більшості ви-
падків роботи виконуються неналежним чином. І саме з цієї при-
чини з’являється величезна кількість теплоізольованих об’єктів, 
де технологія утеплення не витримана, матеріали обрано низь-
кої якості, а роботи виконані працівниками з низькою кваліфі-
кацією.
Зрозуміло, що після такого «утеплення» успішність проекту тер-
мосанації ставиться під сумнів чи не з першого року експлуатації 
фасаду. Буквально на другий-третій рік фасад починає втрачати 
початковий колір, на декоративному покритті з’являються трі-
щини, крізь які волога проникає всередину, руйнуючи оздоблю-
вальний шар. Утеплювач втрачає свої теплофізичні властивості 
й, відповідно, стає неефективною уся система теплоізоляції. 
Виникає повторна потреба у реконструкції фасаду. А про строк 
експлуатації у 25 років годі й говорити.

Системи зовнішньої скріпленої теплоізоляції від ТМ Baumit
Компанія «Бауміт Україна» пропонує індивідуально підібрані 
системні рішення та супровід до повного закінчення фасадно-
оздоблювальних робіт на об’єкті. Професійний підрядчик 
знає, що пінополістирольний або мінераловатний утеплювач 
без належної герметизації зовні неефективний. Його потрібно 
«закрити» надійним матеріалом. І такий матеріал виробляє 
компанія «Бауміт Україна». У кошторисі загальною сумою 

1 млн гривень, виділених на утеплення будівлі, сухі суміші 
займають приблизно 25% або 250 тис. грн. Решта (750 тис. грн) 
витрачається власне на утеплювачі та роботу спеціалізованої 
бригади. Як бачите, вартість сухих будівельних сумішей 
у порівнянні з вартістю решти матеріалів та робіт зовсім 
невелика.

Для утеплення використовуються спеціальні системи, 

наприклад, скріплені теплоізоляційно-оздоблювальні фасадні 

системи ТМ Baumit. Утеплювач (пінополістирольні або 

мінераловатні плити) приклеюється до зовнішньої поверхні 

стіни за допомогою спеціального розчину та додатково 

фіксується дюбелями. Потім його захищають армованим шаром 

із застосуванням сітки з лугостійкого скловолокна і покривають 

мінеральною декоративною штукатуркою та фарбою або 

пастоподібною штукатуркою, доступною у різних варіантах 

кольорів. 

Для цього використовуються такі матеріали ТМ Baumit:
  клейова шпаклювальна суміш Baumit StarContact White;
  фасадна пінополістирольна плита Baumit StarTherm;
  клейова шпаклювальна суміш Baumit StarContact White 

і лугостійка склосітка Baumit StarTex;
  силіконова штукатурка Baumit SilikonTop.

Улаштування системи зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції ТМ Baumit дозволяє:
  створити рівномірну теплоізоляційну оболонку всієї поверхні 

стіни, усунути містки холоду;
  зменшити втрати тепла взимку;
  підвищити внутрішню температуру стіни, що позитивно 

впливає на тепловий комфорт у приміщеннях та запобігає 
утворенню конденсату і появі плісняви;

  збільшити теплову стійкість стіни;
  запобігти перегріванню будинку влітку, що дозво-

ляє заощаджувати електроенергію на роботі системи 

кондиціонування;
  надати фасаду естетичного вигляду на довгі роки;
  виконати роботи без створення незручностей для мешканців 

будинку.

Оскільки рахунки на опалення будинку зменшуються мінімум 
на 30%, витрати на улаштування системи скріпленої теплоізо-
ляції окупляться протягом певної кількості років. Тому важливо 
врахувати наступний фактор: мінімальний строк експлуатації 
у 25 років визначено з об’єктивних причин. Однак, окупність 
витрат можлива лише за умови професійного виконання робіт 
та вибору належно сертифікованої  системи, до складу якої вхо-
дять усі необхідні матеріали, повністю сумісні між собою. Тільки 
за таких умов можна розраховувати на те, що витрачені кошти 
принесуть очікувані результати.
До того ж, «Бауміт Україна» — чи не єдина компанія, що на-
дає документ, який підтверджує, що системи Baumit Star або 
Baumit Pro прослужать мінімум 25 років. І цей строк є реальним 
саме завдяки надійним системним рішенням. Обираючи якісні 
матеріали TM Baumit, замовник обирає варіант утеплення, який 
потребуватиме заміни чи вдосконалення мінімум через чверть 
століття.

Приклади проектів із термосанації будівель
Станом на сьогодні у роботі компанії «Бауміт Україна» два про-
екти із термосанації: Будинок культури у с. Новосілки в Київській 
обл. та Інститут нейрохірургії ім. Рамаданова у Києві. На обох 
об’єктах буде використовуватися система утеплення Baumit Pro. 
Готуються ще більше 40 проектів до кінця 2019 року.
У перспективі компанія планує і надалі працювати з бюджетни-
ми організаціями. Цей ринок досить великий: згідно з оцінками 
Міністерства регіонального розвитку та будівництва, у ринок 
термосанації в Україні протягом 10 років буде інвестовано при-
близно 80 млрд євро. 
Щоб втілити проекти з термосанації у життя, потрібно врахову-
вати українські реалії. Зокрема, в Україні існує величезний пере-
лік нормативних документів, в які постійно вносяться зміни, і це 
створює перешкоди на шляху до успішної реалізації проектів. 
Проте, компанія «Бауміт Україна» знаходить і буде знаходити 
правильні рішення, співпрацюючи з міжнародними консультан-
тами та переймаючи їхній успішний досвід у проектуванні та ре-
алізації проектів з термосанації будівель.

З повагою, 
Горчинський Павло, 

керівник проекту термосанації 
ТОВ «Бауміт Україна»
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Загальна тенденція на ринку нерухомості — орієнтація споживачів 
на якісне житло — вплинула на вибір будівельних матеріалів 
забудовниками і підрядчиками. Їм потрібні якісні матеріали. 
І продукція ТМ Baumit повністю відповідає цим вимогам. 

ЄВРОПЕЙСЬКА 
ЯКІСТЬ

Розташування, виробничі потужності та амбітні цілі
Завод розташований в смт Велика Димерка Броварського ра-
йону Київської області, у 25 км від Києва. Таке розташування 
є надзвичайно вигідним, адже місцезнаходження в найпотуж-
нішому та найбільшому за обсягами будівельних робіт Цен-
тральному регіоні дозволяє компанії вдосконалити логістику, 
частково позбутися імпортної складової та цілком задовольни-
ти попит вітчизняних споживачів на свою продукцію. 
Власне, завод орієнтований саме на Центральний регіон, на 
який припадає 40% всіх будівельних робіт у країні. За умови 
повного завантаження заводу частка ТМ Baumit складатиме 
приблизно 25% ринку сухих будівельних сумішей у даному ре-
гіоні.
Прогнозується, що у 2019 році співвідношення використан-
ня споживачем модифікованих сухих будівельних сумішей на 
українському ринку збережеться приблизно наступним чином: 
клеї для плитки — 43%, клеї для систем утеплення — 25%, ма-
теріали для підлог — 10%, штукатурки — 10%, решта — 12%.

Продукція і технології
У 2015 році на заводі «Бауміт Україна» була запущена власна 
лінія виробництва пастоподібних штукатурок та ґрунтувальних 
сумішей виробничою потужністю 5 000 тон продукції на рік. 
Виробництво здійснюється на новітньому автоматичному 
обладнанні австрійської компанії Hoffman, яке зводить до нуля 
помилки, пов’язані з людським фактором. Для виробництва 
використовується високоякісна імпортована сировина. 
Дозування продукції виконується автоматично з надзвичайно 
чітким контролем до ±0,010 кг.
На сьогодні завод випускає штукатурні суміші для зовніш-
нього та внутрішнього оздоблення, суміші для улаштування 
систем зовнішньої скріпленої теплоізоляції, широкий спектр 
ґрунтувальних сумішей, клеї для плиткового облицювання, 
стяжки та нівеліри. У загальному обсязі виробництва частка 

сухих та пастоподібних сумішей складає 95% і 5% відповідно.
Виробництво сухих будівельних сумішей ТМ Baumit ведеться 
з використанням виключно високоякісних полімерних доба-
вок, в’яжучих компонентів, наповнювачів відомих і надійних 
світових виробників і здійснюється за допомогою технології 
гравітаційної подачі, змішування та фасування вертикального 
типу. Всі сировинні матеріали подаються у ємності до верхньої 
частини основної виробничої вежі з подальшою подачею, дозу-
ванням, перемішуванням і фасуванням з верху до низу. Такий 
спосіб виготовлення продукції не тільки дозволяє економно ви-
користовувати площу заводу, але і значно прискорює процес 
виробництва.

Аналіз та контроль якості продукції 
Питанню якості компанія «Бауміт Україна» приділяє особливу 
увагу. У заводській лабораторії здійснюється регулярний вхід-
ний контроль сировини для сухих будівельних сумішей (цемент-
них та гіпсових в’яжучих, гідратного вапна, піску, мінеральних 
наповнювачів, мармурової крихти). Перевіряється вологість, 
фракційний склад, а для цементних та гіпсових в’яжучих — час 
тужавлення та показники міцності. Сировина для пастоподіб-
них продуктів (полімерні дисперсії та компаунди) проходить пе-
ревірку на вміст полімерів.
Лабораторія здійснює ретельний контроль готової продукції. 
Сухі суміші та пастоподібні продукти випробовуються за фрак-
ційним складом, реологічними характеристиками (розтічність, 
в’язкість) та вмістом полімерних складових.
Готові розчини із сухих сумішей (штукатурок, стяжок, нівелірів) 
періодично перевіряються за показниками міцності на згин та 
стиск. Клейові та клейово-шпаклювальні суміші для улашту-
вання систем теплоізоляції випробовуються за показниками 
міцності зчеплення з основою в різних кліматичних умовах, які 
забезпечує сучасна кліматична камера.
Усі дані поточного контролю лабораторії вносяться до он-лайн                                                                                  

бази даних лабораторної програми, до якої під’єднані всі під-
приємства Baumit International, завдяки чому ступінь відпові-
дальності за якість продукції є надзвичайно високим на всіх 
ділянках виробництва.
Дуже важливою для забезпечення якості також є он-лайн про-
грама, за допомогою якої здійснюється автоматичне керуван-
ня виробничим процесом і оперативне реагування на будь-яку                  
позаштатну ситуацію без негативного впливу на якість готової 
продукції.
Крім поточного контролю сировини та якості готової продукції, 
лабораторія здійснює власні дослідження з метою оптимізації 
існуючих рецептур та розробки нових продуктів. Дослідження 
проводяться за тісного співробітництва з відділом продакт-               
менеджменту компанії та інструкторами-технологами.
Необхідність таких досліджень зумовлена змінами, які відбува-
ються на сучасному ринку будівельних матеріалів, та потреба-
ми клієнтів. 

Дослідження та розробки
Оскільки ринок кожної країни має свої особливості, на осно-
ві аналізу продуктів та ринку вимальовується картина того, 
які продукти може запропонувати компанія. Це стосується 
не лише модифікації вже існуючих продуктів, але й розроб-
ки зовсім нових — навіть таких, яких немає в лінійці Baumit 
International. Таким продуктом став, наприклад, Baumit Uno. 
Проводячи роботу над вдосконаленням та розробкою продук-
тів, лабораторія заводу працює і в напрямку заміни сирови-
ни — різноманітних наповнювачів та складових для продук-
тів. Заміну сировини пропонують або співробітники Baumit 
International (і такі добавки підтверджуються випробуваннями 
на заводі), або співробітники лабораторії заводу Baumit в Укра-
їні. Мінеральні складники для продукції імпортуються із Туреч-
чини, Греції, Угорщини, Австрії, а багатотонажні матеріали, на-
приклад, цемент, пісок, вапно — українські. 
Отже, лабораторія підприємства працює над розробкою нових 
рецептур з метою розширення лінійок продуктів — а отже, на 
ринку сухих будівельних сумішей постійно зʹявляються новин-
ки від ТМ Baumit.

Логістика і доставка по Україні
Взаємно близьке розташування заводу і споживача скорочує 
транспортні витрати, що знижує кінцеву вартість продукції для 
покупця. Згідно з планами на 2019 рік, компанія Baumit достав-
лятиме по 20 тон продукції по Україні на склади дистриб’юторів 
і на будівельні об’єкти. По Києву асортимент послуг ширший 
— це і 10 тон, і 20 тон на 2 точки вивантаження. Пастоподібні 
продукти з моменту замовлення доставляються по Києву про-
тягом 24 годин, доставка по Україні складає 48 годин. 
За товарообігом найбільше замовлень припадає на Централь-
ний регіон України. Приблизно порівну діляться Східний і За-
хідний регіони, і менше всього замовлень припадає на півден-
ну частину країни. Відвантаження триває з 9 до 18 години, усі 
замовлення виконуються точно в узгоджений із замовником 
строк. 

Кадрова політика
Впровадження виробництва в Україні — це складний спеціалі-
зований процес, який першочергово потребує належного ка-
дрового забезпечення. Працівники заводу «Бауміт Україна» — 
професіонали своєї справи, команда досвідчених і талановитих 
спеціалістів, зацікавлених у довготривалому співробітництві та 
професійному розвитку разом із підприємством. Кожен із них 
досконально знає особливості виробництва, що вкрай необхід-
но для забезпечення споживача якісною продукцією та серві-
сом.
На заводі, як і на подібних промислових об’єктах, використову-
ється графік роботи за змінами, оскільки за умови такої органі-
зації роботу можна виконувати безперервно, а протягом сезону 
залучається додаткова робоча сила.
Відкриття заводу в Київській області ознаменувало початок ре-
алізації амбітних планів компанії «Бауміт Україна» з переходу на 
вітчизняне виробництво. Високі темпи зростання будівництва, 
а також підвищення стандартів виконання будівельних робіт 
зумовлюють попит саме на якісні продукти. І компанія «Бауміт 
Україна» забезпечує таку якість, постійно вдосконалюючи свою 
продукцію та застосовуючи інноваційні технології та рішення.

Щоб український споживач мав змогу обрати якісну продукцію від надійного виробника за кращою ціною, а також мати можливість 
розробляти нові продукти, які потребує український ринок, у вересні 2012 року компанія «Бауміт Україна», дочірнє підприємство 
австрійського холдингу Schmid Industrieholding, ввела в експлуатацію завод з виробництва сухих будівельних сумішей потужністю 
100 тис. тон. Завод (його офісна та виробнича частини), а також відкритий складський комплекс займають по 8 тис. кв. м. 

українського 
виробника

від
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«Бауміт Україна»: Андрію Васильовичу, членство 

в журі міжнародного конкурсу — це, безумовно, 

свідчення професійного визнання. А з чого все 

починалося? Чому Ви вирішили стати архітектором?

Андрій Пашенько: У дитинстві я захоплювався грою на баяні 

та гітарі. Закінчив музичну школу і збирався вступати до музичного 

училища. Але все вирішив випадок. Як і всі підлітки, іноді 

я трохи малював. Одного разу знайомий нашої родини, архітектор, 

подивившись на мої малюнки, попросив мене зробити кілька ескізів 

— і я несподівано захопився. Захопився настільки, що полишив 

музику, якою займався багато років, і вступив до Київського 

будівельного технікуму на архітектурний факультет. Там готували 

сильних технічних фахівців, і ази професії, які я там отримав, 

стали міцним фундаментом для мене. Навчання в технікумі 

тільки зміцнило моє бажання стати архітектором, і я вступив 

до Київського інженерно-будівельного інституту. Подальша робота 

в Київпроекті принесла мені безцінний досвід і знання, адже на той 

час це був найбільший проектний центр України. Пропрацювавши 

там 12 років, я вирішив рухатися далі і в 1995 році створив одну 

з перших приватних архітектурних майстерень, яка плідно 

працює і зараз. Ми пройшли активний і цікавий творчий шлях — 

від проектування невеликих об’єктів до створення містобудівних 

структур, житлових мікрорайонів, громадських центрів.

- Як Ви формулюєте своє творче кредо?

- Для нас кожен проект починається зі стратегії, а не з дизай- 

нерського рішення. Ця стратегія виникає з аналізу основних 

чинників і параметрів, проблем і можливостей, які несе в собі 

ділянка для проектування. Адже кожна з них унікальна і вимагає 

індивідуального підходу. Визначальним фактором для вибору 

проектної стратегії є середовище — як політичне, економічне 

чи соціальне, так і архітектурне. Ми намагаємося створювати 

гарну архітектуру на будь-якій ділянці в межах будь-якого 

бюджету і будь-якої програми. Тільки після глибокого аналізу 

конкретної ситуації виникає ідея проекту. Ідея має бути досить 

потужною, щоб витримати тиск, якого в наш час можна з будь-

якого боку очікувати на шляху до її реалізації. Приступаючи до 

роботи над кожним наступним проектом, ми максимально 

використовуємо досвід попередніх, дотримуючись структури 

нового задуму. Ми використовуємо різноманітні методи роботи, 

щоб створити гнучку інтелектуальну архітектуру. Ясність і 

відкритість, з якою ми працюємо, полегшує обговорення проекту 

з усіма сторонами, у тому числі клієнтами і підрядчиками. 

Ми намагаємося впроваджувати інновації, бо це саме те, що 

дозволяє знайти більш прості способи зробити щось краще. 

Ми постійно шукаємо нові рішення, відслідковуючи всі актуальні 

тенденції світової архітектури. Наші методи проектування 

опрацьовувалися і вдосконалювалися протягом більш ніж 

двадцяти років, що дозволило нам створювати архітектурні 

об’єкти, які відзначені не тільки в нашій країні, а й за кордоном. 

Ми проектуємо житлові райони з розвиненою інфраструктурою 

і з не меншим ентузіазмом — окремі житлові будинки, школи і 

АНДРІЙ 
ПАШЕНЬКО: 
АРХІТЕКТУРА — ЦЕ ДУЖЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНА СПРАВА

ТАМ «А. Пашенько» — провідна архітектурна фірма в Україні і давній партнер компанії 

«Бауміт Україна». Приводом для чергової зустрічі редакції журналу з керівником 

майстерні Андрієм Пашенько стала його участь у ролі члена журі в Міжнародному 

архітектурному конкурсі Baumit Life Challenge, фінал якого відбувся 14 червня 2018 

року в Братиславі. Однак тема бесіди вийшла далеко за рамки конкурсу і торкнулася 

цілої низки актуальних для вітчизняної архітектури проблем та нагальних завдань.

дитячі садки, офіси і торгово-розважальні центри, дипломатичні 

представництва і виставкові павільйони... У нас відмінна команда 

професіоналів, але, найголовніше, нам подобається працювати 

з тими, хто поділяє наше переконання, що архітектура може 

зробити світ кращим.

- Якими обʹєктами Ви дійсно пишаєтеся? 

Що справді вдалося?

- За більш ніж 20 років діяльності ми створили багато будівель, 

працюючи над кожною з них з повною самовіддачею. Як може 

батько відповісти на питання, хто із синів найулюбленіший? 

Це жарт, але, як кажуть, у кожному жарті є лише частка жарту. 

Звичайно, найбільш улюблені ті об’єкти, де ми не піддавалися 

тиску з боку девелоперів і підрядчиків. Це — теж жарт. 

З кожною новою роботою ми набували досвіду і знань, оскільки 

вдосконалювалися технології будівництва, змінювався 

менталітет замовників. Тому кожна наступна робота 

досконаліша, ніж попередні. Але як можна порівняти житловий 

будинок і посольство, офісну будівлю і торговельний центр? 

Навіть конкурси проводять за категоріями. З плином часу 

легше визначити, що вдалося, а що — не дуже стосовно 

архітектурної та містобудівної значущості. До успіхів я б 

відніс готелі Radisson Blu на Ярославовому Валу та Holiday Inn 

у складі бізнес-центру «Торонто-Київ», житлові комплекси 

Riviera Riverside на березі Дніпра біля метро «Лівобережна», 

Crystal Park у парку імені Пушкіна, 1-шу чергу «Печерських 

Липок», 2-гу чергу «Французького кварталу», IQ Business 

Center, ТРЦ Ocean Plaza... Головне, що наші проекти стають 

«улюбленцями» наших девелоперів.

- Які об’єкти Вам найбільше подобається 

проектувати?

- Нам подобається створювати гарну, якісну, функціональну 

архітектуру. Головне — мати можливості для цього. Ані місце, ані 

функція — ніщо не має значення. Величезна мотивація — коли 

замовник нам довіряє, дозволяє реалізувати наш задум, коли 

він сам надихається нашими ідеями, розвиває їх, стає членом 

нашого авторського братства. Це — щастя.

- Чи цікаво було б Вам зайнятися соціальним житлом?

- Давайте розберемося, що таке соціальне житло. Це житло, 

яке будує держава для певної частини населення згідно 

із соціальним запитом. Напевно, такі замовлення існують, 

але до нас вони не надходили. На сленгу заведено називати 

«соціальним житлом» будинки, в яких квартири коштують дешево 

(відповідно, собівартість будівництва 1 кв. м такого житла також 

мінімальна). Але це також і комерційне житло. І замовлень на такі 

проекти у нас багато, тому що є великий попит. Це обумовлено, 

звичайно ж, низькою платоспроможністю населення, що дуже 

сумно. Тому до роботи над такими проектами у нас підхід 

особливий: ми намагаємося в межах невеликого бюджету 

забезпечити максимальну якість архітектури і комфорту 

для потенційних покупців. Однією з останніх таких робіт 

є мікрорайон «Варшавський», де ми, як і в більшості наших 

проектів, реалізували квартальну схему забудови із системою 

закритих для транспорту дворів, тобто винесли транспорт 

за межі кварталів, створивши таким чином комфортне 

впорядковане середовище для місцевих жителів.

- Що б Вам хотілося побудувати? 

Про які об’єкти Ви мрієте?

- Мені було б цікаво взяти участь у серйозних містобудівних 

проектах, щоб спробувати покращити міське середовище, 

орієнтуючись на потреби людей. Хотілося б будувати популярні 

в Європі мультифункціональні центри, здатні цілодобово 

наповнювати простір світлом і життям. Мрію побудувати 

концертний зал, виставковий комплекс, бібліотеку, музей — 

щось не тільки дуже комерційне, а більше соціальне. «Соціальне» 

саме у значенні «суспільне». Поява таких об’єктів буде означати, 

що ситуація в країні покращується, оскільки і держава, і бізнес 

вирішили інвестувати гроші у такі проекти.

- Ви багато подорожуєте. Що Вас дивує останніми 

роками в європейському архітектурному ландшафті, 

як взагалі змінюється архітектура?

- Здавалося б, усе вже винайдено, і здивувати чимось дуже 

складно. Але з кожної подорожі за кордон ми повертаємося 

хоч і виснажені, але сповнені вражень, натхненні, мотивовані 

на роботу. Скрізь намагаємося подивитися всі споруди, зведені 

останнім часом. Звичайно, можна все побачити і в Інтернеті. Але 

по-справжньому відчути середовище, масштабність, зрештою 

— ауру місця і об’єкта, вивчити деталі можна, тільки маючи 

повний контакт. У цьому, напевно, суть будь-якої подорожі. 

За нашими спостереженнями, на Заході більше уваги почали 

приділяти організації пішохідних зон, міському ландшафту, 

деталям. Все яскравіше відчувається орієнтація на людей. 

Якщо ми намагаємося виносити транспорт тільки з житлових 

кварталів, то в багатьох містах Європи можна побачити успішні 

спроби винесення всього транспорту за межі центра, створення 

мережі пішохідних вулиць, організації велосипедного руху 

в таких зонах. Європейці продовжують відтісняти транспорт 

із центру міста до периферії.
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потрібно виконувати. Але, чесно кажучи, в нашій столиці поки 

що важко побачити перспективи реалізації грамотних містобу-

дівних рішень щодо організації громадських просторів на тлі           

існуючої хаотичної забудови.

- В чому Ви вбачаєте, хоча б теоретично, вихід 

із ситуації, що склалася, адже будівництво висоток 

неминуче?

- Кожний мегаполіс, навіть мегаполіс з історією, повинен 

мати даунтаун — місце зосередження ділової активності, яка 

зумовлює значний транспортний потік (якщо, звичайно ж, він 

не перехоплений на периферії громадським транспортом). 

Це — чимале за площею містобудівне утворення, і йому складно 

знайти місце в умовах сформованої забудови. Нашій столиці, 

враховуючи значущість історичної правобережної частини 

міста, логічно було б мати свій «сіті» (за аналогією з Лондоном) 

на лівому березі. Класика містобудівного жанру: на контрасті 

з історичною, «ювелірною» нещільною забудовою правого 

берега — високі скляно-бетонно-металеві висотки даунтауна 

лівого берега. Символ спадкоємності, що зрозумілий кожному: 

старе і нове. Колись у Києві все правильно було затіяно, але 

реалізувалося за зовсім іншим планом. Точніше, всупереч 

усім планам. Коли я був ще молодим архітектором і працював 

у «Київпроекті», ми займалися Лівобережним громадським 

центром поруч зі станцією метро «Лівобережна». Це була 

правильно задумана поліфункціональна забудова. На жаль, 

це дуже придатне місце для київського даунтауна вже втрачено. 

Там забудова теж поліфункціональна, тільки занадто. Все 

перемішано: люди, транспорт, несумісні функції... 

Насправді, теорія теорією, а на практиці вже вся історична 

центральна частина схожа на даунтаун. Кількість висоток вже 

перевищила за масою історичну забудову, і навряд чи можна 

змінити вигляд міста нинішніми заборонами. Сучасний Київ — 

це вже складний клінічний випадок, який вимагає грамотної 

толерантної поетапної містобудівної лікувальної програми.

- Ви — давній партнер компанії «Бауміт Україна». 

Як Ви оцінюєте нашу співпрацю?

- По-моєму, ми вже давно з партнерів перетворилися на 

друзів. Наша з вами співпраця настільки щільна, що ми друзів 

рідше згадуємо, ніж «Бауміт». Особливо останнім часом, коли 

левова частка проектів — це житло економ-класу. Ні для кого 

не секрет, що вартість ваших фасадних матеріалів набагато 

нижча, ніж навісних фасадних систем. Але ви так любите свій 

продукт і так креативно з ним експериментуєте, що змусили 

всіх його поважати і цінувати. Звичайно ж, загальне визнання 

на ринку ТМ Baumit завоювала бездоганною якістю. Унікальні 

можливості ваших матеріалів ми відкрили для себе, взявши 

участь у першому Baumit Life Challenge, коли побачили на 

прикладі європейських об’єктів, наскільки творчо можна 

працювати з вашими продуктами. Конкурс на чудових прикладах 

демонструє, як можна створювати якісну архітектуру за 

рахунок такого простого, здавалося б, недорогого і зрозумілого 

матеріалу, як штукатурка. Тепер усі підсумкові збірники 

архітектурних робіт Baumit Life Challenge займають гідне місце 

в нашій бібліотеці, і наші архітектори з ними активно працюють. 

Але справа не тільки в штукатурці. У роботі ми керуємося також 

чітко прописаними технологічними картами по всіх вузлах 

і деталях «мокрих» фасадів, а нещодавно отримали новий 

гідроізоляційний матеріал Protect A1 — будемо пробувати, адже 

все, що ми застосовували раніше від Baumit, нас не підводило. 

І дуже дякуємо вашим фахівцям, які оперативно надають 

консультації з фасадів, покірливо готують численні зразки для 

наших архітекторів, намагаючись зрозуміти їхні «забаганки», 

народжені в творчих муках. У нас зараз в роботі два дуже 

цікавих проекти — житло бізнес-класу в Київській області, де 

фасади всіх будинків улаштовані у «мокрий» спосіб. Ми дуже 

сподіваємося, що компанія «Бауміт Україна» долучиться до 

роботи над цими обʹєктами.

- У 2018 році Ви були присутні на конкурсі 

Baumit Life Challenge вже не як гість, а як член журі. 

Як змінилися Ваші враження зі зміною статусу?

- Я відчув набагато більше драйву. Спостерігаючи за ситуацією 

зсередини, ти ніби втягуєшся у змагання, переживаєш емоції 

гравця, судді і вболівальника, причому всіх відразу. І це все 

— на улюбленому ігровому полі, архітектурному! Дякую вам 

за довіру і надану мені честь взяти активну участь у цій події. 

Фінал у Братиславі був дуже цікавим і насиченим. Багато цікавих 

робіт, багато знакових персон. Дуже важливо, що в журі була 

представлена Україна — це теж, нехай і невеликий, але внесок 

у популяризацію нашої країни. Проводити такі конкурси — 

чудова ідея! Рівень організації і сама концепція — проводити 

наступний конкурс у країні переможця попереднього конкурсу 

— викликають захоплення. Це дає можливість архітектурним 

делегаціям з країн-учасниць щоразу знайомитися з архітектурою 

нової країни, адже організатори конкурсу роблять для цього все 

можливе, передбачаючи в програмі безліч екскурсій, зустрічей... 

Але головне, що Baumit Life Challenge викликає правильні емоції 

у архітекторів — бажання перемогти в наступному конкурсі, 

побачити в продуктах Baumit більше, ніж у них закладено, 

і продемонструвати можливості матеріалів у своїх архітектурних 

рішеннях.

- Цього року знову перемогли іспанці. 

У цій країні така сильна архітектурна школа?

- Судячи з того, що вони вдруге перемогли, — так. Але, 

якщо серйозно, то іспанська архітектурна школа дійсно 

гідна особливої уваги. В архітектурній освіті однаково 

важливі всі аспекти: теоретичний, технічний, артистичний, 

технологічний. Іспанці готують відмінних спеціалістів, і їхні 

архітектори успішно працюють по всьому світу. Прикладами 

тому є такі гучні імена, як Рафаель Моне, Сантьяго Калатрава, 

Енрік Міраллес. І на конкурс вони подали об’єктивно хороші 

роботи. Але я б не сказав, що вони помітно на загальному 

рівні виділялися — сильних претендентів на перемогу було 

багато. До речі, про роботу в журі: чималий внесок у перемогу 

іспанської команди зробив член журі від Іспанії, який настільки 

переконливо виступив на захист проекту співвітчизників, 

що ні у кого з присутніх не залишилося й тіні сумніву, кого обрати 

переможцем.

- Що потрібно зробити в Україні, щоб перемогти 

на конкурсі? На що звернути увагу?

-  Слушне питання. Архітектура — це відбиток загального соціаль-

ного стану суспільства. І, як не дивно це звучить, розшарування 

суспільства з майже відсутнім середнім класом знаходить 

відображення навіть у цьому питанні. Здавалося б, до чого тут це? 

Спробую пояснити свою думку. На своїх об’єктах ми намагаємося 

застосовувати матеріали, які максимально відповідають закладеній 

ідеї без урахування цінової складової. Але досвід свідчить, що за умов 

Розвивається тенденція будівництва в кожному місті іконічних 

об’єктів — це ж чудово, що поряд із дбайливо доглянутими 

історичними пам’ятками з’являються сучасні архітектурні 

символи. У столицях і мегаполісах, де особливо присутній дух 

конкуренції та амбітності, сьогодні можна спостерігати, як           

XXI століття змінює архітектуру. В побудові об’ємних композицій, 

в організації простору, в роботі з деталями застосовуються 

сучасні методи комп’ютерного моделювання, з’являються нові 

композитні матеріали, традиційні матеріали дивним чином 

постають у новому світлі... Людському генію немає меж. 

Водночас на прикладі Лондона (так вже склалося, що найчастіше 

доводиться бувати там) ми спостерігаємо, як планомірно, крок 

за кроком здійснюється реконструкція старих депресивних 

районів. Цікаво, що там, де раніше були старі будинки, панували 

смуток, сірість і депресія, де збиралася сумнівна публіка, тепер, 

після реконструкції вулиць, створення скверів, інтеграції нового 

будівництва у стару забудову, оселилася молодь з властивою 

їй життєрадісністю, і зараз це модні райони, де прагне жити                

і працювати кожен. Таке враження, що місто розвивається як       

по нотах, не відхиляючись від задуму.

- Якщо повернутися до київської ситуації, у нас 

теж тисячі гектарів депресивних територій серед 

унікального ландшафту. Чи є шанс щось змінити 

і наблизити до європейського стандарту?

- Шанс завжди є. Повинна бути правильна довгострокова місто-

будівна програма, складена небайдужими професіоналами, і я 

впевнений, що у нас така робота ведеться. Адже європейський 

стандарт у всьому — це головний пріоритет країни. Зрозуміло, 

що програма — одне, а реалізація — інше. Особливо в нинішній 

економічній і політичній ситуації. Але потрібно з чогось почати 

і поступово, спершу повільно, а потім, набираючи обертів, все 

рішучіше рухатися в обраному напрямку. Це просто робота, яку 
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масового попиту на дешеве житло девелопери заповнюють ринок 

величезними багатоповерховими житловими масивами, де 

архітектура проявляється лише у колірному рішенні. І це не тому, 

що архітектори не вміють працювати з деталями, композицією — 

просто на такому масштабі деталі не помітні. А композицію визначає 

тільки карта інсоляції. І ми — не виняток. Якщо чесно, ми такої 

кількості дешевих висотних будівель у центрах міст не бачили 

в жодній європейській країні. Таке враження, що ніхто із забудовників 

в майбутнє не заглядає або не хоче заглядати, адже за фасадами 

потрібно доглядати і через 10–20–50 років... Але я відхилився 

від теми. Масове висотне дешеве будівництво — це лише одна 

сторона медалі. Якщо нам все ж таки поталанило отримати проект 

з хорошим бюджетом, і замовник не прагне одержати максимальну 

житлову площу, ми стикаємося з іншими крайнощами: супердорогі 

матеріали (камінь, керамограніт і т. п.) і, як наслідок, супердорогий 

квадратний метр. Майже відсутня середня цінова категорія. 

Але біда не лише в цьому. Навіть ті поодинокі об’єкти середньої 

поверховості і в середній ціновій категорії, де, 

здавалося б, є всі можливості створити цікавий 

проект за допомогою зрозумілих інструментів 

композиції, кольору, світла, фактури і т. п., 

чомусь у нас виходять «кітчевими». Тож компанії 

«Бауміт Україна» потрібно більше популяризувати 

роботи конкурсантів серед архітекторів з метою 

обміну досвідом.

Але сумувати не варто. Нещодавно 

я був на виставці робіт молодих архітекторів 

і побачив там багато цікавих проектів, які, 

якщо їх реалізують, зможуть стати гідними 

претендентами на участь у вашому конкурсі. 

Будемо на це сподіватися. А формула 

успіху та перемоги проста: цікавий проект + 

правильна презентація + грамотне лобіювання.

- У палітрі Baumit Life 888 відтінків! 

Чому, на Вашу думку, вже вкотре 

на конкурсі переможцем визнано 

будівлю білого кольору?

- Рідко хто з архітекторів у відповідь 

на запитання про улюблений колір назве 

якийсь яскравий колір. Напевно, більшість 

вибрали б білий. Білий означає чистий, 

що дозволяє зробити акценти, підібрати 

контрасти, підкреслити композицію, форму. 

Він як чистий аркуш паперу, на якому можна 

написати все що завгодно. Архітектура — 

це частина оточуючого середовища, вона 

у своїй загальній тональності повинна бути 

нейтральною для сприйняття. І в загальній 

нейтральній тональності повинні бути, зви-

чайно ж, правильно розставлені акценти. 

Пам’ятаю, років 5–6 тому, коли ми з «Баумітом» 

подорожували Віднем, мене вразив один 

об’єкт: серед спокійної «врівноваженої» житлової забудови 

я побачив дуже яскраву цікаву будівлю. Виявилося — будинок 

для людей похилого віку. І я розумію, що там яскравий фасад 

зроблений для того, щоб людей похилого віку якимось чином 

підбадьорити. Але коли я їду через деякі 

нові райони і бачу низку фасадів, один 

яскравіший від іншого, мені від цього 

стає ніяково — наче бенкет під час 

чуми. Це має дещо дивний вигляд. 

Віддає примітивізмом: сонце повинно 

бути жовтим, трава — зеленою, небо 

— блакитним. Там, напевно, живуть або 

дуже веселі, або дуже нервові люди. 

Але це — моя власна думка. Вона може 

відрізнятися від інших. А те, що в палітрі 

лінійки продукції TM Baumit 888 відтінків 

— це дуже добре! У художника 

має бути широка лінійка кольору — нехай навіть він нею 

і не скористається, але вона відкриває можливості.

- Недарма ж Baumit разом з професором Алексом 

Венном, відомим фахівцем з колористики, нещодавно 

видав книжку «Кольори життя» про значення кольору 

і його вплив на людину…

- Так, у цій книзі дуже багато цікавої та корисної інформації, 

і не тільки для професіоналів. Адже з кольором ми контактуємо 

кожну хвилину. Важливість його впливу ми недооцінюємо. Тож 

використання яскравого кольору на фасадах не може бути 

масовим. Ще раз повторюю: акценти потрібно правильно 

розставити. Фасади будинків — це не картина, на яку, якщо 

захочу подивитися — піду в музей, а якщо не сподобається 

— більше не піду. Потрібно бути впевненим, що ти створив 

колірну композицію, яка якщо і не є архітектурним або художнім 

шедевром, то хоча б не буде щодня напружувати чийсь погляд 

місяцями, роками... Це дуже відповідально. Та й взагалі, 

займатися архітектурою — це дуже відповідально. Адже це — 

на століття.

- Цього року «Бауміт Україна» буде знову проводити 

конкурс «Фасад року». Ви плануєте взяти в ньому 

участь?

- Зараз у майстерні багато цікавих об’єктів в роботі. Кращі, 

звичайно ж, виставимо на конкурс, якщо встигнемо 

з реалізацією. І мріємо знову взяти участь зі своїми роботами 

в наступному Baumit Life Challenge.

- Дякуємо Вам, Андрію Васильовичу, за змістовну 

бесіду, за щирість і небайдужість. Бажаємо успіхів 

у реалізації поставлених цілей і перемоги на конкурсі!

- Дякую компанії «Бауміт Україна» за плідну співпрацю та надійне 

партнерство.
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Основний фокус на 
фасадах

Спершу - 
утеплення
У центрі уваги — 
облаштування фасадів 
та теплоізоляція. 
Продукція Baumit стає 
«різнобарвною». 

Даний період можна 
охарактеризувати так: 

поняття «вік фасаду» більше 
не існує. Керівником компанії 
стає Роберт Шмід (Robert 
Schmid), який розробляє 
та втілює у життя концепцію 
«Ідеї з майбутнім». З’являється 
перший високопаропроникний 
кліматичний фасад, а широка 
палітра інноваційних кольорів стає 
характерною рисою покоління 
«молодих» фасадів. Спеціальні 
дюбелі Baumit KlebeAnker — це 
новинка світового рівня, яка 
стала революційним продуктом 
у будівельній галузі. Завдяки 
використанню матеріалу Нанопор 
(Nanopor) з нанотехнологією 
поверхня фасаду залишається 
чистою і красивою удвічі довше. 
Крім того, компанія впроваджує нові 
маркетингові активності та сприяє 
розвитку оздоровчих спортивних 
заходів для дітей та молоді.

Основний фокус на 
внутрішньому оздобленні оселі

Здоровий 
комфорт
Все більшого значення 
набуває збалансований 
здоровий мікроклімат 
у приміщенні. Розвиток 
компанії Baumit 
відбувається в напрямку 
концепції «Здорова оселя».

Заснування і початок роботи 
Інноваційного центру імені 

Фрідріха Шміда забезпечує 
необхідні умови для проведення 
досліджень та втілення у життя 
нових ідей. Невдовзі після цього 
відкривається Дослідний парк Viva, 
у якому здійснюються порівняльні 
дослідження будівельних матеріалів 
і методів будівництва. Розвиток 
компанії триває і триватиме 
у майбутньому! З’являються 
фарби для фасадів Baumit Life 
— найбільша в Європі колекція 
кольорів, до якої входить 888 
відтінків. Суттєвому покращенню 
якості повітря у приміщенні 
сприяла розробка функціональних 
покриттів для стін Baumit KlimaPutz 
та Baumit Ionit. Продовжується 
вдосконалення наноштукатурки 
Baumit Nanopor з ефектом 
фотокаталізу.

2018 – і наступні 30 років

Дослідження Baumit для покращення якості життя.
У Дослідному парку Viva відбуваються нові важливі відкриття у рамках концепції «Здорова оселя»: «Спершу 

— утеплення» (забезпечення в оселі тепла взимку і прохолоди — влітку, що сприятиме збільшенню рівня 
комфорту); «Масивність має значення» (постійне акумулювання теплової енергії, що сприятиме формуванню 
збалансованого мікроклімату в приміщенні); «Здоровий комфорт» (покращення буферизації вологи для регуляції 
мікроклімату в приміщенні). Буде вдосконалюватися рівень надання сервісних послуг, особливо у сфері мультимедіа 
та консультуванні щодо підбору кольорів. Baumit започатковує нові рішення та задає тенденції в будівельній галузі. 

Очікуйте на новинки від Baumit у майбутньому! Далі буде…

Основний фокус на 
базових будівельних роботах

Масивність має 
значення
Baumit завойовує ринок 
завдяки високоякісним 
сухим сумішам, чим 
забезпечує суттєве 
спрощення виконання 
робіт на будмайданчиках. 

Історія компанії розпочалася 
у 1988 році, коли два успішних 

родинних підприємства — 
Вітерсдорфер (Wietersdorfer) 
та Вопфінгер (Wopfinger) — 
заснували бренд Baumit, який 
і до сьогодні залишається сімейною 
справою. Ріст компанії відбувався 
відповідно до вирішення завдань 
ринку. Однією з відправних точок 
розвитку став запуск масового 
виробництва високоякісних сумішей 
для мурування та стяжок. Вперше 
асортиментом високоякісних, 
а також простих та безпечних 
у використанні продуктів 
поповнилися склади по всій 
території Австрії.
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Запрошуємо у подорож першими трьома десятиріччями діяльності компанії Baumit. Цікаво 
відзначити, що наші три основні напрямки у будівництві «Здорової оселі», а саме: «Спершу 
— утеплення», «Масивність має значення» та «Здоровий комфорт» співпадають з трьома 
періодами розвитку нашої компанії. Приєднуйтеся до захоплюючої мандрівки крізь 30 років 
діяльності нашої компанії. Із самого початку заснування в концепцію бренда Baumit були 
закладені інноваційні рішення та якісний сервіс для кожного Клієнта. Щоб втілити в життя 
місію «красивої, енергоефективної та здорової оселі», були запроваджені численні інновації, 
які стали революційними для будівельної галузі.

Статут компанії Baumit каже: «Ми прагнемо полегшити та прискорити роботу 
на будівельному майданчику завдяки продуктам незмінно високої якості».

років
ідей з

майбутнім 

Перше десятиріччя відзначилося виробництвом сухих будівель-
них сумішей, змішаних на заводі, такими як суміш для мурування 
Baumit MauerMörtel та стяжки для підлог Baumit Estrich. Ці продукти 
допомогли суттєво спростити виконання робіт на будівельних май-
данчиках, а відповідно, полегшили життя забудовникам. Невдовзі 
високоякісними продуктами Baumit були заповнені складські примі-
щення по всій Австрії. А своєчасну доставку продукції забезпечувала 
бездоганна логістична система.
Виробництво продуктів Baumit та їхня якість залишаються у центрі ува-
ги й дотепер, але сучасний світ вносить свої корективи. На перший план 
виходять такі важливі фактори, як зростання витрат на електроенер-
гію і скорочення природних ресурсів. Одним з основних орієнтирів стає 
людина та якість її життя. З’являються нові місії, нові цілі та бачення. 
Місія компанії дуже чітка: «Ми прагнемо, щоб кожна людина жила 
у красивішій, більш енергоефективній та здоровій оселі… Але також 
ми прагнемо полегшити та прискорити роботу будівельників та май-
стрів!»

Baumit розширює горизонти — відкриття нових представництв
Невдовзі після відкриття на сході Європи Baumit з’являється в Угорщині, 
Чехії та Словаччині. Успішна діяльність на регіональному рівні дозволила 
розширити кордони — були відкриті філіали у Польщі, Румунії та Болгарії. 
А у 1997 році до родини Baumit приєднується Німеччина.

Друге десятиріччя — розробка рішень для теплоізоляції та фасадів. 
Першочергова увага приділялася системам зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції (ETICS), енергоефективності та питанням охорони 

навколишнього середовища. Такі розробки, як система теплоізоляції 
Baumit open®, перший високопаропроникний фасад чи спеціальні 
дюбелі Baumit KlebeAnker — коли для кріплення застосовуються 
не дюбелі, а клей — стали революційними у напрямку теплоізоляції 
будівель.
У 2005 році відбувся успішний вихід на ринок Китаю, а у 2007 — 
Туреччини (Baumit Turkey Bosphorus). Саме тоді відкриваються 
представництва компанії в Україні та Швейцарії. Хорватія, Боснія, 
Іспанія, Росія, Франція… І цей список поповнюватиметься новими 
країнами у майбутньому!

Третя декада присвячена концепції «Здорова оселя». Активні 
дослідження щодо покращення мікроклімату в приміщенні 
тривають сьогодні й будуть проводитися надалі, у тому числі 
в новому Дослідному парку Viva. Сьогодні компанія Baumit може 
сміливо заявити: «Тепер ми точно знаємо, як слід будувати здорову 
оселю і забезпечувати якість життя на високому рівні». Але 
ми не зупиняємося на досягнутому, а ставимо перед собою нові цілі.

2017 — керуємо разом
Разом ми завжди сильніші. З літа 2017 року керування діяльністю 
представництв у різних країнах переходить до підпорядкування 
Baumit Beteiligungen. Для міжнародних Клієнтів це означає появу 
єдиного партнера-постачальника будівельних матеріалів у будь-яку 
точку світу, широкої мережі філій і забезпечення швидкої доставки 
та ще вищого рівня сервісу.
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Лабораторні дослідження. Інноваційний центр Baumit
Ідеї з майбутнім. Це не просто рекламний слоган, це — ідея, втілена 
у життя завдяки заснуванню і введенню в експлуатацію у 2012 році 
Інноваційного центру, названого на честь Фрідріха Шміда, засновника 
компанії Baumit. Тут проводяться роботи над вирішенням нагальних 
проблем, розробляються інноваційні будівельні матеріали і методи, які 
дозволять покращити якість «звичайного» повсякденного життя і ста-
нуть революційними рішеннями у будівельній галузі. Під час будування 
центру були використані такі новітні технології, як термоактивні бетон-
ні будівельні конструкції у стелях і стінах для обігріву та охолоджен-
ня приміщень, а також інші новинки від Baumit, наприклад, системи 
для улаштування стяжок, штукатурки Baumit CreativTop із численними 
варіантами структур та дуже широкою палітрою кольорів. Для покра-
щення якості повітря у приміщенні очевидним рішенням стало викори-
стання мінеральної фарби для внутрішніх робіт IonitColor. 
На думку Юргена Лоренца (Jürgen Lorenz), ке-
рівника відділу Досліджень і розробок компанії 
Baumit, великий потенціал є передусім у напрям-
ку «розумних» фасадних систем. Фасад є дуже 
важливою частиною будівлі. Облаштований 
як слід, він сприяє зменшенню витрат на елек-
троенергію та газ. Крім того, фасад забезпечує 
стійкість будівлі до впливу світла та сонячного ви-
промінювання, температурних коливань і повітряних потоків. Система 
зовнішньої скріпленої теплоізоляції (ETICS), улаштована належним чи-
ном, забезпечує збалансований мікроклімат у будинку.

Фабрика ідей та 
Дослідний парк

Уже багато років компанія Baumit є лідером із розробки та надання інноваційних рішень — як в Австрії, так і в усьому світі. 
Так, ї ї мета амбіційна: 20% від запланованих продажів повинні складати продукти, розроблені не більше ніж 5 років тому. 
Щоб втілити такі плани у життя, співробітниками відділу Досліджень і розвитку ведеться активна та цілеспрямована 
робота, а компанія Baumit постійно створює для цього найкращі умови. У 2012 році у м. Вопфінг (Wopfing) було відкрито 
Інноваційний центр імені Фрідріха Шміда (Friedrich Schmid) — джерело натхнення та ідей для втілення інноваційних рішень 
у 27 країнах, де присутні представництва компанії. А у 2015 році було засновано Дослідний парк Viva, у якому було зведено 
12 будинків. На сьогодні цей парк є найбільшим проектом для здійснення порівняльних досліджень будівельних матеріалів 
і методів будівництва в Європі.

Можливості Інноваційного центру Baumit
У високотехнологічній будівлі Інноваційного центру, на загальній 
площі понад 3 500 квадратних метрів розташувалося ідеальне 
обладнання для проведення дослідницьких робіт, а саме:

  випробувальна стіна (EOTA wall) для проведення 
випробувань систем теплоізоляції, створена відповідно 
до вимог Європейської організації технічної атестації (EOTA);

  спеціальний растровий (скануючий) електронний мікроскоп 
для дослідження матеріалів;

  кліматична камера, в якій можна симулювати погодні умови 
певної кліматичної зони — від спекотної вологої тропічної 
погоди до дощового помірного клімату та полярних зим 
із низькою вологістю повітря і температурними показниками 
нижче –40 °С. Таким чином, імітуючи послідовність різних 
кліматичних циклів, можна протестувати довговічність 
і енергоефективність стінної системи;

  власна установка для підземного будівництва, завдяки 
якій нанесення торкретбетону в тунелі можна перевірити 
в умовах, максимально наближених до реальних.

«Багато закладів були б раді мати таке технічне обладнання, 
як у нас, — говорить керівник відділу Досліджень Юрген 
Лоренц. — Адже наш Інноваційний центр, безумовно, є однією 
з найсучасніших у Європі лабораторій для дослідження 
будівельних матеріалів».

Юрген Лоренц

Дослідження в режимі 
реального часу
Вопфінг, 2015 рік: в експлуатацію 
запущено дослідний проект, якому немає 
аналогів. 
Дослідний парк Viva у м. Вопфінг, у якому було зведено                         
12 будинків, на сьогодні є найбільшим проектом для здійснення 
порівняльних досліджень будівельних матеріалів у Європі. Для 
усіх дослідних будинків, зведених з використанням різних методів 
та матеріалів, — монолітних конструкцій, бетону, повнотілої 
цегли, каркасно-дерев’яних конструкцій — забезпечуються 
однакові зовнішні кліматичні умови та однаковий коефіцієнт 
опору теплопередачі, окрім двох будинків без теплоізоляції. 
Внутрішні розміри будинків — три на чотири метри. Усі 
тестування методів будівництва і теплоізоляції у Дослідному 
парку Viva здійснюються в режимі реального часу. 
Зовнішній аналіз результатів досліджень проводиться неза-
лежними організаціями-партнерами, наприклад, Австрійським 
інститутом будівельної біології та будівельної екології (IBO), Уні-
верситетом прикладних наук Бургенланд (Австрія), Віденським 
медичним університетом (MedUniWien). Результати дворічних 
інтенсивних досліджень, протягом яких було проаналізовано 
й оцінено 5 мільйонів різноманітних даних, доводять, що ме-
тоди будівництва й будівельні матеріали суттєво впливають                           
на здоров’я людини та якість життя в оселі. Сьогодні компанія 
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Baumit може сміливо заявити: «Тепер ми точно знаємо, 
як слід будувати здорову оселю і забезпечувати 
якість життя на високому рівні».

Найважливіші висновки:
   Спершу — утеплення. Хороша теплоізоляція є основою 

здорової оселі. Результати оцінки показників комфортності 
продемонстрували, що експлуатаційні якості будинку 
без теплоізоляції є набагато гіршими. 
Витрати енергоресурсів такого будинку 
можуть бути до 250% більшими у порівнянні 
з будинком з теплоізоляцією. 

   Масивність має значення. У будинках 
з хорошою теплоізоляцією та масивними 
стінами формується збалансований 
внутрішній мікроклімат. Такі будинки 
найкраще зберігають теплову енергію 
і підтримують температурний баланс всередині будинку під 
час коливання температур.

   Здоровий комфорт. Перші два сантиметри штукатурки, 
використаної для покриття внутрішніх стін, є дуже 
важливими. Навіть такий тонкий шар штукатурки суттєво 
покращує паропроникність та регулює мікроклімат 
в приміщенні.

На що слід звернути увагу під час оцінювання здорової оселі?
Співробітниками кафедри Гігієни навколишнього середовища та екологічної медицини Віденського медичного університету було 
проаналізовано вплив різних методів будівництва та будівельних матеріалів на здоров’я людини. Крім оцінки впливу запахів та хімічних 
показників, особливу увагу було приділено таким технічним характеристикам, як температура і вологість повітря. У результаті, найвищу 
оцінку отримали будинки з теплоізоляцією — особливо ті, що були зведені із цегли та бетону. 
Висновок: теплоізоляція сприяє формуванню збалансованого мікроклімату, що суттєво впливає на здоров’я людини та підвищує 
загальний рівень комфорту в оселі. Результати, отримані у Дослідному парку Viva, наблизили до реальності місію компанії Baumit: 
«Ми прагнемо, щоб кожна людина жила у здоровій, енергоефективній та красивій оселі».
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Формула високої якості житла 
ЖК «Пасічний» 
(м. Львів)

Зведення будинків у житлових масивах за принципом однаково-
сті та стандартності давно застаріло. Вдалим прикладом свіжого 
погляду на будівництво таких об’єктів є новий житловий комплекс 
комфорт-класу «Пасічний». Оскільки цей ЖК розташований по-
близу лісової зони, архітектори запропонували нестандартну та 
абсолютно нову для Львова концепцію — зведення несхожих 
один на одного будинків у стилі відкритого кварталу, об’єднаного 
парковим простором. 
Цей унікальний та сміливий в архітектурних рішеннях житловий 
масив створений за формулою високої якості життя та найви-
щих стандартів будівництва. Під час декоративного оздоблення 
фасадів була використана зелено-трав’яна палітра кольорів, яка 
дозволила органічно вписати будинки у паркову зону, що слугує 

«Зелений» бізнес-центр «Астарта» (м. Київ)
БЦ ASTARTA — перша в Україні будівля, яка пройшла міжнародний аудит і сертифікацію за стандартом «зеленого» 
будівництва BREEAM International 2013 (Interim). Це бізнес-центр, де все до найдрібніших деталей створено 
за філософією, що ґрунтується на людських цінностях та інноваційних рішеннях. Сучасний ландшафтний дизайн, 
архітектурна самодостатність та ефективні технології будівництва дозволили створити затишний офісний 
простір, де кожен працівник має змогу не лише комфортно працювати, а й відпочивати, насолоджуючись 
мальовничим видом на схили Дніпра, Андріївську церкву та Михайлівський собор. Це єдиний в Україні 
бізнес-центр із власним сквером та зеленою зоною для відпочинку.
Підтримуючи концепцію «зеленого» будівництва, під час зведення бізнес-центру були використані 
екологічно безпечні та сучасні матеріали. Для забезпечення енергозбереження та унікального 
колірного рішення фасадів використовувалися система утеплення Baumit Pro з декоративним 
оздобленням високоеластичною, самоочисною та водовідштовхувальною силіконовою штукатуркою 
Baumit SilikonTop та мозаїчною штукатуркою Baumit MosaikTop, яка забезпечує надійний захист 
від дощу та механічних навантажень і надовго зберігає яскравість кольору фасаду.

В гостях у казки — щодня! 
(дитячий садочок «Казка», 
м. Бровари)
Дитячий світ повинен бути наповнений барвами, радістю, 
теплом і затишком! Саме з такою думкою зводився дитячий 
садочок «Казка» у  новозбудованому житловому комплексі 
«Лісовий квартал» у Броварах. Різнокольорова будівля 
у вигляді замку з баштами, декоративними шпилями 
та флюгерами наче зійшла зі сторінок захоплюючої  казкової 
історії, яку читає мама перед сном.
Прагнучи створити місце, де кожна дитина почуватиметься 
затишно і комфортно, для зведення садочка були використані 
сучасні будівельні матеріали, технології та рішення. Зокрема, 
для утеплення будівлі була використана система утеплення 
Baumit Pro. А щоб барви фасадів не втратили яскравості 
протягом років, а сам фасад зберіг свій неповторний вигляд 
і був захищеним від атмосферних впливів, декоративне 
оздоблення було виконано мінеральною штукатуркою 
Baumit EdelPutz та силікатною фарбою Baumit SilikatColor, 
оскільки вона представлена широкою палітрою кольорів.

Термосанація будівель 
та відновлювана енергетика — 
проекти майбутнього, 
впроваджувані вже сьогодні

єднальним елементом концепції,                
і створити відчуття продовження лі-
сової зони, розташованої поруч із 
житловим масивом. 
Щоб зелена оаза для львів’ян була 
максимально комфортною для 
проживання, було здійснено уте-
плення будинків із застосуванням 
системи теплоізоляції  Baumit Pro. 
Надійне закріплення фасадних плит 
утеплювача забезпечили завдяки клейовій мінеральній суміші                                
Baumit ProContact, підвищення зчеплення з фінішним декора-
тивним шаром — завдяки універсальній ґрунтувальній суміші                                                                                                      
Baumit UniPrimer. А для створення декоративно-захисного шару та 
ніжних і водночас насичених трав’яних відтінків фасадів було обра-
но мінеральну декоративну штукатурку Baumit EdelPutz і силіконо-
ву фарбу Baumit SilikonColor. Здатність фарби до самоочищення, 
високі паропроникні властивості, стійкість до забруднень, УФ-                                                                                                                                 
випромінювання, впливу мікроорганізмів та атмосферних впливів 
забезпечуватиме чистоту і привабливий вигляд фасаду на довгі роки.

Зустріч історії та сучасності 
у ЖК Kvartal Praud 
(м. Львів)

Зведення житлового комплексу Kvartal Praud вимагало ретельної 
концептуальної продуманості. Оскільки цей ЖК планували збуду-
вати в історичній частині міста та в глибині вже існуючого кварта-
лу, необхідно було органічно вписати нові будівлі так, щоб не зруй-
нувати унікальної атмосфери, що панує тут вже багато років. 
Церква святих Ольги та Єлизавети, виконана 
в готичному стилі, та Оперний театр поруч 
із новим ЖК — одні з найвизначніших пам’я-
ток міста. Тому перед архітекторами постало 
завдання: забезпечити львів’ян елітним сучас-
ним житлом, виконаним у лаконічному, вишу-
каному та стриманому стилі.
Крім того, ситуація зведення будинків в «за-
тислому» просторі вимагала індивідуального 

підходу до продумування кожного будинку. Для візуального змен-
шення висоти дахам була надана м’яка округла форма. Декора-
тивне оздоблення фасадів було вирішено виконати у теплих тонах 
і пастельних відтінках, які б перекликалися із колористикою архі-
тектурних пам’яток і додали затишку внутрішньому простору 
кварталу. 
Для комфорту, безпеки, надійності житла за будь-яких погодних 
умов та відмінного енергозбереження були використані сучасні 
будівельні технології та рішення. Зокрема, для надійного та довго-
вічного утеплення будівлі застосовувалися клейова суміш 
Baumit Nivo Fix, клейова шпаклювальна суміш Baumit BauContact, 

склосітка Baumit StarTex, універсальна ґрунту-
вальна суміш Baumit UniPrimer та мінеральна 
штукатурка Baumit Edelputz SpezialWhite 1.5K. 
А щоб зберегти м’якість світлих відтінків 
та глибину темних кольорів фасадів на довгі 
роки, була використана довговічна, самоочис-
на, стійка до забруднень та атмосферних 
впливів силіконова фарба Baumit SilikonColor.

Сьогодні термосанація будівель та запровадження проектів з віднов-
люваної енергетики набувають все більшого значення у світі та в Укра-
їні зокрема. 28 листопада 2018 року Голова Державного агентства 
з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук підписав 
з Асоціацією обєʹднаних територіальних громад Меморандум 
про співпрацю для широкого впровадження проектів з енергоефек-
тивності та відновлюваної енергетики у місцевих громадах. Це дуже 
важлива подія, адже кожна громада володіє значним ресурсним по-
тенціалом, щоб вирішувати питання енергозабезпечення та бути більш 
незалежною.
Так, наприклад, місто Славутич зменшило свою залежність від газу на 
40% завдяки частковому переходу на тверде паливо (тріска). У серпні 
2018 року Мачухівською ОТГ було укладено перші ЕСКО-договори 
у 2-х навчальних закладах (с. Плоске та с. Калашники), завдяки чому 
громада вже в цьому опалювальному сезоні планує економити до 20% 
енергоресурсів.
Загалом енергоменеджмент/енергомоніторинг запроваджено в 10 ОТГ, 
а в ще 35 ОТГ — планується. 7 ОТГ вже впровадили місцеві програми 
здешевлення «теплих кредитів».

У майбутньому планується:
- розробка та впровадження місцевих програм з енергоефективності 

та відновлюваної енергетики;
- розробка та впровадження енергетичних планів із заміщення тради-

ційних видів палива альтернативними;
- реалізація проектів: генерація енергії з біомаси, біогазу, сміття; будів-

ництво потужностей з виробництва біоетанолу та біодизелю; впрова-
дження ЕСКО-проектів.

Компанія «Baumit Україна» — спонсор 
прийому на честь Австрійського 
національного свята
Минулого року компанія «Baumit Україна» підтримала присутність австрійського бізнесу на україн-
ському ринку, ставши спонсором прийому на честь Австрійського національного свята. Урочистий 
прийом, на якому були присутні представники різних австрійських компаній, що ведуть бізнес 
на українському ринку, відбувся 25 жовтня 2018 року в готелі «Хілтон». 
Ця подія стала чудовою нагодою зустрітися з друзями, партнерами, суб’єктами прийняття рішень 
зі світу політики, економіки, медіа, культури та громадянського суспільства. Присутні мали можли-
вість поділитися враженнями, обмінятися досвідом та обговорити перспективи вирішення викли-
ків, з якими стикається австрійський бізнес на українському ринку. 

30 Baumit
31Baumit



Світ Baumit 
Велика Британія

Академія Baumit проводить 
навчання з улаштування 
систем зовнішньої 
скріпленої теплоізоляції 
(ETICS) 
Baumit, один із найавторитетніших європейських виробників 
будівельних матеріалів, надає унікальну можливість дізнатися 
більше про різні аспекти теплоізоляції. Своїм Клієнтам і Партнерам 
компанія пропонує великий асортимент інноваційних 
і випробуваних незалежними експертами систем улаштування 
фасадів, інтер’єрних фарб та внутрішніх покриттів для «здорової 
оселі». У якості додаткового сервісу компанія Baumit запровадила 
ряд курсів для навчання майстрів роботі зі своїми продуктами. Ці 
курси проводяться в головному офісі відділення Baumit у Великій 
Британії, м. Ейлсфорд (Aylesford), Кент.

Починаючи з березня 2018 року, в Академії Baumit почали 
проводити курси 3-х рівнів:
Бронзовий рівень. Ідеальний для всіх майстрів, які займаються 
малярною справою, вже мають досвід у нанесенні штукатурки 
для внутрішніх робіт й хочуть підвищити кваліфікацію у сферах 
улаштування систем зовнішньої скріпленої теплоізоляції (ETICS) 
та штукатурок для зовнішніх робіт. Також ці курси будуть корис-
ними для проектувальників та осіб, відповідальних за належне 
виконання будівельних робіт, оскільки дозволять дізнатися біль-
ше про можливості систем зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
(ETICS) від Baumit. Срібний рівень. Цей курс призначений для 

спеціалістів з облаштування фасадів, які 
хочуть пройти сертифікацію Baumit. Під 
час занять вони зможуть набути знань 
та практичних навичок щодо систем 
зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
(ETICS) та їх улаштування. Золотий 
рівень. Для тих, хто вже має досвід 
роботи у сфері улаштування систем 
зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
(ETICS) та після закінчення курсу хоче 
стати сертифікованим партнером Bau-
mit. Додатковими перевагами є доступ 
до маркетингових матеріалів продукції 
Baumit та індивідуальні заняття для кандидатів, які закінчили курс 
«Золотого рівня».

Додаткову інформацію про зміст курсів, доступність і вартість 
можна дізнатися на сайті: 
info.baumit.co.uk/baumit-academy-courses або шляхом 
надсилання запиту на e-mail: contact@baumit.co.uk

Словаччина

Колір у серці концепції
Крім штаб-квартири, на нових офісних площах Baumit у Братиславі розташувалися демонстраційний зал і Baumit ColorStudio, що вод-

ночас є презентаційним майданчиком для фасадних фарб Baumit і сучасним центром з обслуговування клієнтів. Демонстраційний зал 

розташований в багатолюдному місці в новому районі Цукермандель.

В основу концепції оформлення ColorStudio закладено усі кольори лінійки фасадних фарб: на 2 264 призмах, які звисають зі стелі, проде-

монстровано розмаїття спектра кольорів. Місію з оформлення нових при-

міщень для Baumit було доручено Себастіану Нагю (Sebastian Nagy, архі-

тектурне бюро Sebastian Nagy Architects), а художню концепцію розробив 

Йозеф Червень (Jozef Červeň). Розробка стелі здійснювалася компанією 

Obedience, давнім партнером Baumit. В кам-

панії була задіяна агенція зайнятості APZ, яка 

допомагає людям з особливими потребами 

повернутися на ринок праці.

Новини
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Угорщина

Унікальне виробництво 
альфа-гіпсу
У Європі існує приблизно 10 промислових підприємств, на яких 

із вторинних продуктів роботи електростанцій виготовляється 

альфа-гіпс — високоякісне базове в’яжуче для виготовлення 

стяжок та самовирівнювальних сумішей. Завод Baumit із виго-

товлення альфа-гіпсу знаходиться у м. Вішонта (Visonta), Угор-

щина. Застосування спеціальної технології дозволяє не лише 

виготовляти цю важливу базову речовину, а й відповідати ви-

могам екологічних стандартів якості.

Електростанція «Матра» виробляє електричний струм мето-

дом згоряння бурого вугілля (лігніту). Отриману під час проце-

су перетворення токсичного газу на нетоксичний речовину 

реа-гіпс висушують, після цього перетирають у сушарках і збе-

рігають у силосах до моменту її відвантаження. Потім ця базо-

ва речовина, вироблена за спеціальною технологією, постача-

тиметься з Вішонти на заводи Baumit у 10 європейських 

країнах, де проходитиме подальшу переробку для виробни-

цтва різних продуктів з гіпсу.

Construma 2018 
Baumit взяла участь у Construma 2018 — найбільшій буді-

вельній виставці в Угорщині, відвідуваність якої складає 

приблизно 46 000 осіб. Привабливий та інформативний 

стенд компанії, що розташувався на площі у 120 м2, був 

поділений на зони, присвячені різним продуктам, систе-

мам та інноваціям від Baumit, у тому числі лінійці нових 

преміум-продуктів. Крім технології теплоізоляції та техно-

логії облицювання, відвідувачам дуже сподобалася тема-

тика «Здорової оселі». Під час огляду виставкового стен-

да, який був спроектований як «Зелений оазис», можна 

було відпочити від гамірної атмосфери і поринути у «ма-

гію» продуктів для «Здорової оселі».

Австрія

Хай живе спорт!
Спонсорство спортивних заходів у Австрії має 

давні традиції. Компанія Baumit досить рано 

проявила інтерес до спорту, помітила широке 

схвалення спонсорства спортивних заходів 

населенням країни і той факт, що особлива 

увага приділяється спонсорству команд і клубів, 

особливо молодіжних. Уже з моменту 

заснування бренда Baumit у 1988 році зв’язок 

між компанією і футболом в Австрії став дуже 

тісним. Baumit досяг 

дуже високого 

ступеня впізна-

ваності завдяки 

спонсорській підтримці австрійського футбольного 

клубу «Адміра Ваккер Медлінг», що виступає 

в Австрійській Бундеслізі.

Крім спонсорства футбольного клубу 1-ої ліги           

СК Вінер Нойштадт, компанія Baumit приділяє 

велику увагу підтримці молодіжних футбольних 

команд.

Другим фундаментальним напрямком у спорті             

є змагання з бігу — забіг Piestingtallauf 

(www.piestingtallauf.com) нараховує наразі понад 

1 500 учасників із 26 країн. У 2018 році Baumit 

стала першим спонсором австрійського етапу 

змагань Spartan Race — наймасштабнішого 

забігу з перешкодами, який нараховує понад          

1 мільйон учасників у всьому світі. Спорт значною 

мірою впливає на здоров’я та гарне самопочуття 

людини, як і будівельні матеріали від Baumit.
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Чеська Республіка

25 років Baumit (Чеська Республіка)

У 2018 році Baumit (Чеська Республіка) відсвяткувала свою першу 

чверть століття діяльності у Празі заходом «Фестиваль кольорів». 

На цій урочистій події були присутні понад 1 000 гостей, у тому 

числі архітектори, проектувальники, організатори проектів 

у сфері нерухомості, інші партнери та співробітники Baumit, яким 

були презентовані найзнаменніші віхи 25-річної історії успіху 

компанії. В основі концепції «Фестивалю кольорів» лежала одна 

з переваг матеріалів Baumit — найбільша в Європі палітра 

кольорів фарб для фасадів. Вечір був повністю присвячений 

Клієнтам і Партнерам компанії Baumit. «Ми дуже раді, що наші 

Клієнти проявляють постійний інтерес до наших продуктів, навіть після 

стількох років. Вони допомагають нам постійно розширювати асортимент 

продукції, діляться з нами своїм практичним досвідом... Без наших Клієнтів 

і співробітників ми ніколи б не стали тим, ким ми є — лідером на ринку 

будівельних матеріалів у Чеській Республіці», — сказав Керуючий директор 

Baumit (Чеська Республіка) Павло Мед.

Світ Baumit 
Хорватія

Архітектура 
для студентів — 
за підтримки Baumit

Європейська Архітектурна Асамблея Студентів (EASA) — 

це платформа для обміну досвідом і знаннями, що об’єднує 

студентів та експертів у галузі архітектури з усієї Європи, 

а віднедавна — з усього світу. «Досвід EASA» часто 

сприймається як поворотний момент у житті.  Влітку 

протягом 14 днів студенти та фахівці утворюють так звану 

спільноту 24/7 — вони не лише разом працюють та навчаються, 

а й живуть під одним дахом та готують один для одного. 

Програма складається із семінарів та лекцій. Минулого року 

студентська група з Рієки організувала захід, який триватиме 

протягом 2 років. Студенти обрали теми, створили програму, 

знайшли спонсорів і повністю контролювали організаційний 

процес. EASA 2018 тривала з 27.07 до 04.08 у Рієці, у заході 

взяли участь понад 600 студентів-архітекторів з усього світу. 

Baumit забезпечила студентські семінари відповідними 

будівельними матеріалами. Метою цього заходу є забезпечення 

комунікації між Baumit (Хорватія) і студентами, які можуть стати 

потенційними клієнтами компанії у майбутньому.

Польща 

Baumit (Польща) отримала 
одразу три престижні 
нагороди
Baumagazin Poland вдесяте нагороджує преміями 

за високоякісні будівельні продукти і рішення, які 

завдяки своїй інноваційності справили визначальний 

вплив на будівельну галузь в цілому. Загалом 

Baumit (Польща) отримала три престижні статуетки. 

У січні 2018 року Baumit Poland була названа «Будівельною 

компанією 2017», а її керуючий директор Яцек Чижевич (Jacek 

Czyżewicz) — «Людиною будівельної галузі 2017». У категорії 

«Інновації» компанія отримала нагороду TOPBuilder Award 2018 

за продукт Baumit MPI 30 Speed — єдину в своєму роді 

цементно-вапняну штукатурку, що швидко твердіє.

У категорії «Новинка на ринку» Baumit отримала престижну 

нагороду за фасадну фарбу преміум-класу Baumit StarColor 

Premium, а в категорії «Спеціальна рекомендація на ринку» 

— нагороду за цементну 

стяжку Baumit Rapido1 

Speed, час твердіння якої 

складає всього 3 години.

Новини 
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Німеччина 

Кількість відвідувачів на конгресі 
будівельників у Альгої побила 
рекорди
Протягом трьох незабутніх січневих днів 2018 року обмінятися новинами 

й налагодити професійні контакти змогли 1 400 учасників. У 50 доповідях 

на актуальні теми висококваліфіковані доповідачі представили свої точки 

зору щодо сучасних тенденцій — цифрового проектування, будівництва 

та експлуатації. Йшлося про мотиваційні ідеї стосовно концепцій житла 

майбутнього і про моделі роботи співробітників галузі в еру цифрових 

технологій. Завершальними етапами конгресу стали лекції з продажів 

і мотивації та практичні семінари на тему «Оздоблення стін і фасадів 

пастоподібними штукатурками та фарбами».

 

«Нам би хотілося, щоб учасники нашої зустрічі відкрили для себе нові ідеї, 

ознайомилися з пропозиціями та практичними порадами, які вони могли б 

реалізувати у своїй повсякденній роботі, а також отримали заряд натхнення 

та мотивацію для саморозвитку та подальшого розвитку свого бізнесу», — заявив 

генеральний директор компанії Baumit (Німеччина) Хайко Верф (Heiko Werf). 

Дата наступної зустрічі: 22–24 січня 2020 року. За додатковою інформацією 

завітайте на www.baufachkongress.com

Район Крамаре у Братиславі на початку пілотного проекту

Словаччина 

25 років у галузі теплоізоляції
Baumit є лідером на pинку систем для утеплення фасадів у Словаччині. 

Будинки у Словаччині утеплюють вже протягом 25 років. На початку 

цього періоду у районі Крамаре (Братислава) було обрано 332 

житлових приміщення для пілотного проекту, в якому для теплоізоляції 

були використані системи зовнішньої скріпленої теплоізоляції 

(ETICS). З того часу багато чого змінилося, зокрема, стали набагато 

суворішими вимоги до будівельних конструкцій.

Станом на 2018 рік частка теплоізольованих житлових споруд у Словаччині 

складає 55,69%, а у приватних будинках на одну родину — 30,67%. Згідно 

з оцінкою Асоціації запровадження утеплення до 2029 року в Словаччині 

будуть модернізовані всі житлові будівлі, а до 2045 року — всі приватні 

будинки. З нагоди 25-річчя запровадження теплоізоляції у Словаччині 

та 15-річчя діяльності Асоціації було організовано професійний і соціальний 

урочистий захід. Під час цього заходу членами Асоціації та організацій-

партнерів були згадані найзнаменніші віхи у сфері запровадження 

теплоізоляції у Словаччині. Частиною програми була також урочиста 

презентація двох публікацій, виданих з нагоди 25-го ювілею.

34 Baumit 35Baumit



ТОВ «Бауміт Україна»
м. Київ
вул. Пирогівський шлях, 34
тел./факс: +38 044 568 52 54
e-mail: office@baumit.ua
www.baumit.com


