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Dear colleagues!

Following a good tradition, International forum on projection, building 
and exploitation of motor roads and bridges in which participate leading 
scientists, manufacturers, experts and field specialists is held annually. 
We meet at this event to demonstrate our achievements and to plan 
ways to solve existing problems.

Our structures successfully carry out scale road network modernization 
challenges issued by the President of Ukraine, Cabinet of Ministers and 
society. Mutually beneficial cooperation between road industry workers 
and leading scientists promotes innovative development of the road 
industry. 

I am sure that developments presented at the trade fair and 
scientific and practical conference, held within the framework of 
“AvtoDorExpo 2012”, will facilitate the accomplishment of tasks faced by 
the road industry.

I wish all the participants of the 10th International Forum on projection, 
building and exploitation of motor roads and bridges “AvtoDorExpo 2012” 
fruitful work, new contacts, realization of the most important projects, 
success and well-being.

Sincerely yours,
Volodymyr Demishkan 
Chairman of the State Road Agency of Ukraine

Шановні колеги!

Склалася добра традиція — щорічно про-
водити Міжнародний Форум з будівництва, 
експлуатації та проектування автомобільних 
доріг і мостів, в якому приймають участь 
провідні вчені, фірми-виробники та фахівці 
галузі. На цьому заході ми демонструємо свої 
досягнення та намічаємо шляхи вирішення 
існуючих проблем.

Президентом України, Кабінетом Міністрів 
України та суспільством перед дорожньою 
галуззю ставляться масштабні завдання із 
модернізації мережі доріг, які успішно вико-

нуються нашими структурами. Взаємовигідна співпраця дорожників 
з провідними вченими cприяє інноваційному розвитку дорожньої 
галузі.

Я впевнений, що досягнення, представлені на виставковому заході 
«АвтоДорЕкспо 2012» та науково-практичній конференції, будуть 
сприяти виконанню завдань, що стоять перед дорожньою галуззю. 

Щиро бажаю всім учасникам 10-го Міжнародного Форуму 
з  будівництва та експлуатації автомобільних доріг і мостів 
«АвтоДорЕкспо 2012» плідної роботи, нових контактів, реалізації 
проектів, успіхів та процвітання.   

З повагою,
Володимир Демішкан 
Голова Державного агентства автомобільних доріг України
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ПЕРЕлІК ЕКСПОнЕнТІВ ЗА КРАїнАМи
LiST Of EXhibiTORS ACCORDiNg TO COuNTRiES

ПЕРЕлІК ТОРгОВих МАРОК LiST Of TRADEmARkS/
ТОРГОВА МАРКА

TRADEMARK
КРАЇНА 

ПОХОДЖЕННЯ
COUNTRY 
OF ORIGIN КОМПАНІЯ СOMPANY

ABACUS Німеччина Germany КОРРУС-УКРАЇНА KORRUS-UKRAINE
AMERICAN GILSONITE США USA ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
ANTIKORODIN Словенія Slovenia УКРПРОМБУД UKRPROMBUD
ANTROCEL Литва Lithuania ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
ARMATEX Чехія Czech Republic ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
ASFIER Іспанія Spain MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o. MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
AVERY DENNISON CША USA ПРОМКОМПЛЕКТ PROMKOMPLEKT
BERNARDI Італія Italy MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o. MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
BERTOLI Італія Italy MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o. MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
BIGUMA Німеччина Germany МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
BITUFOR Бельгія Belgium ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
BLASTRAC Нідерланди the Netherlands БЛАСТРАК УКРАЇНА BLASTRAC UKRAINE
BORNIT Німеччина Germany ЛАКЕТ LAKET
BUTONAL Німеччина Germany МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
CASE США, Італія, Японія USA, Italy, Japan ВІРТГЕН УКРАЇНА WIRTGEN UKRAINE
CFF Німеччина Germany УНІПРОМ UNIPROM
CIMLINE CША USA УКРПРОМБУД UKRPROMBUD
COMAP Італія Italy ДОРМАШ ГРУП DORMASH GROUP
DEERY CША USA УКРПРОМБУД UKRPROMBUD
DENIMOTECH Данія Denmark ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
DEUTZ  Німеччина Germany АВТОМОТОРС AUTOMOTORS
DIAMINE Швеція Sweden ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
DOBAU Німеччина Germany МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
DUPONT CША USA ЛАКЕТ LAKET
ECOROADS CША USA ЛАКЕТ LAKET
EMACO Німеччина, Росія Germany, Russia АСКЕЙ/BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ASKEI/BASF CONSTRUCTION CHEMICALS
ENKADRAIN Німеччина Germany ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
ENKAMAT Німеччина Germany ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
FLEXITEX Норвегія Norway ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
FRACASSO Італія Italy FRACASSO VOLKMANN FRACASSO VOLKMANN
GASPARIN Італія Italy MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o. MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
GEOSVIT Європа Europe ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
GRUN Німеччина Germany MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o. MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
HAMM Німеччина Germany ВІРТГЕН УКРАЇНА WIRTGEN UKRAINE
HAMPPEP Чехія Czech Republic ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
HELIOS Словенія Slovenia ЛАКЕТ LAKET
HOT ROD Канада Canada УКРПРОМБУД UKRPROMBUD
IMPIANTI GUTHERM Італія Italy ЦЕНТР КЕРУВАННЯ CENTR KERUVANIA
INFRATEST Німеччина Germany УНІПРОМ UNIPROM
ITERCHIMICA Італія Italy ЦЕНТР КЕРУВАННЯ CENTR KERUVANIA
KLEEMANN Німеччина Germany ВІРТГЕН УКРАЇНА WIRTGEN UKRAINE
KWAZAR Польща Poland FRACASSO VOLKMANN FRACASSO VOLKMANN
LICOMONT Німеччина Germany КЛАРІАНТ КОНСАЛТІНГ АТ CLARIANT CONSULTING AG
LOMBARDINI Італія Italy АВТОМОТОРС AUTOMOTORS
MADROG CONSTRUCTION Польща Poland ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
MARINI Італія Italy ЦЕНТР КЕРУВАННЯ CENTR KERUVANIA
MASALTA Китай China УКРПРОМБУД UKRPROMBUD
MASSENZA Італія Italy MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o. MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
MASTERSEAL Німеччина, Росія Germany, Russia АСКЕЙ/BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ASKEI/BASF CONSTRUCTION CHEMICALS
MGC SLOVAKIA Словаччина Slovakia ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
M-LITE Італія Italy ПРОМКОМПЛЕКТ PROMKOMPLEKT
NYNAS Швеція Sweden ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
OKLITE Корея Korea ПРОМКОМПЛЕКТ PROMKOMPLEKT
REDICOTE Швеція Sweden ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
RM Австрія Austria MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o. MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
SASOBIT Південна Африка South Africa ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
SATEL Болгарія Bulgaria БАРКОД УКРАЇНА BARCODE UKRAINE
SBS Корея Korea MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o. MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
SERMAC Італія Italy MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o. MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
SWARCO Австрія Austria СВАРКО УКРАЇНА SWARCO UKRAINE
TENAX Італія Italy ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
TENSAR Великобританія Great Britain УНІПРОМ UNIPROM
TIPPTEX Угорщина Hungary ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
TOPTEX Данія Denmark ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
TYPAR Люксембург Luxembourg ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
VIATOP Німеччина Germany УКРПРОМБУД UKRPROMBUD
VÖGELE Німеччина Germany ВІРТГЕН УКРАЇНА WIRTGEN UKRAINE
VOLKMANN & ROSSBACH Німеччина Germany FRACASSO VOLKMANN FRACASSO VOLKMANN
WEIRO Німеччина Germany MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o. MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
WETFIX Швеція Sweden ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
WIRTGEN Німеччина Germany ВІРТГЕН УКРАЇНА WIRTGEN UKRAINE
YANMAR Японія Japan АВТОМОТОРС AUTOMOTORS
ГЕОПУЛЬС Україна Ukraine ПУЛЬСАР І КО PULSAR & CO
ЕВРОФОРМАТ Україна Ukraine ЄВРОФОРМАТ EUROFORMAT
ПУЛЬСАТЕКС Україна Ukraine ПУЛЬСАР І КО PULSAR & CO
СИГНАКУЛ Україна Ukraine КОЛОР С.І.М. COLOR S.I.M.
ТРАФФІК Україна Ukraine ЛАКЕТ LAKET

Білорусь
НЕФТЕБИТУМНЫЙ ЗАВОД
Великобританія
TENSAR INTERNATIONAL LIMITED 
Італія
CONTROLS S.r.L
Китай
CHINA SHENYANG HENGJI PETROLEUM MACHINERY&EQUIPMENT CORPORATION
Литва
AKORDAS 1
Нідерланди
FRACASSO VOLKMANN
Німеччина
CFF GmbH & Co.KG
INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH
Польща
MAGNA TYRES POLAND
Росія
SPECSERVER.COM
TRACTOR.RU 
TRANSSERVER.RU
КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Україна
АВІСТА-С
АВТОМОТОРС
АВТОШЛЯХОВИК УКРАЇНИ
АММАНН УКРАЇНА
АСКЕЙ
БАРКОД УКРАЇНА
БЛАСТРАК УКРАЇНА
ВІАКОН УКРАЇНА
ВІРТГЕН УКРАЇНА
ГІДРОЗАХИСТ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ (УКРАВТОДОР)
ДНІПРОПРОМ
ДОРМАШ ГРУП
ДОРОЖНІ ЗНАКИ
ДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ
ЕЛЛІС
ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS
ЄВРОФОРМАТ
ІНЖИНІРІНГ ПОВЕРХНІ
ІНФОРМСИТЕМИ
КАПСТРОИТЕЛЬСТВО
КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ
КЛАРІАНТ КОНСАЛТІНГ АТ
КОЛОР С.І.М.
КОМПЛЕКТАВТОДОР
КОРРУС-УКРАЇНА
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН
ЛАКЕТ
МАГЕБА УКРАЇНА
МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ
ПРОЛОГ ТД
ПРОМКОМПЛЕКТ
ПУЛЬСАР І КО
РОСТОК-ЕЛЕКОМ
СВАРКО УКРАЇНА
СОЮЗ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
СТЕКЛОНІТ МЕНЕДЖМЕНТ
СТіМ УКРАЇНА
ТРАНСПОРТ
УКРПРОМБУД
УНІПРОМ
ЦЕНТР КЕРУВАННЯ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА
Франція
MACHINERYZONE.COM.UA
Чехія
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
Швейцарія
CLARIANT CONSULTING AG

Belarus
NEFTEBITUMEN PLANT 
China
CHINA SHENYANG HENGJI PETROLEUM MACHINERY&EQUIPMENT CORPORATION
Czech Republic
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
France
MACHINERYZONE.COM.UA
Germany
CFF GmbH & Co.KG
INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH
Great Britain
TENSAR INTERNATIONAL LIMITED 
Italy
CONTROLS S.r.L
Lithuania
AKORDAS 1
Netherlands
FRACASSO VOLKMANN
Poland
MAGNA TYRES POLAND
Russia
RED LINE
SPECSERVER.COM
TRACTOR.RU 
TRANSSERVER.RU
Switzerland
CLARIANT CONSULTING AG
Ukraine
AMMANN UKRAINE
ASKEI
AUTOMOTORS
AVISTA-S
AVTOSHLYAKHOVYK UKRAYINY
BARCODE UKRAINE
BLASTRAC UKRAINE
CENTR KERUVANIA
CLARIANT CONSULTING AG 
COLOR S.I.M.
CONSORTIUM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
DNIPROPROM
DORMASH GROUP
DOROZHNI ZNAKY
ELLIS
ENGINEERING SURFACE
EUROFORMAT
EUROIZOL GEOSYNTHETICS
HIDROZAKHYST
INFORMATION SYSTEMS
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
KAPSTROITELSTVO
KOMPLEKTAUTODOR  
KORRUS-UKRAINE
KREMENCHUG PLANT OF ROAD MACHINES
KYIVSOIUZSHLIAKHPROEKT
LAKET
MAGEBA UKRAINE
PROLOGUE TD
PROMKOMPLEKT
PULSAR & CO
ROAD INDUSTRY OF UKRAINE
ROSTOK-ELEKOM
STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE (UKRAVTODOR)
STEKLONIT MANАGEMENT
STIM UKRAINE
SWARCO UKRAINE
TRANSPORT
UKRPROMBUD
UNIPROM
VIACON UKRAINE
WIRTGEN UKRAINE
ZEPPELIN UKRAINE
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ПРОгРАМА*

10:30–10:40 Офіційне відкриття конференції

Тематичний розділ «Матеріали і технології»
10:40–11:00 ПІДВИЩЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ТА КОЛІЄСТІЙКОСТІ 

АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
ЗА РАХУНОК ПІДСИЛЕННЯ ШАРІВ
Доповідачі:
Мозговий Володимир Васильович, завідувач кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ, д-р техн. наук
Онищенко Артур Миколайович, доцент кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ, канд. техн. наук
Гаркуша Микола Васильович, аспірант кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ
Аксьонов Сергій Юрійович, аспірант кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ
Білан Олександр Олександрович, завідувач науково-дослідного 
відділу моніторингу нових технологій та матеріалів ДНТЦ «Дор’якість»

11:00–11:20 ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІТУМІВ І АСФАЛЬТОБЕТОНІВ 
ШЛЯХОМ МОДИФІКАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЮ КОМПОЗИЦІЙНОЮ 
ПОЛІМЕРНОЮ ДОБАВКОЮ «ПОЛІДОМ» 
Доповідач: Кіщинський Сергій Володимирович, завідувач відділу 
дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій ДП «ДерждорНДІ»

11:20–11:40 УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРИГОТУВАННЯ 
МОДИФІКОВАНИХ БІТУМІВ
Доповідачі:
Онищенко Артур Миколайович, доцент кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ, канд. техн. наук
Невінгловський Вадим Федорович, аспірант кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ
Різниченко Олександр Сергійович, аспірант кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ
Кузмінець Микола Петрович, доцент кафедри дорожніх машин 
НТУ, канд. техн. наук

11:40–12:00 ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ РЕ-
КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ
Доповідачі:
Гамеляк Ігор Павлович, професор кафедри аеропортів НТУ, науко-
вий консультант ТОВ «Євроізол Геосинтетикс», д-р техн. наук
Ніколайчук Арсен Володимирович, керівник НДЦ ТОВ «Гідрозахист»

12:00–12:20 АРМУВАННЯ І НАДАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ДОРОЖНЬОМУ ПОКРИТТЮ
Доповідач: Роберто Капораллі, представник компанії «Index»

12:20–12:40 ДОСВІД ВЛАШТУВАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ 
У ХОЛОДНУ ПОРУ РОКУ ТА ЗА НЕСПРИЯТЛИВИХ ПОГОДНИХ УМОВ
Доповідач: Джианаттасіо Aлессандро, віце-президент компанії 
«ITERCHIMICA S.r.l.»

Тематичний розділ «Випробування та дослідження»
12:40–13:00 РОЗШИРЕНІ ВИПРОБУВАННЯ ДОРОЖНІХ МАТЕРІАЛІВ 

У ВІДПОВІДНОСТІ З SUPERPAVE, ASTM ТА EN СТАНДАРТАМИ
Доповідач: Maртіно ді Марко, регіональний менеджер по Східній 
Європі компанії «CONTROLS»

13:00–13:20 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Доповідачі:
Куцман Олександр Михайлович, асистент кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ
Баран Сергій Анатолійович, аспірант кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ
Аксьонов Сергій Юрійович, аспірант кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ

Тематичний розділ «Безпека руху»
13:20–13:40 ВКЛАД КОМПАНІЇЇ «BLASTRAC» У БЕЗПЕКУ НА ДОРОГАХ 

ТА ЗЛІТНО-ПОСАДОЧНИХ СМУГАХ
Доповідач: Мартинюк Володимир Васильович, директор 
ТОВ «BLASTRAC Україна»

Тематичний розділ «Техніка для будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг»

13:40–14:00 БІТУМНОЕМУЛЬСІЙНІ СИСТЕМИ, УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТУ-
ВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО БІТУМУ ТА ПВБ В’ЯЖУЧОГО 
ВИРОБНИЦТВА ЗАВОДУ «УКРБУДМАШ»
Доповідач: Цаприка Євгеній Георгійович, менеджер з продажу об-
ладнання ТОВ «Завод «Укрбудмаш»

14:00–14:20 ПРОДУКЦІЯ ПАТ «КРЕДМАШ» ДОРОЖНИКАМ  УКРАЇНИ, 
КРАЇН БЛИЖНЬОГО ТА ДАЛЬНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ
Доповідач: Куленко Віктор Васильович, заступник Голови 
Наглядової Ради ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»

14:20–14:40 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА 
З ТЕХНІКОЮ «КАТЕРПІЛЛАР»
Доповідач: Єжов Сергій, регіональний менеджер по країнах СНД 
компанії «Цеппелін»

Науково-практична конференція з проектування 
та будівництва автомобільних доріг

Організатор: Укравтодор

28 листопада 2012 р.

*В програмі можливі зміни
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АлфАВІТний ПЕРЕлІК ЕКСПОнЕнТІВ
ПРОЕКТУВАННЯ АВТОДОРІГ

ВІАКОН УКРАЇНА
КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ

ТЕХНІКА  ТА ОБЛАДНАННЯ
Дорожньо-будівельні комплекси, 
машини і механізми
AKORDAS 1
MAGNA TYRES POLAND
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
АВТОМОТОРС
АММАНН УКРАЇНА
БЛАСТРАК УКРАЇНА
ВІРТГЕН УКРАЇНА
ДОРМАШ ГРУП
ІНЖИНІРІНГ ПОВЕРХНІ
ІНФОРМСИТЕМИ
ЛАКЕТ
УНІПРОМ
ЦЕНТР КЕРУВАННЯ
Будівельний і спеціальний 
транспорт
CHINA SHENYANG HENGJI PETROLEUM 
MACHINERY&EQUIPMENT CORPORATION
MAGNA TYRES POLAND
ДОРМАШ ГРУП
ІНЖИНІРІНГ ПОВЕРХНІ
ПРОМКОМПЛЕКТ
УНІПРОМ
Дробильно-сортувальне 
обладнання
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
ВІРТГЕН УКРАЇНА
ДОРМАШ ГРУП
ІНЖИНІРІНГ ПОВЕРХНІ
СОЮЗ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ
Екскаватори, навантажувачі, 
землерийні і планувальні машини
MAGNA TYRES POLAND
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
ВІРТГЕН УКРАЇНА
ІНЖИНІРІНГ ПОВЕРХНІ
Підйомне обладнання, крани, 
транспортери
MAGNA TYRES POLAND
ІНЖИНІРІНГ ПОВЕРХНІ
Гідравлічне і пневматичне 
обладнання
ІНЖИНІРІНГ ПОВЕРХНІ
Машини для ремонту і утримання 
доріг, комунальна техніка
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
БЛАСТРАК УКРАЇНА
ВІРТГЕН УКРАЇНА
ДОРМАШ ГРУП
ЛАКЕТ

МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ
ПРОЛОГ ТД
УКРПРОМБУД
УНІПРОМ
ЦЕНТР КЕРУВАННЯ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА КОМПОНЕНТИ

Мостові аксесуари
МАГЕБА УКРАЇНА
Матеріали для будівництва 
та експлуатації автодоріг
КОЛОР С.І.М.
СВАРКО УКРАЇНА
СОЮЗ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ
Геосинтетичні матеріали, 
геотекстиль
ВІАКОН УКРАЇНА
ГІДРОЗАХИСТ
ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS
ПУЛЬСАР І КО
СТЕКЛОНІТ МЕНЕДЖМЕНТ
УНІПРОМ
Хімічна продукція 
MASSENZA  INTERNATIONAL s.r.o.
АСКЕЙ/ BASF CONSTRUCTION 
CHEMICALS
КЛАРІАНТ КОНСАЛТІНГ АТ
ЛАКЕТ 
МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ
ПРОЛОГ ТД
УКРПРОМБУД
УНІПРОМ
Дорожні бітуми
MASSENZA  INTERNATIONAL s.r.o.
НЕФТЕБИТУМНЫЙ ЗАВОД
ПРОЛОГ ТД
УНІПРОМ

ДОПОМІЖНЕ ВИРОБНИЦТВО: 
КАР’ЄРИ, ЗАВОДИ

MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
ДОРМАШ ГРУП
ІНЖИНІРІНГ ПОВЕРХНІ

ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮ-
ВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Обладнання та техніка 
для розмітки доріг
MASSENZA  INTERNATIONAL s.r.o.
БЛАСТРАК УКРАЇНА
ВІРТГЕН УКРАЇНА
ДОРМАШ ГРУП
ЛАКЕТ
ПРОМКОМПЛЕКТ

СТІМ УКРАЇНА
УНІПРОМ
Дорожні знаки
ДНІПРОПРОМ
ДОРОЖНІ ЗНАКИ
ЄВРОФОРМАТ
КОМПЛЕКТАВТОДОР 
МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ
ПРОМКОМПЛЕКТ
Світло- та сигнальне обладнання
ДНІПРОПРОМ
ДОРОЖНІ ЗНАКИ
ПРОМКОМПЛЕКТ
Світлофори
ДОРОЖНІ ЗНАКИ
РОСТОК-ЕЛЕКОМ
СВАРКО УКРАЇНА
Дорожні інформаційні 
та контрольні системи
ДНІПРОПРОМ
РОСТОК-ЕЛЕКОМ
СВАРКО УКРАЇНА
Дорожні дзеркала
БАРКОД УКРАЇНА
Системи візуального 
спостереження
РОСТОК-ЕЛЕКОМ

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ РУХУ 

Засоби регулювання 
швидкісного режиму
ДНІПРОПРОМ
ДОРОЖНІ ЗНАКИ
ПРОМКОМПЛЕКТ
Бар’єрні системи й огорожі
FRACASSO VOLKMANN, BV
MASSENZA  INTERNATIONAL s.r.o.
ДНІПРОПРОМ
ДОРОЖНІ ЗНАКИ
ЄВРОФОРМАТ
МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ
Системи оплати  
РОСТОК-ЕЛЕКОМ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАСОБИ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

MACHINERYZONE.COM.UA
SPECSERVER.COM
TRACTOR.RU
TRANSSERVER.RU
АВТОШЛЯХОВИК УКРАЇНИ
ДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ
КАПСТРОИТЕЛЬСТВО
КРАСНАЯ ЛИНИЯ
ТРАНСПОРТ

ПЕРЕлІК ЕКСПОнЕнТІВ ЗА нОМЕнКлАТуРОю
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AKORDAS 1
Utenos str., 41-A, Vilnius, LT-08217, Lithuania
tel.: +370 5263 7100; fax: +370 5263 7300
e-mail: info@akordas.lt
www.akordas.lt

Основними напрямками діяльності компанії «AKORDAS 1» є будівництво 
автомагістралей, приміських доріг, паркувальних зон, прокладання інженерних 
мереж, установка тротуарів. З 1991 року назва компанії стала синонімом якості 
та надійності в Литві та сусідніх країнах.

CFF GmbH & Co.KG
Arnstädter Str., 2, Gehren, D-98708, Germany
tel.: +49 367 838 820; fax: +49 367 8388 2252
mob.: +49 172 219 0627
e-mail: s.schulz@cff.de
www.cff.de

TECHNOCEL® 1004-G/TOPCEL®/GENICEL®
Ми стабілізуємо ваші асфальтобетонні суміші!
CFF GmbH&Co.KG/Гехрен — провідний німецький виробник целюлозних продук-

тів для використання у дорожньому будівництві при виробництві асфальту. 
TECHNOCEL® 1004-G — екологічно чисті високоякісні волокна у вільній формі. 

Використовуються як стабілізуючі добавки в асфальтобетонних сумішах, таких як 
щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА), асфальтобетон, дренуючий асфальто-
бетон, високодеформативні зносостійкі бітумні покриття. 

TOPCEL® — гранули, які складаються з волокон TECHNOCEL®. Гранулювання волокон 
покращує можливості їх розподілення у суміші та підвищує точність дозування з силоса 
накопичувача. TOPCEL® додається без бітумного в’яжучого у вигляді чистої добавки. 

Двокомпонентні продукти системи GENICEL®. CFF пропонує наступні типи продукції:
•	 GENICEL FT60 — складається з синтетичного модифікатора бітуму, який швидко та 

однорідно розчиняється у асфальтобетонній суміші і покращує властивості бітумів, 
наприклад, модифікує бітуми, знижує температуру замішування асфальтобетонної 
суміші, знижує в’язкість бітуму (гарячого), покращує опір деформації. Волокна 
TECHNOCEL® покращують однорідність та відіграють роль стабілізуючої добавки.

•	 GENICEL FT75: НОВИЙ!!!
•	 Двокомпонентний продукт, що складається з синтетичного модифікатора бітуму і воло-

кон целюлози, що покращує властивості (укладка та ущільнення) асфальтобетонної суміші.
•	 GENICEL WA90: NEW!!!
Поєднання волокон целюлози та адгезійної добавки розроблене для покращення 

адгезійних властивостей бітуму та для стабілізації асфальтобетонної суміші в процесі роботи.

CHINA SHENYANG HENGJI PETROLEUM 
MACHINERY & EQUIPMENT CORPORATION
Zhengliang Road Daoyi Develop Zone, Shenyang, China 
tel./fax: +86 248 677 2506
e-mail: fexiblemetal@yahoo.com.cn

Ми є виробником кранів з Китаю. Пропонуємо різні види якісних вантажних 
кранів за привабливою ціною. Ми шукаємо нових партнерів і будемо раді зустрітися 
з усіма, зацікавленими у нашій продукції.

CONTROLS S.r.L
Via Aosta, 6

Cernuso s/N (Mi), 20063, Italy
tel.: +39 0292 1841

fax: +39 0292 103 333
e-mail: controls@controls.it

www.controls.it
Представник в Україні: ЕЛЛІС, ТОВ

вул. Кірова, 86, Бровари
Київська обл., 07400, Україна

тел.: (04594) 66 229, (044) 518 8933
тел./факс: (04594) 66 228, (044) 518 5777

e-mail: ellis-ltd@ukr.net
www.ellis-ltd.com.ua

 
ТОВ «Елліс» працює на ринку України з 1992 р.
Основні напрямки діяльності: комплектація стаціонарних та пересувних 

автодорожніх лабораторій, поставка обладнання для лабораторій контролю 
якості будівельних матеріалів і конструкцій, виготовлення, реалізація та сервісне 
обслуговування різних моделей вагового обладнання.

ТОВ «Елліс» є офіційним дистриб’ютором компаній CONTROLS s.r.l.,  а також 
компанії GOLZ Ges.m.p.H. & Co.RG (Німеччина).

Компанія CONTROLS s.r.l. (Італія), була заснована в 1968 році і є світовим лідером 
у  сфері проектування, виробництва та продажу лабораторного обладнання для 
випробувань матеріалів, які використовуються в проектах громадянської інженерії.

ТОВ «Елліс»  має в своєму штаті досвідчених працівників і сервісну групу, яка надає 
нам можливість укомплектувати лабораторію найсучаснішим обладнанням будь-
якого рівня складності та будь-якого профілю. Також ми проводимо гарантійний 
та післягарантійний ремонт всього переліку обладнання.

FRACASSO VOLKMANN, BV
WTC Schiphol B&C, Schiphol Boulevard, 127  

1118, BG Schiphol, the Netherlands
tel.: +31 207 005 591, +31 207 005 592

fax: +49 260 213 5560
e-mail: mbox@fracasso-volkmann.com

www.fracasso-volkmann.com

Спільне підприємство Фрaкacco Фолькманн є результатом спільного проекту 
групи Фрaкacco та групи Фолькманн і Рoссбaх, провідних компаній в сфері безпеки 
дорожнього руху. Фрaкacco Фолькманн пропонує найширший асортимент продукції 
з  більш ніж сотнею різних протестованих за європейськими нормами EN 1317 
бар’єрних систем, включаючи всі європейські національні стандарти.

Портфоліо продукції включає в себе мобільні бар’єри, шумозахисні системи 
та металоконструкції для цивільної і промислової інфраструктури.

Спільне підприємство широко представлене на ринках EMEA у вигляді дочірніх 
підприємств або компаній-партнерів і здійснює підтримку клієнтів з початкової 
фази  проекту до кінцевої установки продукту. Місія Фрaкacco Фолькманн  —  бути 
світовим лідером у своєму сегменті ринку, розробляючи нові рішення для 
покращення безпеки дорожнього руху, а також цивільних і промислових споруд. 
За рахунок створення нового спільного підприємства, компанії Фрaкacco Спа 
та  Фолькманн і  Рoссбaх збираються значно поліпшити сервісні послуги, що 
надаються клієнтам і партнерам компанії.

ІнфОРМАцІя ПРО ЕКСПОнЕнТІВ
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INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH
Wiesenbachstraβe, 15
Brackenheim-Botenheim, 74336, Germany
tel.: +49 (0) 7135/950 00
fax.: +49 (0) 7135/950 020
e-mail: info@infratest.net
www.infratest.net
Наш ексклюзивний представник в Україні:
ТОВ «УНІПРОМ»
Петро Айзман
Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 301
тел.: (044) 501 6000, (044) 529 4253
факс: (044) 529 3122
моб.: (050) 311 3676
e-mail: uniprom@uniprom.com.ua

Наші вироби та рівень обслуговування надають можливість створення та повного 
комплектування лабораторій. Ми маємо більш ніж 25-річний досвід в проектуванні 
випробувального обладнання для широкого діапазону будівельних матеріалів.

На ринку України наші вироби з успіхом застосовуються з 2001 року.

MACHINERYZONE.COM.UA
98, Allée des Champs Elysées
91080, Courcouronnes, France
tel.: +33 1 60 87 82 85
fax: +33 1 60 87 17 61
e-mail: contact-ua@machineryzone.com
www.machineryzone.com.ua

«MachineryZone.com.ua» — один з найбільших інтернет-порталів у світі з продажу 
спеціальної техніки та транспорту. Завдяки понад 220  000 оголошень on-line, 
що розміщують постачальники техніки, клієнти завжди можуть знайти найкращі 
пропозиції не тільки в Україні, але й у всьому світі. На сайті ви зможете знайти 
оголошення з продажу екскаваторів, бульдозерів, підйомних кранів, вантажівок, 
а також сільскогосподарської техніки.

MAGNA TYRES POLAND
Bociana, 6
31-231 Kraków, Poland
tel./fax: +48 126 260 855
e-mail: biuro@magnatyres.com.pl
www.magnatyres.com.pl

MAGNA — голландський виробник шин OTR, які характеризуються найкращим 
співвідношенням ціни та якості.

Magna Tyres Poland (підрозділ Magna Tyres World, що працює на ринках Східної 
Європи) шукає дилерів і кінцевих покупців, які прагнуть встановити довгострокове 
співробітництво.

Ми пропонуємо шини OTR та IND, діаметром від 20" до 57". Це реальна альтерна-
тива преміум-брендам! Спробуйте продукцію компанії MAGNA 40.00 R57 або 26,5–25 
та переконайтеся в цьому самі!

MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
Truhlarska, 1520/23

110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 739 254 846, +420 603 876 321

e-mail: massenza@massenza.com
www.massenza.com

Представництво в СНД — Білорусь:
тел.: +375 296 625495, +375 296 621991

e-mail: massenza@yandex.ru
MASSENZA є одним з визнаних лідерів у сфері виробництва емульсійних заводів, 

заводів з модифікації бітумів, автогудронаторів, термотанків, теплогенераторів, 
обладнання для заливання швів.

Також ми поставляємо продукцію наших партнерів:
•	 сларрі машини;
•	 дробильне обладнання;
•	 котки;
•	 асфальтобетонні заводи;
•	 заводи холодних сумішей;
•	 бетонні насоси;
•	 маркувальне обладнання;
•	 лабораторне обладнання;
•	 емульгатори, модифікатори бітуму.

SPECSERVER.COM, Портал спецтехніки 
ул. Ферганская, 13, к. 5, вх. А

Москва, 109444, Россия
тел./факс: +7 (495) 989 1590

e-mail: info@SpecServer.com
www.SpecServer.com

Основне завдання порталу СпецСервер.ком — забезпечення покупців та 
продавців спецтехніки інформацією про поточну ситуацію на ринку. Наш портал 
надає відвідувачам спеціально створені сервіси, які дозволяють при мінімумі зусиль 
провести ефективну рекламну кампанію в інтернеті.

TENSAR INTERNATIONAL LIMITED LTD
Cunningham Court

Shadsworth Business Park, Blackburn
BB1 2QX, Great Britain

tel.: +44(0)125 426 2431; fax: +44(0)125 426 6868
e-mail: info@tensar-international.com

www.tensar.co.uk

«Tensar International» — світовий лідер з виробництва і технічних рішень у галузі 
армогрунтів і стабілізації грунтів. Ми пропонуємо широкий діапазон георешіток і 
композитів, застосування яких необхідне для збільшення терміну служби покриття, 
скорочення експлуатаційних витрат, зменшення товщини конструктивних шарів. 
«Tensar International» вже протягом 30 років займається аналізом та забезпеченням 
досягнення найбільшої ефективності експлуатаційних якостей георешіток. На основі 
досвіду та технічних знань, «Tensar» докорінно змінив базову структуру георешіток, 
щоб створити революційно новий продукт. Трьохвісні георешітки — це кінцевий 
продукт науково-дослідницької роботи, який відображає майбутнє технологій 
георешіток, використовуючи найбільш надійну форму — трикутну структуру.
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TRACTOR.RU, Російський тракторний сервер
e-mail: tractor.ru@mail.ru
www.tractor.ru

Російський тракторний сервер WWW.TRACTOR.RU — найстаріший ресурс рунету 
присвячений спецтехніці — створений на початку 1999 року.

Все, що ви хотіли знати про тракторну, дорожньо-будівельну і т. п. техніку, 
зосереджено на даному ресурсі.

Якщо вашою сферою діяльності є тракторобудівництво, поставка с/г обладнання, 
торгівля спецтехнікою та запчастинами — ми станемо добрими друзями та будемо 
приносити один одному користь, а нашим клієнтам — радість.

TRANSSERVER.RU, Портал спецтехніки
e-mail: info@transserver.ru
www.transserver.ru

Портал спецтехіки www.TransServer.Ru. Цей інтернет-ресурс забезпечить вас необхід-
ною інформацією: каталог сайтів, заводів, об’яви про продаж і купівлю автотранспорту, 
запчастин, спецтехніки, пропозиції супутніх транспортній діяльності послуг і багато 
іншої корисної інформації. Будемо раді бачити вас серед наших відвідувачів.

АВІСТА-С, ТОВ
вул. Стрийська, 4 
Київ, 03062, Україна
тел./факс: (044) 496 3333 (багатоканальний)
e-mail: kiev@avista.ua
www.avista.ua

Будівельний холдинг «АВІСТА» працює на українському ринку сучасних 
покрівельних та ізоляційних матеріалів вже понад 19 років. 

Виконує усі види будівельних робіт, в т.ч. покрівельні роботи.
Офіційно представляє продукцію кращих світових та вітчизняних виробників:
•	 композитна черепиця ROSER (Південна Корея);
•	 бітумний єврошифер ONDURA (США);
•	 ПВХ шифер ONDEX (Франція);
•	 водостічні та дренажні системи NICOLL (Франція);
•	 полімерно-бітумні мембрани INDEX (Італія);
•	 ПВХ мембрани ALKORPLAN (Бельгія);
•	 ЕПДМ мембрани RESITRIX (Німеччина);
•	 мансардні вікна VELUX (Данія);
•	 теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ (Україна);
•	 вологостійкі плити OSB KRONOPOL (Польща);
•	 геосинтетика TENCATE POLYFELT (Австрія).

АВТОМОТОРС, ДП
вул. Мельникова, 12-А, оф. 1
Київ, 04050, Україна 
тел.: (044) 206 5218; факс: (044) 206 5226
e-mail: admin@automot.kiev.ua
www.automotors.com.ua

DEUTZ є світовим незалежним виробником дизельних двигунів, які використо-
вуються в будівельній техніці, компресорах, комерційних автомобілях, сільхозтехніці 

та в інших устаткуваннях. ДП «Автомоторс», як генеральне представництво Deutz 
AG, пропонує сучасні двигуни DEUTZ (Німеччина), LOMBARDINI (Італія) та YANMAR 
(Японія) потужністю від 2,3 до 500 кВт. Постачаємо нові та відновлені двигуни 
вказаних марок, запасні частини, а також пропонуємо сервіс.

АВТОШЛЯХОВИК УКРАЇНИ, Журнал
просп. Перемоги, 57, оф. 902

Київ, 03113, Україна
тел./факс: (044) 201 0869

e-mail: ibiletska@insat.org.ua
www.insat.org.ua

Науково-виробничий журнал «Автошляховик України» — авторитетне видання 
серед фахівців автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що 
видається з 1960 року.

Журнал фаховий (публікації у ньому враховуються під час захисту наукових робіт), 
містить два великих розділи: «Автомобільний транспорт» і «Автомобільні дороги».

Видавець — Укравтодор, ДП «ДержавтотрансНДІпроект». 
«Автошляховик України» — всеукраїнське видання, що виходить раз на 2 місяці.

АММАНН УКРАЇНА, ТОВ
вул. Димитрова, 5 

Київ, 03150, Україна
тел.: (044) 499 0455; факс: (044) 499 0456

e-mail: info.aua@ammann-group.com
www.ammann-group.com 

Швейцарська компанія АММАНН є світовим лідером у виробництві асфальтозмі-
шувальних установок із досвідом більше 100 років. Модельний ряд охоплює такі 
типи установок: 

•		стаціонарні	АБЗ	від	80	до	450	т/год.;
•		пересувні	АБЗ	від	80	до	320	т/год.;
•		супермобільні	АБЗ	160–200	т/год.
Поставка запасних частин за бажанням відбувається безпосередньо на склад 

замовника. Кваліфіковані сервісні інженери Амманн Україна здійснюють сервісне 
обслуговування по всій Україні. 

АСКЕЙ, ТОВ/BASF CONSTRUCTION CHEMICALS LTD
вул. Сирецька, 25-А, Київ, 04073, Україна 
тел.: (044) 499 6035; факс: (044) 499 6036

e-mail: office@askei.kiev.ua
www.askei.kiev.ua

ТОВ «БАСФ», що входить в структуру найбільшого в світі хімічного концерну 
BASF, поставляє на ринок України високотехнологічні матеріали для ремонту і 
захисту бетонних та залізобетонних конструкцій (Emaco®, Masterseal®), монтажу 
устаткування (Masterflow®) та матеріали для посилення конструкцій (МВrасе®). 
Дані матеріали успішно застосовуються у всьому світі впродовж довгих років при 
ремонті споруджень транспортної галузі, енергетичного комплексу і інших галузей 
промисловості.

Офіційний дилер ТОВ «БАСФ» в Україні — ТОВ «АСКЕЙ».
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БАРКОД УКРАЇНА, ТОВ 
вул. Академіка Заболотного, 150-А, оф. 5-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 227 8158; факс: (044) 585 6652
e-mail: oksana_analitica@mail.ru
www.barcod.com.ua

Компанія «Баркод Україна» займається оптовим і роздрібним продажем дорожніх 
і оглядових дзеркал безпеки. «Баркод Україна» є офіційним дилером компанії-
виробника дорожніх і оглядових дзеркал «Satel» (Болгарія) на території України. 
Широкий асортимент продукції. Європейська якість. Найнижчі ціни в Україні.

БЛАСТРАК УКРАЇНА, ТОВ
бульв. Незалежності, 14, оф. 21
Бровари, 07400, Україна
тел.: (044) 222 5128; факс: (044) 277 9829
e-mail: info@blastrac.com.ua
www.blastrac.com.ua

Компанія BLASTRAC — один з лідерів в області технологій та рішень для 
обробки поверхонь. Продукція BLASTRAC, а саме дробеструйні, фрезерувальні, 
шліфувальні машини та промислові пилососи використовуються у будівництві 
та ремонті аеропортів, доріг і мостів, при виготовленні та реставрації бетонних 
і декоративних підлог, під час демонтажних робіт, у нафтохімічній промисловості та 
для обслуговування морських суден і прибережних платформ.

ВІАКОН УКРАЇНА, ТОВ
вул. Боженка, 86-Г
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 351 1074; факс: (044) 351 1075
e-mail: info@viacon.com.ua
www.viacon.com.ua

Спеціалізується на виробництві гофрованих труб різного діаметру із сталі та 
пластику, спеціальних металевих конструкцій, що використовуються для будівництва 
переходів різного типу, мостів, тунелів, водовідводів, а також постачає матеріали 
для влаштування високоякісних дорожніх покриттів, цивільного й екологічного 
будівництва.

ВІРТГЕН УКРАЇНА
Підприємство зі 100% іноземним капіталом
вул. Червонопрапорна, 28
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 503 0191; факс: (044) 503 0190
e-mail: wirtgen@wirtgen.com.ua
www.wirtgen.ua

Підприємство зі 100% іноземним капіталом «Віртген Україна» — представництво 
групи «Wirtgen Group» в Україні — забезпечує постачання та обслуговування 
дорожньої та будівельної техніки Wirtgen, Vogele, Hamm, Kleemann, Benninghoven, 
Case, Streumaster, Schafer.

ГІДРОЗАХИСТ, ТОВ
вул. Щорса, 29

Київ, 01133, Україна
тел./факс: (044) 566 7341 (Київ)

e-mail: eco@hydrozahist.com
www. hydrozahist.com

Гідрозахист — комплексний підхід до вирішення інженерних задач, розробка 
конструктивних рішень, постачання геосинтетичних матеріалів, виконання монтаж-
них робіт. Наша компанія пропонує економічно обґрунтовані, технічно правильні та 
сучасні інженерні рішення із використанням геосинтетичних матеріалів. Спеціалісти 
компанії мають великий досвід в області застосування геосинтетичних матеріалів 
в різних сферах будівництва.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРІГ УКРАЇНИ (УКРАВТОДОР)

вул. Фізкультури, 9
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 287 2405
факс: (044) 287 4218

www.ukravtodor.gov.ua

Укравтодор — центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснює управління 
автомобільними дорогами України загального користування.

У віданні Укравтодору перебуває мережа автомобільних доріг загального 
користування протяжністю 169,6 тис. км. Протяжність доріг державного значення 
становить 21,2 тис. км, з них — 2,6 тис. км доріг І категорії (4 і більше смуг руху). 
На автомобільних дорогах розташовано понад 16,2 тис. мостів загальною протяж-
ністю понад 384,0 км.

Головним завданням Укравтодору є забезпечення функціонування та розвитку 
мережі доріг загального користування, покращення безпеки руху як передумови 
соціально-економічного розвитку країни, її інтеграції до європейської спільноти.

ДНІПРОПРОМ, ТОВ
вул. Коксохімічна, 5

Дніпропетровськ, 49064, Україна
тел.: (056) 789 3563, (0562) 340 197

факс: (056) 789 0198
e-mail: dp_la@a-teleport.com

www.dneprprom.com.ua

ТОВ « Дніпропром» є вітчизняним виробником засобів безпеки дорожнього руху. 
Наша продукція відповідає державним стандартам України, її асортимент постійно 
розширюється.

Ми пропонуємо: дорожні знаки, інформаційні щити, конуси дорожні та ліхтарі до 
них, «лежачі поліцейські», вставки розмічальні дорожні, світломаяки. Світлові табло, 
стрічки сигнальні, дорожні дзеркала, водоналивні бар’єри, сигнально-гучномовні 
пристрої, мегафони та інше.
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ДОРМАШ ГРУП, Торговий дім, ТОВ 
проїзд Галузевий, 20, Кременчук
Полтавська обл., Україна
тел./факс: (0536) 761 422
e-mail: dormashgroup@ukr.net
www.dormashgroup.com

Компанія «Торговий дім «Дормаш Груп» є постачальником бітумного устатку-
вання асфальтозмішувальних установок, техніки для будівництва, ремонту і утри-
мання доріг, а також бетонозмішувальних установок на території України, Росії 
та Казахстану.

ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ТзОВ 
вул. Околична, 18
Львів, 79044, Україна
тел.: (032) 240 2423
тел./факс: (032) 244 3066
e-mail: dorznaki@lviv.farlep.net
www.dorznaki.com.ua

ТзОВ «Дорожні знаки» спеціалізується на комплексному обслуговуванні 
автомобільних доріг і вулиць технічними засобами регулювання дорожнього руху.

ВИГОТОВЛЯЄ:
•	 дорожні знаки європейського зразка з подвійним загином основи (універсальні 

оцинковані кріплення, антикорозійний захист, термін експлуатації до 10 років);
•	 активні дорожні знаки.
ПОСТАЧАЄ І ВСТАНОВЛЮЄ:
•	 бар’єрне огородження;
•	 пристрої «лежачий поліцейський»;
•	 вказівники вулиць і будинків;
•	 універсальні кріплення «BANDIMEX»; 
•	 дзеркала дорожні антивандальні; 
•	 мобільні світлофори з радіоуправлінням;
•	 огородження для дорожніх робіт (конуси гумові, бар’єри пластикові, 

стрічки огороджуючі, крайові обмежувачі, універсальні підставки, лампи 
попереджувальні, причепи з мобільними таблицями).

ПРОВОДИТЬ дорожню розмітку фарбою і пластиком.
На виробництві ТзОВ «Дорожні знаки» впроваджено систему управління якістю 

ISO 9001:2009.
Переможець всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України-2010».

ДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ, Журнал
вул. Фізкультури, 9, оф. 601, 602
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 451 7224
факс: (044) 287 7223
e-mail: informavtodor@i.ua
www.dorogy.com

«Дорожня галузь України» — єдиний в Україні спеціалізований журнал для 
фахівців підприємств і організацій, які займаються будівництвом, ремонтом 
та утриманням автомобільних доріг.    

Журнал всебічно висвітлює всі події, які відбуваються у дорожньому господарстві, 
знайомить із сучасними розробками, нормативними документами, багато уваги 
приділяє новим технологіям, матеріалам, дорожній техніці.

Із часу виходу першого номеру у 2006 році журнал одразу привернув увагу 
працівників галузі, став надійним другом, порадником, консультантом у професійній 
діяльності. Сьогодні тираж видання становить 10 тис. примірників, а періодичність 
виходу — 7 разів на рік. 

Часопис видається на високому поліграфічному рівні й по праву вважається 
кращим галузевим виданням України.

ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS, ТОВ
а/с 7

Київ, 01030, Україна 
тел./факс: (044) 230 2233 (Київ)

e-mail: geo@euroizol.com.ua 
www.geosvit.com.ua 

Євроізол Geosynthetics — інженерно-консультативна компанія, яка працює в 
області транспортного будівництва та забезпечує весь комплекс науково-дослідних, 
проектних та супроводжуючих робіт в області застосування геосинтетичних 
матеріалів. Спеціалісти компанії мають широкий досвід з використання новітніх 
матеріалів при будівництві автомобільних доріг, аеродромів, залізниць, дамб, 
пожежних водойм, промислових резервуарів.

ЄВРОФОРМАТ, Торговий дім, Завод
вул. Куренівська, 21-Г

Київ, 04073, Україна
тел.: (044) 494 3538
факс: (044) 495 2336

e-mail: td@euroformat.com
www.euroformat.com

Компанія «Євроформат» є виробником і постачальником дорожнього обладнання.
Загальний асортимент: дорожнє огородження, дорожні знаки, схеми маршрут-

ного орієнтування; шумозахисні екрани; комірковий настил; освітлювальні опори, 
опори контактної мережі.

Антикорозійна обробка всіх металічних виробів базується на технології гарячого 
цинкування.

Вся продукція, яка випускається, сертифікована.

ІНЖИНІРІНГ ПОВЕРХНІ, ТОВ 
просп. Перемоги, 43-А, кв. 2

Київ, 03057, Україна
тел.: (050) 387 2776 
факс: (044) 205 2571

e-mail: jaroslav4@ukr.net
wwww.engineering-surface.com.ua

Відновлення деталей машин та устаткування. Розробка технологій та віднов-
лення деталей, які працюють в умовах інтенсивного зношування будівельної, 
агломераційної, гірничої, металургійної та машинобудівної техніки.
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ІНФОРМСИТЕМИ, НТЦ, ПрАТ 
вул. 60 років Жовтня, 4
Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна
тел./факс: (0536) 791 713
e-mail: msu@is.pl.ua
www.is.pl.ua

НТЦ «Інформаційні системи» спеціалізується на розробці і впровадженні про-
грамних та апаратних засобів для АСУ ТП. Ми здійснюємо проектування, поставку 
і монтаж «під ключ» автоматизованих систем управління технологічними процесами 
для дорожньо-будівельної галузі, машинобудування і будівельної промисловості.

Діапазон діяльності та інтересів включає в себе:
•	 системи управління для асфальтних і бетонних заводів;
•	 модернізацію асфальтних заводів;
•	 ваги автомобільні електронні.

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО, Група Видань
а/с 79, Київ, 04205, Україна
тел.: (044) 451 6408
факс: (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua 
www.kapstroy.kiev.ua
www.specmash.com.ua

Група видань «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО» на сьогоднішній день включає в себе 
три незалежних друкованих проекти — журнал «Капстроительство», журнал 
«Бетон&Асфальт» і каталог «Спецтехника в СНГ», а також два інтернет-ресурси — 
www.specmash.com.ua і www.kapstroy.kiev.ua.

Журнал «Капстроительство» (входить до групи видань «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»)
«Для вас ми зібрали найнеобхіднішу інформацію», — девіз провідного 

всеукраїнського журналу «Капстроительство». У кожному номері видання — 
аналітичні огляди ринку будматеріалів та техніки, статті про новітні технології, 
обладнання, коментарі фахівців, новини компаній, важлива інформація про розвиток 
вітчизняної будівельної індустрії та зарубіжних країн.

Журнал «Бетон&Асфальт» (входить до групи видань «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»)
«Бетон&Асфальт» — перший всеукраїнський журнал про найрозповсюдженіші 

матеріали та технології в будівельній та дорожній галузі. Забезпечує щільний зв’язок 
між наукою та будівельним виробництвом, допомагає оперативному впровадженню 
сучасних технологій в будівельну та дорожню індустрію, а також сприяє успішному 
розвитку галузі. Всі, хто причетні до теми бетону та асфальту, мають нагоду заручитися 
підтримкою авторитетного джерела інформації.                                                                                                             

Каталог «Спецтехника в СНГ» (входить до групи видань «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»)
«Спецтехніка: будівельна, дорожня, комунальна, підйомна» — перший всеукраїн-

ський каталог техніки від вітчизняних та світових виробників. Дає унікальну 
можливість фахівцям комплексно вирішувати проблеми підбору техніки, підвищити 
конкурентоспроможність бізнесу, покращити діяльність українських будівельників 
та транспортників. Виходить один раз на рік.

Інтернет-портал «Спецтехника в СНГ» (входить до групи видань 
«КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»)

WWW.SPECMASH.COM.UA — перший український сайт про будівельну, до-
рожньо-будівельну та іншу спецтехніку від вітчизняних та світових виробників. Дає 
унікальну можливість професіоналам, з одного боку, бути в курсі останніх новин 
ринку, а з іншого, наочно презентувати усі представлені до продажу моделі техніки. 
Тематичні новини, добірки аналітики, статистики та статей.

КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ, ПАТ
вул. Кудрявська, 3/5
Київ, 04053, Україна

тел./факс: (044) 272 0829
e-mail: doroga@kyivsdp.com.ua

www.kyivsdp.com.ua

Київсоюзшляхпроект — це компанія з розробки проектної документації для 
будівництва автомобільних доріг та мостів різного рівня складності. Головною 
метою є розробка та впровадження в практику будівництва нових конструкцій, 
прогресивних технологій та матеріалів.

КЛАРІАНТ КОНСАЛТІНГ АТ 
(Швейцарія), Представництво в Україні

вул. Володимирська, 97/37
Київ, 01033, Україна

тел.: (044) 287 6104; факс: (044) 490 7185
e-mail: natalia.bartnitska@clariant.com

www.clariant.com
Як один із світових лідерів у сфері спеціальної хімії, Кларіант пропонує інноваційні 

рішення для різних галузей промисловості. Наші дослідження і розробки враховують 
ключові тенденції часу: ефективне використання енергії, відновлення сировини, 
виключення викидів та збереження ресурсів. Наші бізнес-підрозділи зосереджені 
у шістьох сегментах ринку: споживчі товари, продукти промислового призначення, 
пластмаси і фарби, енергетика, ресурси та біотехнології.

КОЛОР С.І.М., ТОВ
вул. Центральна, 38, Клевань

Рівненська обл., 35312, Україна
тел.: (0362) 623 512, (0362) 623 513
(0362) 623 514; факс: (0362) 623 511

e-mail: office@colorsim.com
www.colorsim.com

ТОВ «Колор С.І.М.» — єдина компанія в Україні, яка виробляє всі види матеріалів 
для розмітки автодоріг і аеродромів під торговою маркою «Сигнакул» та успішно їх 
наносить сучасною розмічальною технікою:

•	 Сигнакул — акрилова фарба; 
•	 Сигнакул ХП — холодний пластик; 
•	 Сигнакул ТП — термопластик.
Колорін — автопрограма:
•	 антикорозійні грунти-праймери;
•	 грунтовки-наповнювачі;
•	 алкідні, акрилові автоемалі; 
•	 промислові емалі;
•	 акрилові двокомпонентні прозорі автолаки; 
•	 поліуретанові емалі.
Синтез смол:
•	 Корезінпал-поліефірні смоли для ЛКМ та поліефірні поліоли для ПУ матеріалів;
•	 Корезінал-алкідні та епоксіефірні смоли;
•	 Корезінекс-акрилові смоли;
•	 Корезінпол-смоли для композитних матеріалів;
•	 Корезінпласт-смоли для холодного пластику.
Гарантія плідної співпраці з вами — наші професійні кадри та індивідуальний 

підхід до кожного проекту.
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КОМПЛЕКТАВТОДОР, ПП
Миколаївське шосе, 5 км
Херсон, 73034, Україна
тел./факс: (0552) 373 281
тел.: (0552) 373 490
e-mail: miroshin_sergey@mail.ru

Виробництво дорожніх знаків, знаків з техніки безпеки, металевих конструкцій 
(у т. ч. ферми), протизасліплюючого екрану, залізобетонних автопавільйонів та ін.

Послуги з нанесення розмітки з використанням розмічальних фарб, холодного 
пластику, термопластику, кольорового термопластику у вигляді дорожніх знаків, 
встановлення пристроїв зниження швидкості, вставок дорожніх розмічальних та ін.

Підприємство «Комплектавтодор» — учасник виставок «БУДІНДУСТРІЯ», 
«АВТОДОРЕКСПО», «КОМУНТЕХ», «Асоціації міст України» та ін.

КОРРУС-УКРАЇНА, ТОВ
проїзд Галузевий, 20
Кременчук, Полтавська обл.
39600, Україна
тел.: (067) 545 1911, (067) 545 4418
факс: (0536) 76 1422
e-mail: road-building@ukr.net
www.eurobuildtech.com

«Коррус-Україна» — компанія, що поставляє високоякісну брендову техніку 
світових виробників, що займають провідні позиції в країнах ЄС. Фахівці 
підприємства пропонують свої послуги з поставки, монтажу, модернізації та 
сервісного обслуговування обладнання на території країн СНД: ORTECO (Італія), 
ABACUS (Німеччина), TOWER LIGHT (Італія), MOBA (Німеччина), BAIONI (Італія), 
DF ECOLOGY (Італія), OCMER (Італія), IONE (Італія), EXCA DRILL (Фінляндія), NTC (Чехія), 
FASTVERDINI (Італія).

КРАСНАЯ ЛИНИЯ, Спеціалізований галузевий 
журнал, випуск «Дороги»
просп. Лиговский, 50, корп. 3, оф. 14, 15
Санкт-Петербург
191040, Россия 
тел.: +7 (812) 600 4707
+7 (921) 945 6390  
e-mail: info@line-red.ru   
www.line-red.ru

Журнал «Красная линия», випуск «Дороги» висвітлює діяльність дорожньої галузі, 
питання проектування, будівництва та утримання доріг, представляє інноваційні 
технологічні рішення, розповідає про нові матеріали для дорожнього будівництва.

Поширення: галузеві виставки, конференції, адресна розсилка серед дорожніх 
організацій і компаній. Виходить 7 разів на рік; тираж: 8000 примірників.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ 
МАШИН, ПАТ

ПАТ «Кредмаш»
вул. 60 років Жовтня, 4

Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна
тел.: (05366) 20 014, (05366) 22 248

(0536) 765 281, (0536) 765 181
факс: (0536) 765 130, (0536) 765 030

e-mail: market@kredmash.com
www.kredmash.com

Розробка та виготовлення асфальтозмішувальних установок: стаціонарних, 
переміщуваних, швидкого конструювання, баштового типу, а також грунтозмішуваль-
них установок, додаткового обладнання та запасних частин до них; монтаж, запуск та 
налагодження асфальтозмішувальних установок; проведення модернізації модель-
ного ряду, що випускався раніше.

ЛАКЕТ, ПП
вул. Марини Раскової, 13, оф. 811

Київ, 02660, Україна 
тел./факс: (044) 517 7333

(044) 517 8466, (044) 517 8311
e-mail: laketplus@mail.ru

www.laket.com.ua

Продаж:
•	 матеріали для будівництва доріг: модифікатори бітуму, целюлоза, адгезійні 

матеріали, емульгатори;
•	 фарба та холодний пластик для розмічування доріг;
•	 техніка для розмічування доріг.
Послуги:
•	 виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки фарбою і холодним 

пластиком;
•	  виконання робіт з антикорозійного захисту металоконструкцій. 
Науковий супровід технологій застосування матеріалів.

МАГЕБА УКРАЇНА, ТОВ
вул. Гагаріна, 55, оф. 466
Черкаси, 18000, Україна

тел.: (095) 242 5000
факс: (0472) 503 662

e-mail: ol@mageba.ch
www.mageba.ch

Магеба — провідний світовий виробник мостових аксесуарів — опорних 
частин, деформаційних швів, демпферів та систем віддаленого моніторингу, 
а  також продуктів для цивільного будівництва. Швейцарська компанія, заснована 
в 1963  році, представлена по всьому світу і має підрозділи в Австрії, Німеччині, 
Індії, Китаї. Компанія сертифікована відповідно до ISO 9001 і поставляє високоякісні 
вироби для найбільших світових транспортних споруд.
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МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ТОВ 
вул. Святошинська, 34-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 331 0077
факс: (044) 502 8118
e-mail: info@icp.ua
www.icp.ua

Ексклюзивний постачальник в Україну якісно нової хімічної продукції (полімерні 
модифікатори, адгезійні добавки для виготовлення асфальтобетонів, емульсій, 
мастики, гідроізоляційні матеріали), впроваджує нові технології виготовлення 
будівельних матеріалів для дорожнього, цивільного та громадського будівництва. 
Компанія реалізує направляючі і захисні системи для підвищення безпеки 
дорожнього руху.

Продукція сертифікована та відповідає європейським стандартам якості.

НЕФТЕБИТУМНЫЙ ЗАВОД
д. Колеина, Червенский р-н
Минская обл., 223231, Беларусь
тел./факс: +375 171 437 784
+375 171 437 746, +375 171 437 769
e-mail: info@neftebitum.by
www.neftebitum.by

«Нефтебитумный завод» продовжує діяльність КУП «Вёска-ЭмульБит». 
Більше 15 років у дорожній галузі.
Ми виробляємо дорожньо-будівельні матеріали різних марок: бітуми нафтові до-

рожні, бітуми модифіковані, бітумні мастики, емульсії бітумні катіонні, в т. ч. і за пара-
метрами замовника.

Вся продукція сертифікована.
Широка географія реалізації.
Ми допомагаємо робити дороги краще, а подорож ними приємніше!

ПРОЛОГ ТД, ТОВ 
вул. Зелена, 290-А
Львів, 79066, Україна
тел.: (032) 244 8264
тел./факс: (032) 244 8265
e-mail: prologue@lviv.farlep.net
www.prologue.com.ua

Підприємство є офіційним дистриб’ютором дорожніх хімічних продуктів від АТ 
«АКЗО НОБЕЛЬ», Швеція: 

•	 емульгаторів Redicote® для виробництва всіх типів бітумних емульсій;
•	 адгезійних добавок Wetfix® та Diamine® для дорожніх бітумів та бітумних 

емульсій;
•	 комплексної добавки Rediset® WMX для модифікації дорожніх бітумів;
•	 надаємо послуги спеціалізованої дорожньої лабораторії:

 — з тестування бітумних емульсій, розробки їх рецептур та підбору складу 
сларі-суміші; 

 — з визначення показника зчеплення бітуму з поверхнею скла;
 — з підготовки та навчання лабораторного персоналу замовників. 

Для дорожніх організацій пропонуються:
•	 спеціалізовані дорожні дистиляційні бітуми від компанії NYNAS, Швеція;
•	 структуруюча добавка Sasobit для модифікації дорожніх бітумів виробництва 

компанії SASOL WAX, Німеччина;
•	 натуральні та синтетичні латекси для модифікації бітумів та бітумних емульсій 

від компанії ALGOL CHEMICALS, Швеція;
•	 СБС-модифікатори бітуму KTR 101 та KTR 401 виробництва компанії KUMHO 

PETROCHEMICAL, Корея;
•	 металеві сітки Mesh Track виробництва компанії BEKAERT, Бельгія — для 

армування та посилення несучої здатності дорожнього покриття по технології 
Bitufor (металева сітка Mesh Track + Slurry Seal);

•	 гранульовані целюлозні волокна від компанії ANTROCELAS, Литва — для вироб-
ництва ЩМА;

•	 натуральний асфальт (бітум) від компанії AMERICAN GILSONITE, США — для мо-
дифікації дорожніх бітумів та асфальтобетонів;

•	 промислове та лабораторне обладнання від компанії DENIMO TECH, Данія —
для виробництва та тестування бітумних емульсій;

•	 дорожня техніка від компаній TRANS-MASZ та MADROG CONSTRUCTION, 
Польща — для влаштування поверхневих обробок та ямкового ремонту;

•	 надаємо/підтримуємо гарантійне та сервісне обслуговування обладнання 
та дорожньої техніки. 

ПРОМКОМПЛЕКТ, ТОВ 
вул. Сандомирська, 1/ 1

Донецьк, 83087, Україна
тел.: (062) 203 0131
факс: (062) 203 7043

e-mail: promkomplekt.ltd@gmail.com
www.promkomplect.com.ua

Оптова торгівля: дорожня техніка, спецодяг, самоскиди, маски дорожніх знаків, 
плівка світловідбиваюча, конуси та стовпчики дорожні, «лежачі поліцейські», 
кнопки-вставки для розмітки автодоріг та послуги з нанесення розмітки холодним 
пластиком та фарбою машиною «HOFMANN» H-18.

ПУЛЬСАР І КО, ТОВ
вул. Фабрична, 2

Рівне, 33016, Україна 
тел./факс: (0362) 609 960

e-mail: geopuls@ukr.net
www.pulsarua.com

ТОВ-компанією «Пульсар і Ко» розроблені, сертифіковані і виготовляються 
геосинтетичні матеріали, які застосовують для:

•	 армування асфальтобетонного покриття автомобільних доріг, аеропортів 
та ін.;

•	 армування природних основ складених слабкими грунтами;
•	 армування насипів автомобільних доріг і залізниць;
•	 влаштування тимчасових доріг, під’їзних шляхів, лісових доріг;
•	 влаштування дренажів, 
•	 а також інші сфери застосування.
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РОСТОК-ЕЛЕКОМ, ТОВ 
бульв. І. Лепсе, 4 
Київ-67, 03067, Україна
тел.: (044) 496 1810
(044) 496 1811
факс: (044) 401 1226
e-mail: admin@rostok-elekom.com    
www.rostok-elekom.com   

Підприємство «Росток-ЕЛЕКОМ» спеціалізується на розробці та виробництві 
комплексу апаратних і програмних засобів керування дорожнім рухом: дорожні 
контролери, центральний диспетчерський пункт, детектори транспорту, обладнання 
для керування по оптоволокну, радіоканалу, GPRS, системи екологічного 
моніторингу, системи відеонагляду, світлофори, електронні керовані знаки, табло, 
паркомати, паркувальні системи, сервісне обладнання та інше.

СВАРКО УКРАЇНА
вул. Городоцька, 367/ 2
Львів, 9040, Україна
тел./факс: (032) 242 952
e-mail: office.ukraine@swarco.com
www.swarco.com

SWARCO — мультинаціональна група компаній, представлена більш ніж 
в  60 країнах світу. Група має багаторічний досвід в галузі забезпечення безпеки 
дорожнього руху за допомогою високоякісних дорожньо-розмічальних матеріалів, 
інтелектуальних систем управління дорожнім рухом та інноваційного програмного 
забезпечення.

СОЮЗ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ТОВ
вул. Індустріальна, 6
Докучаєвськ, Донецька обл.
85740, Україна 
тел.: (06275) 33 908
факс: (06275) 32 238
e-mail: spp.ltd@i.ua

Компанія ТОВ «Союз Промислових Підприємств» є українським лідером з 
виробництва порошкоподібних матеріалів протягом 50 років. Наша продукція 
широко застосовується для автодорожнього будівництва. На сьогоднішній день 
компанія випускає і реалізує наступну продукцію:

•		мінеральний	порошок;	
•		мука	вапнякова;
•		мука	доломітова;
•		пил	інертний;	
•		баритовий	концентрат;
•		базальтова	фібра	та	арматура.

СТЕКЛОНІТ МЕНЕДЖМЕНТ, ТОВ
вул. Воздвиженка, 10-А

Київ, 04071, Україна
тел./факс: (044) 492 3568

e-mail: m.kolokolov@steklonit.com
www.steklonit.com

Cтеклоніт Менеджмент — найбільший російський виробник сучасних 
геосинтетичних матеріалів для армування грунтів — різних видів геосіток (Хайвей) 
і геоматів (Геомат). Також, компанія виробляє локальні очисні споруди, труби 
склопластикові, композитні мостові споруди.

СТІМ УКРАЇНА
вул. Гайдамацька, 24

Володимир-Волинський, Волинська обл.
44700, Україна

тел./факс: (03342) 35 060
e-mail: stim.ukr@i.ua

www.stim.by

Компанія була створена для вирішення проблем, пов’язаних із горизонтальною 
розміткою, що призвело до створення власного виробництва всього необхідного 
для горизонтальної дорожньої розмітки.

Наші упізнавані торгові марки:
•	 Емаль: АК-511 СПРИНТЕР, Б-АК-52-Т СТРЕЛА;
•	 Машини: ШМЕЛЬ-11А і ШМЕЛЬ-12;
•	 Малі ручні механізми для нанесення і видалення розмітки: КОНТУР 50, ШМЕЛЕК 

і БОБР;
•	 Установка для автоматичного повторення дорожньої розмітки ЛИС.

ТРАНСПОРТ, Щотижневий журнал
Видавнича організація: АТ «ПЛАСКЕ» 

а/с 299
Одеса, 65001, Україна 

вул. Б. Гмирі, 1-Б/6, кв. 167
Київ, 02140, Україна

тел.: (048) 728 8288, (044) 503 6373
факс: (048) 728 7221, (048) 738 5375

e-mail: info@transport-journal.com
www.transport-journal.com

Щотижневий інформаційно-аналітичний журнал із проблем транспортної галузі.
Орієнтований на всіх фігурантів ринку транспортних послуг, містить оперативну 

подієву, нормативно-регулюючу і статистичну інформацію щодо основних аспектів 
цього ринку, а також транспортного комплексу України й суміжних держав.

Журнал офіційно акредитований при Міністерстві транспорту та зв’язку України, 
Асоціації Міжнародних Експедиторів України (АМЕУ), АсМАП України, Асоціаціях 
«УкрЗовнішТранс», «УкрПорт», тощо.

Виходить щосереди російською мовою.
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УКРПРОМБУД, ТОВ
вул. Ракетна, 26, корп. 2, оф. 214
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 200 8130, (039) 459 9907
факс: (044) 524 0998
e-mail: office@ukrprombud.com.ua
www.ukrprombud.com.ua

Підприємство «Укрпромбуд» спеціалізується на поставках сучасних технологій, 
обладнання та матеріалів для будівництва, ремонту та утримання асфальтобетонних 
покриттів автодоріг та аеропортів.

Основними напрямками діяльності підприємства є:
•		технологія	щебенево-мастичного	асфальтобетону	(ЩМА)	з	ВІАТОП	(VIATOP);
•		машини	для	ямкового	ремонту	дорожнього	полотна;
•		обладнання	та	матеріали	для	санації	тріщин	і	технологічних	швів;
•		віброущільнююче	обладнання;
•		штовхальні	і	самохідні	різальники	швів	асфальтобетонних	покриттів.

УНІПРОМ, ТОВ
Петро Айзман
вул. Предславинська, 39, оф. 301
Київ, Україна
тел.: (044) 501 6000, (044) 529 4253
моб.: (050) 311 3676
факс: (044) 529 3122 
e-mail: uniprom@uniprom.com.ua

ТОВ «Уніпром» — офіційний дистриб’ютор ряду зарубіжних компаній в Україні — 
пропонує широкий спектр хімічних добавок для виробництва будівельних 
матеріалів, а також лабораторне та технічне обладнання:

•	 волокна целюлози — стабілізуючі добавки TECHNOCEL, TOPCEL, GENICEL 
виробництва фірми CFF, для виробництва асфальтобетонів, ЩМА, сухих 
будівельних сумішей та бітумних матеріалів;

•	 модифікатор бітумів Licomont BS 100 — виробництва Clariant International Ltd;
•	 адгезійна добавка Stardope 130 P, рідкий модифікатор бітуму Starphos  04, 

добавка для зниження температури приготування, транспортування, укла-
дання та ущільнення асфальтобетонних сумішей WARMMIX L виробництва 
компанії Star Asphalt S.p.A;

•	 просочувальний склад PAVIX CCC 100 для захисту бетону дорожніх та аеро-
дромних покриттів та споруд виробництва фірми Chem-Crete;

•	 UltraFiber тм 500 — целюлозна фібра для вторинного армування бетону;
•	 лабораторне обладнання виробництва фірми InfraТest;
•	 машини, обладнання та матеріали для ямкового ремонту, санації тріщин 

і технологічних швів, віброущільнювальні машини та швонарізники, 
віброруйнування, техніка для розмітки виробництва фірм CRAFCO, Diamond 
Products, RMI, MBW, AIRLESSCO, CHEM-CRETE;

•	 прилади та обладнання для контролю дорожньої розмітки, дорожніх знаків, 
спецодягу швейцарської компанії Zehntner GmbH, лабораторне обладнання 
для випробування лакофарбових матеріалів;

•	 гідрофобізатори будівельних матеріалів виробництва фірми Wacker Chemie;
•	 матеріали для ремонту бетонних конструкцій та споруд;

•	 редиспергуючі порошки та дисперсії, сповільнювачі, прискорювачі твердіння, 
реологічні та тиксотропні домішки для виробництва будівельних матеріалів 
на цементній та гіпсовій основі;

•	 георешітки «Tensar» для рішень у сфері армоґрунтів та стабілізації ґрунтів, 
армування асфальтобетонних покриттів;

•	 мала техніка: котки, асфальтоукладальники, уширювачі дорожнього полотна, 
прибиральні машини виробництва провідних компаній світу (Lee Boy, TYMCO, 
Midland).

ЦЕНТР КЕРУВАННЯ, ТОВ
вул. Куренівська, 21-Г

Київ, 04073, Україна 
тел./факс: (044) 201 5491

e-mail: info@iterchimica.com.ua

ТОВ «ЦЕНТР КЕРУВАННЯ» є ексклюзивним дистриб’ютором в Україні хімічних 
продуктів компанії ITERCHIMICA S.r.l. (Італія), а саме: 

•	 адгезійних добавок, емульгаторів для бітумних емульсій, регенеруючих добавок 
для холодного та гарячого ресайклінгу, целюлозних стабілізаторів, полімерів 
для модифікації бітумів та асфальтобетонів, натуральних та синтетичних 
латексів для модифікації емульсій, пластифікаторів для виробництва холодних 
сумішей, температуро-понижуючих добавок, стабілізаторів ґрунту прозорого 
в’яжучого, протиадгезійних добавок для обробки робочих поверхонь машин, 
захисних покриттів для аеропортів та заправних станцій;

•	 обладнання італійської компанії IMPIANTI GUTHERM S.r.l. для роботи 
з продуктами переробки нафти, а саме: автогудронатори для бітуму, емульсії 
та кат-беку, установки для виробництва бітумних емульсій, ємності для 
транспортування, зберігання і нагріву бітуму, вертикальні та горизонтальні 
діатермічні нагрівачі та інше;

•	 асфальтобетонних заводів марки MARINI.

ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА, ТОВ
вул. Васильківська, 34, пов. 3 

Київ, 03022, Україна
тел.: (044) 494 2330
факс: (044) 494 2331

e-mail: zeppelin@zeppelin.ua
www.zeppelin.ua

«Цеппелін Україна» — ексклюзивний дилер всесвітньо відомої компанії Caterpillar 
в Україні. Zeppelin GmbH — німецький промисловий концерн, представлений 
в 20 країнах світу в сфері дилерства та виробництва.

Ми надаємо наступні послуги:
•		поставка	техніки;
•		сервіс	та	гарантійне	обслуговування;
•		поставка	запасних	частин;
•		оренда	будівельної	техніки;
•		продаж	вживаної	техніки;
•		сприяння	у	фінансуванні.
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PROgRAm*

10:30–10:40 Official opening of the conference

Thematic section “Materials and Technologies”
10:40–11:00 IMprOveMenT Of crack and Track resIsTance 

Of asphalT and cOncreTe surfaces Of rOads 
by Means Of layer reInfOrceMenT
Speakers:
Vladimir Mozgovoi, Head of the Department of Road Construction 
Materials and Chemistry of NTU, Professor, Doctor of Technical Sciences 
Arthur Onishchenko, Associate professor of the Department of Road 
Construction Materials and Chemistry of NTU, Candidate of Technical Sciences
Nikolai Garkusha, Postgraduate student of the Department of Road 
Construction Materials and Chemistry of NTU
Sergey Aksenov, Postgraduate student of the Department of Road 
Construction Materials and Chemistry of NTU
Aleksandr Bilan, head of the research department, SSTC “Dorkachestvo”

11:00–11:20 IMprOveMenT Of bITuMen and asphalT prOperTIes by 
Means Of MOdIfyIng wITh dOMesTIc cOMpOsITe pOlyMer 
addITIve “pOlIdOM” 
Speaker: Sergey Kischinsky, Head of the department of road-building 
materials and constructions, “DerzhdorNDI”

11:20–11:40 IMprOveMenT Of MOdIfIed bITuMen labOraTOry 
preparaTIOn
Speakers:
Arthur Onishchenko, Associate professor of the Department of Road 
Construction Materials and Chemistry of NTU, Candidate of Technical Sciences
Nevinglovsky Vadim, Postgraduate student of the Department of Road 
Construction Materials and Chemistry of NTU
Aleksandr Reznichenko, Postgraduate student of the Department 
of Road Construction Materials and Chemistry of NTU
Nikolay Kuzminets, Associate Professor, NTU, Candidate of Technical 
Sciences

11:40–12:00 ExPERIENCE OF APPLICATION OF GEOSYNThETIC MATERIALS 
IN ThE PROCESS OF RECONSTRUCTION OF MOTOR ROADS 
AND AIRPORTS IN UKRAINE
Speakers:
Igor Gameliak, NTU Professor, scientific consultant of “Euroizol 
Geosynthetics” LLC
Arsen Nikolaichuk, Head of Research Center “Gidrozakhyst” Ltd.

12:00–12:20 REINFORCEMENT AND wATERPROOFING OF ROAD BED
Speaker: Roberto Kaporalli, representative of “Index” company

12:20–12:40 ExPERIENCE OF LAYING ASPhALT AND CONCRETE SURFACE 
IN wINTER AND UNFAVORABLE wEAThER CONDITIONS
Speaker: Giannattasio Alessandro, Vice president of “ITERCHIMICA” S.r.l.

Thematic section “Tests and researches”
12:40–13:00 ADVANCED TESTING OF ROAD MATERIALS IN ACCORDANCE wITh 

SUPERPAVE, ASTM AND EN STANDARDS
Speaker: Martino Di Marco, Regional manager Eastern Europe, 
“CONTROLS” Company

13:00–13:20 IMPROVEMENT OF METhODS FOR DETERMINING ThE DESIGNED 
ChARACTERISTICS OF ROAD-BUILDING MATERIALS
Speakers:
Aleksandr Kutsman, Assistant Professor of the Department of Road 
Construction Materials and Chemistry of NTU
Sergey Baran, Postgraduate student of the Department of Road 
Construction Materials and Chemistry of NTU
Sergey Aksenov, Postgraduate student of the Department of Road 
Construction Materials and Chemistry of NTU

Thematic section “Traffic safety”
13:20–13:40 CONTRIBUTION OF “BLASTRAC” COMPANY TO SAFETY 

OF ROADS AND RUNwAYS
Speaker: Vladimir Martyniuk, director, “BLASTRAC Ukraine”, LLC

Thematic section “equipment for the construction 
and exploitation of motor roads”

13:40–14:00 BITUMEN EMULSION SYSTEMS, INSTALLATIONS FOR 
PREPARATION OF MODIFIED BITUMEN AND PV ASTRINGENT 
MANUFACTURED BY “UKRBUDMASh” PLANT
Speaker: Evgeniy Tsapryka, Equipment sales manager, 
“Ukrbudmash” plant, LLC

14:00–14:20 PRODUCTION OF JSC “KREDMASh” — FOR ROAD BUILDERS 
OF UKRAINE, CIS AND OThER COUNTRIES
Speaker: Viktor Kulenko, Deputy Chairman of the Supervisory Board 
of PJSC “Kremenchuk plant of road machinery

14:20–14:40 IMPROVEMENT OF ROAD CONSTRUCTION EqUIPMENT 
EFFICIENCY wITh “CATERPILLAR”
Speaker: Sergei Yezhov, regional manager CIS, “Zeppelin” company

Scientific and practical conference on the projection 
and construction of roads

Organizer: UkrAvtoDor 

November 28, 2012

*Changes are possible
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KYIVSOIUZSHLIAKHPROEKT 
VIACON UKRAINE

MAChINERY & EqUIPMENT
Road-building complexes, 
machines & mechanisms
AKORDAS 1
AMMANN UKRAINE
AUTOMOTORS
BLASTRAC UKRAINE
CENTR KERUVANIA
DORMASH GROUP
ENGINEERING SURFACE
INFORMATION SYSTEMS
LAKET
MAGNA TYRES POLAND
MASSENZA INTERNATIONAL  s.r.o.
UNIPROM
WIRTGEN UKRAINE
Construction & special transport
CHINA SHENYANG HENGJI PETROLEUM 
MACHINERY&EQUIPMENT CORPORATION
DORMASH GROUP
ENGINEERING SURFACE
MAGNA TYRES POLAND
PROMKOMPLEKT
UNIPROM
Crushing & screening equipment
CONSORTIUM OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES
DORMASH GROUP
ENGINEERING SURFACE
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
WIRTGEN UKRAINE
Excavators, forklifts, earthmovers
ENGINEERING SURFACE
MAGNA TYRES POLAND
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
WIRTGEN UKRAINE
Lifting equipment, cranes, 
conveyors
ENGINEERING SURFACE
MAGNA TYRES POLAND
hydraulic & pneumatic equipment 
ENGINEERING SURFACE
Machines for repair & maintenance 
of roads, municipal engineering
BLASTRAC UKRAINE
CENTR KERUVANIA
DORMASH GROUP
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
LAKET

MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
PROLOGUE TD
UKRPROMBUD
UNIPROM
WIRTGEN UKRAINE

BUILDING MATERIALS & COMPONENTS
Bridge accessory
MAGEBA UKRAINE
Materials for construction 
& exploitation of motor roads 
COLOR S.I.M.
CONSORTIUM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
SWARCO UKRAINE
Geosynthetics, geotextile
EUROIZOL GEOSYNTHETICS
HIDROZAKHYST
PULSAR & CO
STEKLONIT MANАGEMENT
UNIPROM
VIACON UKRAINE
Construction chemicals
ASKEI/BASF CONSTRUCTION CHEMICALS
CLARIANT CONSULTING AG 
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
LAKET 
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
PROLOGUE TD
UKRPROMBUD
UNIPROM
Road bitumen
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
NEFTEBITUMEN PLANT 
PROLOGUE TD
UNIPROM

PRODUCTION SUPPORT: 
CAREER, PLANTS

DORMASH GROUP
ENGINEERING SURFACE
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.

MEANS OF ORGANIzATION 
& REGULATION OF ROAD TRAFFIC
Equipment & machinery 
for road marking
BLASTRAC UKRAINE
DORMASH GROUP
LAKET
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
PROMKOMPLEKT
STIM UKRAINE
UNIPROM
WIRTGEN UKRAINE

Road signs
DNIPROPROM
DOROZHNI ZNAKY
EUROFORMAT
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
KOMPLEKTAUTODOR  
PROMKOMPLEKT

Light and signal equipment
DNIPROPROM
DOROZHNI ZNAKY
PROMKOMPLEKT

Traffic lights
DOROZHNI ZNAKY
ROSTOK-ELEKOM
SWARCO UKRAINE

Traffic information & control 
systems
DNIPROPROM
ROSTOK–ELEKOM
SWARCO UKRAINE

Road mirrors
BARCODE UKRAINE

System for visual observation
ROSTOK–ELEKOM

SAFETY MEANS
Means of overseeing the 
implementation of speed limits
DNIPROPROM
DOROZHNI ZNAKY
PROMKOMPLEKT
Barrier systems & guard rails
DNIPROPROM
DOROZHNI ZNAKY
EUROFORMAT
FRACASSO VOLKMANN, BV
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
Payment system
ROSTOK–ELEKOM

SPECIALIzED MEDIA

AVTOSHLYAKHOVYK UKRAYINY
KAPSTROITELSTVO
MACHINERYZONE.COM.UA
RED LINE
ROAD INDUSTRY OF UKRAINE
SPECSERVER.COM
TRACTOR.RU
TRANSPORT
TRANSSERVER.RU
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AKORDAS 1
Utenos str., 41-A
Vilnius, LT-08217, Lithuania
tel.: +370 5263 7100
fax: +370 5263 7300
e-mail: info@akordas.lt
www.akordas.lt

“AKORDAS 1” main activities include building of motorways, suburban roads, 
installation of parking areas, laying of engineering networks, installation of pavements. 
Since 1991 the name of the company has become the synonym of quality and reliability 
in Lithuania and neighbouring countries.

AMMANN UKRAINE, LTD
vul. Dimitrova, 5
Kyiv, 03150, Ukraine
tel.: +38 (044) 499 0455
fax: +38 (044) 499 0456
e-mail: info.aua@ammann-group.com
www.ammann-group.com 

Ammann is a Swiss world-leading producer of asphalt mixing plants with over 
100 years of experience. The model range includes:

•		stationary	mixing	plants	80–450	t/h;
•		semi-mobile	mixing	plants	80–320	t/h;
•		wheel-mobile	mixing	plants	160–200	t/h.
Spare parts can be delivered directly to customer’s warehouse. 
Qualified service engineers of Ammann Ukraine are ready to provide you with after-

sales services (on the territory of Ukraine).

ASKEI, LTD/BASF CONSTRUCTION CHEMICALS LTD
vul. Syretska, 25-A
Kyiv, 04073, Ukraine
tel.: +38 (044) 499 6035
fax: +38 (044) 499 6036
e-mail: office@askei.kiev.ua
www.askei.kiev.ua

LTD “BASF” is a part of the world’s largest chemical concern. BASF Construction 
Systems supplies the Ukrainian market with highly sophisticated materials for repair and 
protection of concrete and reinforced-concrete constructions (Emaco®, Masterseal®), 
mounting of equipment (Masterflow) and materials for strengthening of constructions 
(Mbrace®). These materials are successfully used around the globe for years in repairs and 
construction in such industries as transport, power and other industrial fields. “Askey” LTD 
is the official dealer of LTD “BASF”.

AUTOMOTORS, DE
vul. Melnykova, 12-А, of. 1

Kyiv, 04050, Ukraine
tel.: +38 (044) 206 5218
fax: +38 (044) 206 5226

e-mail: admin@automot.kiev.ua
www.automotors.com.ua

DEUTZ is one of the world’s leading independent manufacturers of diesel engines used 
in construction machinery, compressors, commercial vehicles, agricultural machinery 
and material handling equipment. DP Automotors, as general representative of DEUTZ 
AG, offers modern diesel engines DEUTZ (Germany), LOMBARDINI (Italy) and YANMAR 
(Japan) within output row from 2,3 to 500 kW. We deliver new and reconditioned engines 
of above-mentioned producers, spare parts and offer servicing.

AVISTA-S, LLC
vul. Striyska, 4 

Kyiv, 03062, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 496 3333 (multichannel)

e-mail: kiev@avista.ua
www.avista.ua

The leading company-importer of modern roofing, waterproofing and building 
materials and construction systems from the best world leading manufacturers. 

AVTOSHLYAKHOVYK UKRAYINY, Journal
prosp. Peremogy, 57, оf. 902

Kyiv, 03113, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 201 0869

e-mail: ibiletska@insat.org.ua
www.insat.org.ua

Scientific Research Journal “Avtoshlyakhovyk Ukrayiny” is an authoritative edition for 
Automobile Transport and Road Management specialists, and is published since 1960.

The edition is a professional journal; its publications are considered at defence of 
a scientific work. It contains two major sections: “Road Transport” and “Automobile Roads”.

Publisher: Ukravtodor, SE “State Road Transport Research Institute”. 
“Avtoshlyakhovyk Ukrayiny” is an all-Ukrainian edition issued every 2 months.

BARCODE UKRAINE, LLC
vul. Akademika Zabolotnogo, 150-А, of. 5-А

Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 227 8158
fax: +38 (044) 585 6652

e-mail: oksana_analitica@mail.ru
www.barcod.com.ua

“Barcode Ukraine” company is engaged in the retail and wholesale trade of road and 
observation safety mirrors. Barcode Ukraine is the official dealer of the manufacturer of 
road and observation mirrors — “Satel” company (Bulgaria) in Ukraine. Wide range of 
products. European quality. Lowest prices in Ukraine.

iNfORmATiON AbOuT EXhibiTORS
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BLASTRAC UKRAINE, LLC
bulv. Nezalezhnosti, 14, of. 21
Brovary, 07400, Ukraine 
tel.: +38 (044) 222 5128
fax: +38 (044) 277 9829
e-mail: info@blastrac.com.ua
www.blastrac.com.ua

BLASTRAC is one of the market leaders in surface preparation equipment. BLASTRAC 
products, namely shot blasting machines, scarifiers, grinding machines and industrial 
dust collectors are used in construction and repair of airports, roads and bridges, in 
removal, renovation and preparation of concrete and decorative floors, in remediation 
and decontamination, in petrochemical industry and for the maintenance of ships and 
off-shore platforms.

CENTR KERUVANIA, LLC
vul. Kurenivska, 21-G
Kyiv, 04073, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 201 5491
e-mail: info@iterchimica.com.ua

CENTR KERUVANIA LLC is an exclusive distributor in Ukraine of following products:
•	 chemical additives of Italian company ITERCHIMICA S.r.l. such as: anti-stripping 

agents, emulsifiers for bitumen emulsions, rejuvenators for hot and cold recycling, 
cellulose fibers, polymers for modification of bitumen and hot mixes, natural and 
synthetic latex for modification of bitumen emulsions, flux oils for patching cold 
mixes, warm mix additive, soil stabilization, clear binders, anti-sticking treatment, 
antikerosene protective treatment for airports and fuel stations;

•	 equipment of Italian company IMPIANTI GUTHERM S.r.l. related to the manufacturing 
of oil derivated products such as: bitumen emulsion and cut back spraying tanks, 
bitumen emulsion plants, transport tanks, plants for bitumen melting, bitumen 
storage and heating plants, diathermic oil heaters, etc.;

•	 asphalt mixing plants MARINI.

CFF GmbH & Co.KG
Arnstädter Str., 2 
Gehren, D-98708, Germany
tel.: +49 367 838 820 
fax: +49 367 8388 2252
mob.: +49 172 219 0627
e-mail: s.schulz@cff.de
www.cff.de

TECHNOCEL® 1004-G/TOPCEL®/GENICEL®
We will stabilize your asphalt mixes!
CFF GmbH&Co.KG/Gehren is a leading German manufacturer of cellulose products 

for asphalt and its application in road construction.
TECHNOCEL® 1004-G — ecological top quality fiber granules used as stabilizing 

additives in asphalt mixtures, such as Stone-Mastic-Asphalt (SMA), Porous Asphalt, highly 
deformation resistant binder layers. 

TOPCEL® — fiber pellets are made from pure TECHNOCEL® — fibers. 
The form of the pellet improves the flow characteristic of TECHNOCEL® and provides 

exact dosing from the silo storage. TOPCEL® is added without bitumen binder in its pure 
additive form.

Our “GENICEL® family” are pelletized 2-component products. CFF is offering following 
three different types: 

•	 GENICEL FT60 consists of a synthetic bitumen additive, which dissolves quickly 
and homogeneously in the asphalt mix and improves the bitumen characteristics 
in many positive ways, like modification of bitumen, reducing asphalt mixing 
temperature, reduction of asphalt viscosity (when hot), improving resistance 
against deformation. The TECHNOCEL® — fiber improves the distribution and 
simultaneously acts as stabilizing additive.

•	 GENICEL FT75: NEW!!!
•	 a 2-component-pellet made of a synthetic bitumen additive and cellulose fibers 

for improvement of the workability (paving & compaction) of the asphalt mixture.
•	 GENICEL WA90: NEW!!!
•	 a combination of cellulose fibers and an adhesion promoter, designed for 

improving adhesion properties of bitumen and to stabilize the asphalt mix in one 
working process.

CHINA SHENYANG HENGJI PETROLEUM 
MACHINERY & EQUIPMENT CORPORATION

Zhengliang Road Daoyi Develop Zone
Shenyang, China 

tel./fax: +86 248 677 2506
e-mail: fexiblemetal@yahoo.com.cn

We are a producer of crane trucks in China and can supply various kinds of quality 
crane trucks at good price. We welcome new customers and will be glad to negotiate 
with everybody interested in our production.

CLARIANT CONSULTING AG 
(Switzerland), Representative office in Ukraine

vul. Volodymyrska, 97/37
Kyiv, 01033, Ukraine 

tel.: +38 (044) 287 6104
fax: +38 (044) 490 7185

e-mail: natalia.bartnitska@clariant.com
www.clariant.com

As one of the world’s leading specialty chemical companies, Clariant offers innovative 
solutions for many industries. Our research and development is focused on addressing 
the key trends of our time such as energy efficiency, renewable raw materials, emission-
free mobility, and conserving finite resources. Our business units are divided into six 
market segments: Consumer Care, Industrial Applications, Plastics & Coatings, Energy, 
Resources, and Bio Tech.



52 53

ENG ENG

AVTODOREXPO® 2012 АВТОДОРЕКСПO® 2012

COLOR S.I.M., LTD
vul. Centralna, 38
Klevan, Rivnenska obl., 35312, Ukraine
tel.: +38 (0362) 623 512
+38 (0362) 623 513, +38 (0362) 623 514
fax: +38 (0362) 623 511
e-mail: office@colorsim.com
www.colorsim.com

“Color S.I.M” is the only company in Ukraine that manufactures a full range of materials 
for road and airfield marking under “Signakul” brand.

•		Sygnacol	–	acryl	paint;	
•		Sygnacol	ХСП	—	cold	spray	plastic;	
•		Sygnacol	ХАП	—	cold	agglomerative	plastic;	
•		Sygnacol	ХПП	—	cold	plastic	for	pedestrian	crossings;	
•		Sygnacol	ТСП	—	heat	spray	plastic;	
•		Sygnacol	ТАП	—	thermo-agglomerative	plastic;	
•		Sygnacol	ТРП	—	texturized	plastic.
Colorin — automobile program:
•		corrosion	preventing	paint	primers;
•		filling	base	coatings;
•		alkyd,	acrylic	automotive	enamels;
•		industrial	enamels;	
•		acrylic	dual-component	transparent	lacquers;	
•		polyurethane	enamels;	
•		roadway	chemistry.
Resins production:
•		Coresinpal-PE	resins	for	paints	and	coatings	and	PE	poliols	for	PU	products;
•		Coresinal-alkyd	and	epoxy	resins;
•		Coresinex-acryl	resins;
•		Coresinpol-resins	for	composite	materials;
•		Coresinplast-resins	for	cold	plastic.
The guarantee of fruitful cooperation with you is our professional staff and individual 

approach to each project.

CONSORTIUM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES, LTD
vul. Industrialna, 6
Dokuchaevsk, Donetsk obl., 85740, Ukraine
tel.: +38 (06275) 33 908
fax: +38 (06275) 32 238
e-mail: spp.ltd@i.ua

The company “Consortium of Industrial Enterprises” is the Ukrainian leader in the 
field of powdery materials production for 50 years. Our products are widely used for road 
construction. Today, the company produces and sells the following products:

•	mineral	powder;
•	calciferous	flour;
•	dolomite	flour;
•	inert	dust;
•	barite	concentrate;
•	basalt	fiber	and	fittings.

DNIPROPROM, LTD
vul. Koksohimichna, 5

Dnipropetrovsk, 49064, Ukraine 
tel.: +38 (056) 789 3563, +38 (0562) 340 197

fax: +38 (056) 789 0198
e-mail: dp_la@a-teleport.com

www.dneprprom.com.ua

Road traffic signs, information boards, road cones and lights for them, speed bumps.
Road marking elements, light beacons, light boards, signal belts, road mirrors, water-

filled bars, signal loud-speaking devices, megaphones.

DORMASH GROUP, Trade house, JSC
proizd Galuzevyi, 20

Kremenchug, Poltava obl., Ukraine
tel./fax: +38 (0536) 761 422

e-mail: dormashgroup@ukr.net
www.dormashgroup.com

The company “Trade house “Dormash Group” is a provider of road and construction 
equipment on the territory of Ukraine, Russia and Kazakhstan. Our company supplies bitumen 
equipment, asphalt and concrete plants, equipment for repair and construction of roads.

DOROZHNI ZNAKY, LTD
vul. Okolychna, 18, Lviv, 79044, Ukraine 

tel.: +38 (032) 240 2423; tel./fax: +38 (032) 244 3066
e-mail: dorznaki@lviv.farlep.net

www.dorznaki.com.ua

“Dorozhni znaky” Ltd. specializes in complex servicing of highways and streets with 
technical means of traffic control.

IT PRODUCES: traffic signs of European standard, active traffic signs.
IT SUPPLIES and INSTALLS: transport fencing of barrier type; speed bumps “lying 

policeman”, pointers of streets and buildings; universal fastenings “BANDIMEX” of band 
type; unbreakable road mirrors; safety fencing elements for road works. It fulfills road 
marking works using paint and plastic.

ISO 9001:2009 quality control system is applied at “Dorozhni znaky” Ltd production. 
The Winner of the contest “100 Best Commodities of Ukraine-2010”.

ELLIS, LTD
vul. Kirova, 86, Brovary, Kyiv obl., 07400, Ukraine

tel.: +38 (04594) 66 229, +38 (044) 518 8933
tel./fax: +38 (04594) 66 228, +38 (044) 518 5777

e-mail: ellis-ltd@ukr.net
www.ellis-ltd.com.ua

 
Basic directions of activity: integration of mobile road-transport laboratories, 

supplying of equipment for building materials and constructions quality control 
laboratories, making, realization and service of various models of weighing equipment.



54 55

ENG ENG

AVTODOREXPO® 2012 АВТОДОРЕКСПO® 2012

ENGINEERING SURFACE, LLC
prosp. Peremogy, 43-A, apt. 2
Kyiv, 03057, Ukraine
tel.: +38 (050) 387 2776; fax: +38 (044) 205 2571
e-mail: jaroslav4@ukr.net
wwww.engineering-surface.com.ua

Restoration of machine parts and equipment. Development of technologies and 
upgrading of details of machinery, used in building, mining, metallurgical and machine 
building industry.

EUROFORMAT, Trade house, Factory 
vul. Kurenivska, 21-G
Kyiv, 04073, Ukraine
tel.: +38 (044) 494 3538; fax: +38 (044) 495 2336
e-mail: td@euroformat.com
www.euroformat.com

Company “Euroformat” is the producer and supplier of road equipment. Basic 
assortment: guard rail, noise barriers, road signs, rout pointing schemes; gratings; lighting 
supports; contact network supports.

Anti-corrosion treatment of all hardware is based on technology of hot-dip 
galvanizing.

All manufactured produce is certified.

EUROIZOL GEOSYNTHETICS, LLC
P.O.B. 7, Kyiv, 01030, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 230 2233 (Kyiv)
e-mail: geo@euroizol.com.ua 
www.geosvit.com.ua 

Euroizol Geosynthetics is an engineering and consulting company, which is engaged 
in the field of transport construction and provides with the whole complex of scientific 
research, design and accompanying works in the sphere of geosynthetic materials use. 
Company specialists have extensive experience in application of innovative materials for 
road construction, landfills, dams, firewater tanks and industrial reservoirs.

FRACASSO VOLKMANN, BV
WTC Schiphol B&C, Schiphol Boulevard, 127  
1118, BG Schiphol, the Netherlands
tel.: +31 207 005 591, +31 207 005 592
fax: +49 260 213 5560
e-mail: mbox@fracasso-volkmann.com
www.fracasso-volkmann.com

The Joint Venture Company Fracasso Volkmann is the result of a common project of the 
Fracasso Group and the Volkmann & Rossbach Group, leading companies in road furniture. 
Fracasso Volkmann offers the widest product range with more than hundred different 
EN 1317 tested vehicle restraint systems covering all containment levels and including 
all European National Standards. The product portfolio is completed by steel culverts, 
mobile barriers, noise protecting systems and steel constructions for civil and industrial 
infrastructure. The JV Company has a comprehensive presence on the EMEA markets 
through direct subsidiaries or partner companies and supports clients from the beginning 

phase of their project to the final installation of the product. The mission of Fracasso 
Volkmann is to be the worldwide leader in its market segment developing new solutions to 
improve road safety and standards for civil industrial constructions. By founding this new 
Joint Venture, the companies Fracasso SpA and Volkmann & Rossbach GmbH & Co. KG are 
going to improve the service for their clients and partner companies significantly.

HIDROZAKHYST, LLC
vul. Shchorsa, 29, Kyiv, 01133, Ukraine 

tel./fax: +38 (044) 566 7341 (Kyiv)
e-mail: eco@hydrozahist.com

www. hydrozahist.com

Hidrozakhyst provides with complex approach in solution of engineering tasks, develops 
technical solutions, supplies geosynthetic materials, fulfills installation works. Our company 
offers economically feasible, technically correct and state-of-the art engineering solutions 
with application of geosynthetics. Company specialists have extensive experience in the 
field of geosynthetic materials application for different construction spheres.

INFORMATION SYSTEMS, Scientific-technical centre 
vul. 60 rokiv Zhovtnia, 4, Kremenchug

Poltava obl., 39600, Ukraine     
tel./fax: +38 (0536) 791 713

e-mail: msu@is.pl.ua
www.is.pl.ua

“Scientific-technical centre “Information systems” specializes in the development 
and manufacture of software and hardware solutions for automated workflow control 
systems. We develop and hand over turnkey solutions for workflow automated control 
systems used in road-building industry, mechanical engineering and building industry. 

Range of activity and interests of scientific-technical centre “Information systems” includes:
•	 process control systems for asphalt-mixing and concrete-mixing plants; 
•	 modernization of asphalt-mixing plants;
•	 automobile electronic balances (scales).

INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH
Wiesenbachstraβe, 15

Brackenheim-Botenheim, 74336, Germany
tel.: +49 (0) 7135/950 00; fax.: +49 (0) 7135/950 020

e-mail: info@infratest.net
www.infratest.net

Our exclusive representative in Ukraine: “UNIPROM”, LTD
Peter Ayzman

Kyiv, vul. Predslavynska, 39, of. 301
tel.: +38 (044) 501 6000, +38 (044) 529 4253

fax: +38 (044) 529 3122; mob.: +38 (050) 311 3676
e-mail: uniprom@uniprom.com.ua

Delivery of machines, devices and accessories for testing and quality assessment 
of asphalt, bitumen, soil, concrete, cement and associated materials is included in the 
programme. Our products and grade of service enable planning and installation of 
complete laboratories. We have more than 25 years of experience in the area of designing 
test equipment for wide range of building materials. Our products are successfully used at 
the Ukrainian market since 2001.
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INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION, LTD
vul. Sviatoshynska, 34-А
Kyiv, 03115, Ukraine 
tel.: +38 (044) 331 0077
fax: +38 (044) 502 8118
e-mail: info@icp.ua
www.icp.ua

The company is an exclusive supplier of new high-quality chemical production to 
the Ukrainian market (polymeric modifier, adhesive additive for making asphalt concrete, 
emulsions, mastics, waterproofing materials), introduces new technologies of making 
building materials for highway, civil and  public engineering. The company sells guide 
and save systems for higher road safety.

The production is certified and meets European quality standards.

KAPSTROITELSTVO, Group Of Editions
P.O.B. 79
Kyiv, 04205, Ukraine
tel.: +38 (044) 451 6408
fax: +38 (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua 
www.kapstroy.kiev.ua
www.specmash.com.ua

Group of editions “KAPSTROITELSTVO” for today includes three independent 
printing projects Kapstroitelstvo magazine, Concrete & Asphalt magazine and Special 
equipment in CIS catalogue and also two internet resources www.specmash.com.ua and
www.kapstroy.kiev.ua       

Kapstroitelstvo, magazine (is a part of Group of editions “KAPSTROITELSTVO”)
“For you we collected the most necessary information”, the motto of the leading 

all-Ukrainian magazine “Kapstroitelstvo”. In every number of editions are state-of-
the-art reviews of market of building materials and technique, articles about the 
newest technologies, equipment, comments of specialists, company news, important 
information about development  of domestic building industry  and foreign countries.

Concrete & Asphalt, magazine (is a part of Group of editions “KAPSTROITELSTVO”)
“Concrete & Asphalt” — the first all-Ukrainian magazine about the most common 

materials and technologies in construction and road building industries. Provides a tight 
connection between science and the building industry, helping prompt the introduction 
of modern technologies in construction and road industry, and also accompanies 
the successful development of the industry. Everyone, who is involved in the topic of 
concrete and asphalt is able to obtain support for an authoritative source of information.                                                                                       

Special equipment in CIS, catalogue (is a part of Group of editions “KAPSTROITELSTVO”)
“Special equipment in CIS: building, roads, utilities, lift”, the first all-Ukrainian catalog 

of technology from domestic and international manufacturers. Provides a unique 
opportunity for professionals to solve the complex problems of selection techniques, to 
improve business competitiveness, improve the activities of builders and transporters. 
Published once a year.                             

Special equipment in CIS, internet portal (is a part of Group of editions 
“KAPSTROITELSTVO”)

WWW.SPECMASH.COM.UA is the first Ukrainian site about building, road-building 
and other special equipment from domestic and world producers. Gives unique 
possibility professionals, from one side, to be in a course the latest news of market, and 
from other evidently to present all models of technique presented to the sale. Thematic 
news, selections of analytic geometry, statistics and articles.

KOMPLEKTAUTODOR, PE  
Mykolayivske shose, 5 km.  

Kherson, 73034, Ukraine 
tel.: +38 (0552) 37 3281

+38 (0552) 37 3490
fax: +38 (0552) 37 3281

e-mail: miroshin_sergey@mail.ru

Production of road signs, accident prevention signs, metal constructions (frameworks), 
antidazzling screens, ferroconcrete bus stops and other products.

The enterprise offers marking services with the use of marking paints, cold plastic, 
thermoplastics as road signs, devices of the forced speed decrease, road marking inserts 
and other products.    

Private Enterprise “Komplektautodor” is the participant of such exhibitions as 
“BUDINDUSTRIYA”, “AVTODOREXPO”, “KOMUNTEKH”, “Association of the cities of Ukraine” 
and so on.

KORRUS-UKRAINE, LLC 
proizd Galuzevyi, 20

Kremenchug, Poltava obl.
39600, Ukraine

tel.: +38 (067) 545 1911
+38 (067) 545 4418

fax: +38 (0536) 76 1422
e-mail: road-building@ukr.net

www.eurobuildtech.com

“Korrus-Ukraine” — company delivering high-quality branding technical equipment 
of world manufacturers that take leading positions in the EU countries. Experts of the 
enterprise are ready to make delivery, installation, modernization and equipment service 
on the territory of CIS countries: ORTECO (Italy), ABACUS (Germany), TOWER LIGHT (Italy), 
MOBA (Germany), BAIONI (Italy), DF ECOLOGY (Italy), OCMER (Italy), IONE (Italy), EXCA 
DRILL (Finland), NTC (Czech Republic), FASTVERDINI (Italy).

KREMENCHUG PLANT OF ROAD MACHINES, PJSC
vul. 60 rokiv Zhovtnya, 4

Kremenchug, Poltava obl.
39600, Ukraine

tel.: +38 (05366) 20 014, +38 (05366) 22 248
+38 (0536) 765 281, +38 (0536) 765 181

fax: +38 (0536) 765 130, +38 (0536) 765 030
e-mail: market@kredmash.com

www.kredmash.com

Development and production of asphalt-mixing plants in such variations: fixed 
plants, fast designing removable plants, tower type plants and also soil mixing units, 
supplementary equipment and spare parts to them, assembling, start-and-adjustment 
of  asphalt-mixing plants, adjustment of asphalt-mixing plants, modernization of late-
model plants.
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KYIVSOIUZSHLIAKHPROEKT, JSC
vul. Kudriavska, 3/5, Kyiv, 04053, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 272 0829
e-mail: doroga@kyivsdp.com.ua
www.kyivsdp.com.ua

Kyivsoiuzshliakhproekt today is a Public joint-stock company that offer its services in 
the field of survey and design of highways and bridges; it has licenses issued by Ukraine 
and Russia for performance of packaged design-survey works in the field of construction, 
reconstruction and repair of highways, motor roads and bridges, regardless of their 
category, length and other main parameters. The institute also performs certain other 
types of civil building construction and industrial enterprises of construction industry.

LAKET, PE
vul. Maryny Raskovoyi, 13, of. 811
Kyiv, 02660, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 517 7333
+38 (044) 517 8466, +38 (044) 517 8311
e-mail: laketplus@mail.ru
www.laket.com.ua

Sale: 
•	 materials for road building: bitumen modifiers, cellulose, adhesive materials, emulsifiers; 
•	 paint and cold plastic for marking roads;
•	 equipment for road marking.
Services: 
•	 implementation of road marking works (applying paint and cold plastic);
•	 implementation of works on anticorrosive protection of metallic constructions.  
Scientific accompaniment of material application technologies.

MACHINERYZONE.COM.UA
98, Allée des Champs Elysées
91080, Courcouronnes, France
tel.: +33 160 878 285; fax: +33 160 871 761
e-mail: contact-ua@machineryzone.com
www.machineryzone.com.ua

MachineryZone is a worldwide leader for online classified ads that specializes in 
construction equipment.

It enables equipment vendors (companies or individuals) to sell their machinery 
as fast as possible, and buyers to find all the equipment they are looking for. With sites 
available in 16 different languages, buying and selling in your country or in the whole 
world just got easier!

MAGEBA UKRAINE, LLC
vul. Gagarina, 55, of. 466, Cherkasy, 18000, Ukraine
tel.: +38 (095) 242 5000; fax: +38 (0472) 503 662
e-mail: ol@mageba.ch
www.mageba.ch

Mageba is a leading international developer, producer and supplier of bridge components 
such as bearings, expansion joints, dampers and monitoring systems, and related building 
products. The Swiss company was founded in 1963 and today has subsidiaries in Austria, 

Germany, China and India. The company has been certified to ISO 9001 since 1991 and 
delivers high-quality products for many landmark structures around the world.

MAGNA TYRES POLAND
Bociana, 6, 31-231 Kraków, Poland

tel./fax: +48 126 260 855
e-mail: biuro@magnatyres.com.pl

www.magnatyres.com.pl
MAGNA — Dutch producer of best-value-for-money OTR tyres is entering the 

Ukrainian market.
Magna Tyres Poland (part of Magna Tyres World responsible for Eastern Europe 

markets) is looking for dealers and end users, who want to establish long term cooperation.
We produce OTR and IND radial, bias and solid tyres. From 20" up to 57" rim size. We 

give you real alternative to the premium brands! Test our 40.00 R57 or 26.5–25 Super 
Solid or any other products with MAGNA logo!

MASSENZA INTERNATIONAL s.r.o.
Truhlarska, 1520/23

110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 739 254 846, +420 603 876 321

e-mail: massenza@massenza.com
www.massenza.com

Representation in CIS — Belarus:
tel.: +375 296 625 495, +375 296 621 991

e-mail: massenza@yandex.ru
www.massenza.com

MASSENZA is a recognized leader in the production of emulsion plants, modified 
bitumen plats, bitumen sprayers, thermotanks, oil heaters, filling joints equipment.

We also supply products of our partners:
•	 slurry seal machines;
•	 crushing equipment;
•	 rollers;
•	 asphalt plants;
•	 cold mixes plants;
•	 concrete pumps;
•	 road marking equipment;
•	 lab test equipment;
•	 emulsifiers, bitumen modifiers.

NEFTEBITUMEN PLANT 
v. Коleina, Cherven reg., Minsk obl., 223231, Belarus

tel./fax: +375 171 437 784
+375 171 437 746, +375 171 437 769

e-mail: info@neftebitum.by
www.neftebitum.by

The “Neftebitumen plant” carries out the same activity as CUE “Veska-EmulBit”. 
More than 15 years in road branch. 
We manufacture road-building materials of various marks: road bitumens, bitumen 

mastics, cationic road emulsion, including made to customer’s order.
All production is certified.
Wide geography of selling.
We help to make roads better and travelling — more pleasant!
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PROLOGUE TD, LTD
vul. Zelena, 290-А, Lviv, 79066, Ukraine 
tel.: +38 (032) 244 8264
tel./fax: +38 (032) 244 8265
e-mail: prologue@lviv.farlep.net
www.prologue.com.ua

The enterprise is the official distributor of AKZO NOBEL (Sweden) road chemicals: 
•	 Redicote® emulsifiers for production of all types of bitumen emulsions;
•	 Wetfix® and Diamine® adhesion promoters for road bitumens and bitumen emulsions;
•	 Rediset® WMX multifunctional additive for road bitumen modification;
We are rendering services on:
•	 testing and formulation development for bitumen emulsions, as well as on slurry 

mix design;
•	 determination of adhesion index of bitumen with surface of glass;
•	 training of customers’ lab personnel. (The work is performed by specialized road 

laboratory).
For road companies we offer:
•	 specialized distillated road bitumen from NYNAS AB, Sweden;
•	 Sasobit structuring additive for road bitumen modification from SASOL WAX 

GmbH, Germany; 
•	 natural and synthetic latex from ALGOL CHEMICALS, Sweden — for bitumen and 

bitumen emulsion modification;
•	 SBS-Bitumen modifiers KTR 101 and KTR 401 manufactured by company KUMHO 

PETROCHEMICAL, Korea;
•	 Mesh Track metal mesh from BEKAERT S.A., Belgium — to reinforce and improve 

the load-carrying capacity of road using technology named Bitufor (Mesh Track 
metal mesh + Slurry Seal); 

•	 granular cellulose fibers for SMA manufactured by ANTROCELAS, Lithuania;
•	 natural asphalt (binder) for road bitumen and road asphalt concrete modification 

from AMERICAN GILSONITE, USA;
•	 industrial and laboratory equipment for bitumen emulsion production and testing 

(manufactured by DENIMO TECH A/S, Denmark);
•	 road machinery for surface dressing and pothole patching (manufactured by 

TRANS-MASZ S.A./MADROG CONSTRUCTION Sp z. o. o., Poland);
We are rendering/supporting services on guarantee/routine maintenance of 

equipment and road machinery.

PROMKOMPLEKT, LTD
vul. Sandomyrska, 1/1, Donetsk-87, Ukraine
tel.: +38 (062) 203 0131; fax: +38 (062) 203 7043
e-mail: promkomplekt.ltd@gmail.com
www.promkomplect.com.ua

Wholesale trade: road-building equipment and machines, overalls, trucks, masks of 
traffic sign-boards, reflective film, road cones and columns, rubber speed hump, road 
buttons for marking, road-marking machines “HOFMANN” H-18.

PULSAR & CO, LTD 
vul. Fabrychna, 2, Rivne, 33016, Ukraine
tel./fax: +38 (0362) 609 960
e-mail: geopuls@ukr.net
www.pulsarua.com

LTD “Pulsar & Co” develops, manufactures and certifies geosynthetic materials that 
are used in:

•		reinforcement	of	asphalt	carpets	of	roads,	airports	and	etc.;
•		reinforcement	of	soft	grounds;
•		reinforcement	of	embankments	of	roads	and	railways;
•		construction	of	temporary	roads,	access	roads,	forest	roads;
•		drainage	installation,	etc.	

RED LINE, The specialized magazine, “Road” release 
Ligovskiy prosp., 50, build. 3, of. 14, 15

St.-Petersburg, 191040, Russia
tel.: +7 (812) 600 4707, +7 (921) 945 6390  

e-mail: info@line-red.ru   
www.line-red.ru

Magazine “Red line”, “Road” release highlights operation of road industry, issues 
of designing, building and maintenance of roads, presents innovative technological 
solutions, tells about new materials for road construction.

Distribution: industry trade fairs, conferences, address-target dispatch among road 
companies and organizations. Issued 7 times a year, circulation: 8,000 copies.

ROAD INDUSTRY OF UKRAINE, Journal
P.O.B. 341

Kyiv, 01001, Ukraine
tel.: +38 (044) 451 7224
fax: +38 (044) 287 7223

e-mail: informavtodor@i.ua
www.dorogy.com

Dear colleagues! Thank you for paying your attention to our periodical. “Road 
Industry of Ukraine” journal was created particularly for field professionals. Our mission is 
to inform, create reviews and consult about innovations, developments and perspectives 
in the road industry. We constantly add pages and, thus, you may find more professional 
information in our periodical.

Satisfying numerous requests, we increase our issuance rate to 7 issues per year. We 
hope that our journal will become your friend, adviser and consultant in your professional 
activities. We keep a close look at all developments in the road industry of Ukraine. We 
believe that the work we do will help you achieve your goals easier and faster.

ROSTOK-ELEKOM, LTD
bulv. I. Lepse, 4 

Kyiv-67, 03067, Ukraine
tel.: +38 (044) 496 1810, +38 (044) 496 1811

fax: +38 (044) 401 1226
e-mail: admin@rostok-elekom.com    

www.rostok-elekom.com   

The firm “Rostok-ELEKOM” specializes in the development and production of 
hardware and software for traffic control: traffic controllers, traffic management system, 
traffic detectors, fiber-optics, wireless and GPRS control systems, system of ecological 
monitoring of highways, video surveillance, VMS, traffic lights, parking machines, parking 
systems, service equipment and etc.
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SPECSERVER.COM, Special equipment portal
ul. Ferganskaya, 13, of. 5, entr. А
Moscow, 109444, Russia
tel./fax: +7 (495) 989 1590
e-mail: info@specserver.com
www.specserver.com

The main task of the portal specserver.com is to provide buyers and sellers of the 
special equipment with information about current situation at the market. Our portal 
gives an opportunity to conduct an effective publicity campaign in the internet applying 
minimum efforts.

STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE (UKRAVTODOR)
vul. Fizkultury, 9
Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 287 2405
fax: +38 (044) 287 4218
www.ukravtodor.gov.ua

“Ukravtodor” is the central government executive agency, which provides 
implementation of state policy in the field of road economy and performs administration 
of the Ukrainian motor roads. 

In jurisdiction of “Ukravtodor” are motor roads with total extension of 169,6 thousand 
kilometres.

The main aims of Ukravtodor are creation of suitable conditions for functioning and 
development of the network of motor roads, improvement of traffic safety as a prerequisite for 
socio-economic development of the country, its integration into the European community.

STEKLONIT MANАGEMENT, LLC
vul. Vozdvyzhenka, 10-А
Kyiv, 04071, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 492 3568
e-mail: m.kolokolov@steklonit.com
www.steklonit.com

“STEKLONIT” is now one of the largest Russian enterprises producing and selling glass 
fibre, geosynthetic materials Geogrid, Geomat, Glass — Fibre grid, as well as composites 
and materials for their manufacturing.

STIM UKRAINE
vul. Gaydamats’ka, 24, Volodymyr-Volynsky
Volyn obl., 44700, Ukraine
tel./fax: +38 (03342) 35 060
e-mail: stim.ukr@i.ua
www.stim.by

The company was created for finding solutions to problems related to road marking 
that resulted in creation of own production of all necessary for road-marking.

Our well-known brand names are: 
•	 AK-511 SPRINTER, B-АК-52-Т STRELA;
•	 KONTUR 50, SHMELEK, BOBR range airless self-propelled machines; 
•	 SHMEL 11A and SHMEL 12 truck mounted road marking units; 
•	 LIS (Laser Intelligent Scanner) Re-Striping System.

SWARCO UKRAINE
vul. Gorodotska, 367/2, Lviv, 9040, Ukraine

tel./fax: +38 (032) 242 952
e-mail: office.ukraine@swarco.com

www.swarco.com
SWARCO is a group of companies with activities in more than 60 countries. The group has 

long-standing experience in traffic safety, management and services with products ranging 
from road marking materials to LED traffic signs, traffic management systems and software.

TENSAR INTERNATIONAL LIMITED LTD
Cunningham Court, Shadsworth Business Park

Blackburn, BB1 2QX, Great Britain
tel.: +44(0)125 426 2431; fax: +44(0)125 426 6868

e-mail: info@tensar-international.com
www.tensar.co.uk

Tensar International is a worldwide leader in the manufacture and provision of soil 
reinforcement and ground stabilization solutions. We offer wide range of grids and 
composites, which are needed to extend overlay life, reduce maintenance costs and asphalt 
thickness. Tensar International has almost 30 years of experience in analysing and optimising 
the performance of geogrids. Drawing on this technical knowledge and expertise, Tensar 
has radically re-engineered the fundamental structure of geogrids to create a revolutionary 
new product. The TriAx geogrid is the culmination of this research and represents the future 
of geogrid technology, using one of the most stable forms — the triangular structure.

TRACTOR.RU, The Russian tractor server
e-mail: tractor.ru@mail.ru

www.tractor.ru

Russian tractor server WWW.TRACTOR.RU is the oldest resource on the Russian 
internet that is devoted to special equipment. It was created at the beginning of 1999.

Everything you wanted to know about tractor, road-constructing equipment is 
collected at this resource.

If tractor constructing, agricultural equipment distribution, special equipment and 
spares sales is the sphere of your operation, we will become good friends and will bring 
benefits to each other and joy — to our clients.

TRANSPORT, Weekly magazine
Publishing house: “PLASKE” 

P.O.B. 299, Odesa, 65001, Ukraine
vul. B. Gmyri, 1-B/ 6, apt. 167, Kyiv, 02140, Ukraine

tel.: +38 (048) 728 8288, +38 (044) 503 6373
fax: +38 (048) 728 7221, +38 (048) 738 5375

e-mail: info@transport-journal.com
www.transport-journal.com

A weekly information & analytical journal on transport problems. It is focused on 
participants of the transport service market, both operators and their customers. The journal 
contains current, eventual, law and statistical information covering the main aspects of this 
market, as well as the transport sector of Ukraine and neighboring countries.

The journal is issued on Wednesday in Russian.
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TRANSSERVER.RU, Special equipment portal 
e-mail: info@transserver.ru
www.transserver.ru

Special equipment portal www.TransServer.Ru. This internet resource will provide 
you with all necessary information: catalogue of the websites, plants, advertisements for 
buying and selling transport, spares, special equipment, transport accompany services 
offers and a lot of useful information. We will be glad to see you on our portal.

UKRPROMBUD, LLC
vul. Raketna, 26, build. 2, of. 214
Kyiv, 03068, Ukraine 
tel.: +38 (044) 200 8130, +38 (039) 459 9907
fax: +38 (044) 524 0998
e-mail: office@ukrprombud.com.ua
www.ukrprombud.com.ua

Our company, Ukrprombud, specializes in deliveries of the latest technologies, 
the most perfect machinery, equipment and materials for construction, renewal and 
maintenance of asphalt concrete pavements of highways and airports.

We focus our efforts on:
•	 Technology of Stone-Mastics Asphalt (SMA) with VIATOP;
•	 Roadbed Patching Equipment (Patchers);
•	 Equipment and Materials for treatment of cracks and construction joints (crack 

sealing, crack filling);
•	 Ground Pounders (rammers, plate compactors, rollers etc.) and Concrete Saws.

UNIPROM, LLC
Mr. Peter Aizman
vul. Predslavynska, 39, of. 301, Kyiv, Ukraine 
tel.: +38 (044) 501 6000, +38 (044) 529 4253
mob.: +38 (050) 311 3676; fax: +38 (044) 529 3122 
e-mail: uniprom@uniprom.com.ua

UNIPROM LLC, the authorized distributor of several foreign companies at the 
territory of Ukraine, offers the wide spectrum of chemical additives for manufacturing of 
construction materials as well as laboratory and processing equipment:

•	 cellulose fibers – stabilizing additives TECHNOCEL, TOPCEL, GENICEL by CFF GmbH 
& Co.KG, for manufacturing of asphalts, SMA, dry mixes and bitumen materials; 

•	 bitumen modifier Licomont BS 100 — produced by Clariant International Ltd;
•	 adhesive additive STARDOPE 130 P, liquid bitumen modifier Starphos 04, adhesive 

for  lowering asphalt mixing temperature, transportation, laying and compaction 
of WARMMIX L asphalt mixtures, produced by Star Asphalt S.p.A;

•	 PAVIX CCC 100 impregnating composition for concrete protection of road and 
airport surfaces and structures, produced by Chem-Crete;

•	 UltraFiber 500™ — natural cellulose fiber for concrete secondary reinforcement;
•	 laboratory equipment by InfraTest for testing of soils, cements, concrete, bitumen 

and asphalts;
•	 roadbed patching equipment and materials for treatment of cracks and construction 

joints, vibrating compressors, joint cutting equipment, joint saws, road marking 
equipment by CRAFCO, Diamond Products, RMI, MBW, AIRLESSCO, CHEM-CRETE;

•	 instruments and equipment of Swiss company Zehntner GmbH for road marking, 
road signs, overall controlling, laboratory equipment for paints testing;

•	 water repellents for various construction materials by Wacker Chemie;
•	 materials for repair of concrete structures and constructions;
•	 redespersing powders and dispersions, retarding agents and hardeners, 

rheological and thixotropic additives for maufacturing of cement and gypsum 
based construction materials;

•	 Tensar geogrids for decisions in the field of soil stabilization, reinforcing of asphalt 
concrete coverings.

VIACON UKRAINE, LTD
vul. Bozhenka, 86-G
Kyiv, 03680, Ukraine 

tel.: +38 (044) 351 1074
fax: +38 (044) 351 1075

e-mail: info@viacon.com.ua
www.viacon.com.ua

We specialize in the production of corrugated pipes of different diameters of steel and 
plastic, special metal structures used for building various types of transitions, bridges, 
tunnels, drainage and supply materials for the installation of high-quality road surfaces, 
civil and environmental construction.

WIRTGEN UKRAINE
vul. Chervonopraporna, 28

Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 503 0191
fax: +38 (044) 503 0190

e-mail: wirtgen@wirtgen.com.ua
www.wirtgen.ua

PIK Wirtgen Ukraine is a representative partner of Wirtgen Group in Ukraine, providing 
the supply and maintenance of Wirtgen, Vogele, Hamm, Kleemann, Benninghoven, Case, 
Streumaster, Schafer road and construction equipment.

ZEPPELIN UKRAINE, LTD
vul. Vasylkivska, 34, fl. 3 

Kyiv, 03022, Ukraine
tel.: +38 (044) 494 2330
fax: +38 (044) 494 2331

e-mail: zeppelin@zeppelin.ua
www.zeppelin.ua

“Zeppelin Ukraine” — the exclusive distributor of world famous company Caterpillar 
in Ukraine. Zeppelin GmbH — German industrial group represented in 20 countries 
around the world in the field of manufacturing and dealership. 

We provide the following services:
•		supply	of	equipment,
•		service	and	warranty,
•		delivery	of	spare	parts,
•		construction	equipment	rental,
•		used	technique,
•		financing.






