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Dear colleagues!

Following a good tradition, established 9 years ago, 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 President of Ukraine, Cabinet 
of Ministers and society. 

 Mutually beneficial cooperation between our collectives 
promotes innovative development of the road industry. This issue 
assumes ever greater importance in connection with the completion 
of motor roads modernization and holding of football championship 
Euro 2012 Cup final in Ukraine. 

I am convinced that developments presented at the trade fair 
and scientific and practical conference, held within the framework 
of  “AvtoDorExpo 2011” will facilitate the accomplishment of tasks 
faced by the road industry.

I wish all the participants of the 9th International Forum 
on projection, building and exploitation of motor roads and bridges 
“AvtoDorExpo 2011”, fruitful work, new contacts, realization 
of the most important projects, success and wellbeing.

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

Шановні колеги!

Установилась добра традиція  — 
щорічно проводити за участю про-
відних науковців, фірм-виробників, 
фахівців і спеціалістів галузі між-
народного форуму з  будівництва, 
експлуатації та проектування авто-
мобільних доріг та мостів. На цьому 
заході ми демонструємо свої досяг-
нення та намічаємо шляхи вирішення 
існуючих проблем. 

Завдяки тісним контактам та  співпраці нашими колективами 
виконуються масштабні завдання з модернізації мережі доріг, 
що ставляться перед дорожньою галуззю Президентом України, 
Кабінетом Міністрів України та суспільством в цілому. 

Взаємовигідна співпраця наших колективів сприяє інновацій-
ному розвитку дорожньої галузі. Особливої важливості це 
питання набуває на стадії завершення підготовки автомобільних 
доріг до  проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 
з футболу Євро-2012.

Висловлюю своє переконання в тому, що представлені на ви-
ставковому заході та на науково-практичній конференції в рамках 
«АвтоДорЕкспо 2011» досягнення наших колективів будуть сприя-
ти виконанню завдань, що стоять перед дорожньою галуззю.

Щиро бажаю всім учасникам 9-го Міжнародного Форуму 
з будівництва та експлуатації автомобільних доріг та мостів 
«АвтоДорЕкспо 2011» плідної праці, нових контактів, реалізації 
найважливіших проектів, успіхів та процвітання.

З повагою, 
Володимир Демішкан 
Голова Державного агентства автомобільних доріг України
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Великобританія/Great Britain
TENSAR INTERNATIONAL LIMITED LTD

Греція/Greece
THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A.

Іспанія/Spain
CORINSA S.A.

Італія/Italy
COMAP S.R.L.
FHL GROUP
NIKEX EXPORTRADE

Німеччина/Germany
CFF GMbH & CO.KG
HOFMANN GMbH
INFRATEST PRUFTECHNIK GMbH
PASS+CO bARRIER SYSTEMS GMbH

Росія/Russia
WWW.SPECSERVER.COM
ДЭЗ При СПЕцСтрОЕ рОССии/
DMITROV EXCAVATOR FACTORY
ЖУрНАЛ СОВрЕМЕННЫХ СтрОитЕЛЬНЫХ тЕХНОЛОГиЙ 
«КрАСНАЯ ЛиНиЯ», «ДОрОГи»/MAGAZINE OF MODERN 
bUILDING TECHNOLOGIES “RED LINE”, “ROAD”
ирМАШ/IRMASH
СЛАВрОС/SLAVROS
Ст-ПриНт/ST-PRINT
трАКтОр.рУ/THE RUSSIAN TRACTOR SERVER 

Туреччина/Turkey
UGUR MAKINA

Україна/Ukraine
bUILD REVIEW/bUILD REVIEW
АВтОШЛЯХОВиК УКрАЇНи/AVTOSHLYAKHOVYK UKRAYINY
АЛАрІт-ПрОМ/ALARIT-PROM
АЛЬтЕХ тМ-СЕрВІС/ALTEKH TM-SERVICE
АММАНН УКрАЇНА/AMMANN UKRAINE
АСБУД-УКрАЇНА/ASbUD-UKRAINE
АСКЕЙ/bASF CONSTRUCTION CHEMICALS/ 
ASKEI/ bASF CONSTRUCTION CHEMICALS 
АСтрА/ASTRA
АтЛАС КОПКО УКрАЇНА/ATLAS COPCO UKRAINE
БАрКОД УКрАЇНА/bARCODE UKRAINE
БЕтОН&АСФАЛЬт/CONCRETE&ASPHALT
БУДШЛЯХМАШ/bUDSHLYAKHMASH
ВІАКОН УКрАЇНА/VIACON UKRAINE
ВІртГЕН УКрАЇНА/ WIRTGEN UKRAINE

ВСА ЕЛЕКтрОНІК УКрАЇНА/WSA ELECTRONIC UKRAINE
ДиНАПАК/DYNAPAC
ДНІПрОПрОМ/DNIPROPROM
ДОрОЖНІ ЗНАКи/DOROZHNI ZNAKY 
ДОрОЖНЯ ГАЛУЗЬ УКрАЇНи/ROAD INDUSTRY OF UKRAINE
ДОртЕК/DORTEK
ЕКтА/EKTA
ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS/EUROIZOL 
GEOSYNTHETICS
ЄВрОФОрМАт/EUROFORMAT
ІНСтитУт ПЕрЕДОВиХ тЕХНОЛОГІЙ/
INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGIES
ІНтОН/INTON
ІНФОрМСиСтЕМи/INFORMSYSTEMS
КАПСтрОитЕЛЬСтВО/KAPSTROITELSTVO
КАрПАти/CARPATHIANS
КЛАрІАНт КОНСАЛтІНГ Ат/CLARIANT CONSULTING AG
КОЛОр С.І.М./COLOR S.I.M.
КОМПЛЕКтАВтОДОр/KOMPLEKTAUTODOR
КОррУС-УКрАЇНА/KORRUS-UKRAINE
КрЕМЕНЧУцЬКиЙ ЗАВОД ДОрОЖНІХ МАШиН/ 
KREMENCHUG PLANT OF ROAD MACHINES
ЛАКЕт/LAKET
ЛиГО СЕрВиС/LIGO SERVICE
МАГЕБА УКрАЇНА/MAGEbA UKRAINE
МАШиНОІМПОрт/MACHINOIMPORT
МД иСтЕЙт/MD ESTATE
МЕтСО (УКрАЇНА)/METSO (UKRAINE)
МІЖНАрОДНА ХІМІЧНА ПрОДУКцІЯ/
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
ОБЕрБЕтОН УКрАЇНА/ObERbETON UKRAINE
ОКСАМит ДНЕПр/OKSAMIT DNEPR
ПрОЛОГ тД/PROLOGUE TD
ПрОМКОМПЛЕКт/PROMKOMPLEKT
ПУЛЬСАр І КО/PULSAR & CO
рОСтОК-ЕЛЕКОМ/ROSTOK-ELEKOM
СиСтЕМА+СЕрВІС/SYSTEM+SERVICE
СПЕцтЕХНиКА В СНГ/SPECIAL EQUIPMENT IN CIS
СтІМ УКрАЇНА/STIM UKRAINE
трАНСПОрт/TRANSPORT
УКрАВтОДОр/UKRAVTODOR
УКрГЕОДОр/UKRGEODOR
УКрПрОМБУД/UKRPROMbUD
УНІПрОМ/UNIPROM
ФрЕГАт/FREGAT
цЕНтр КЕрУВАННЯ/CENTR KERUVANIA

Швейцарія/Switzerland
CLARIANT CONSULTING AG

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ

COUNTRY 
OF ORIGIN КОМПАНІЯ СOMPANY

AbACUS Німеччина Germany КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
ALMIX США, Сінгапур USA, Singapore ЛиГО СЕрВиС LIGO SERVICE
AMMANN Швейцарія, Чехія Switzerland, Czech Republic АСБУД-УКрАЇНА ASbUD-UKRAINE
ANTIKORODIN Словенія Slovenia УКрПрОМБУД UKRPROMbUD
ARMATEX®G Чехія Czech Republic ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
ARMATEX®RSM Чехія Czech Republic ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
ARMATEX®RSR Чехія Czech Republic ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
ARMATEX®М Чехія Czech Republic ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
ATLAS COPCO Швеція, Німеччина Sweden, Germany АтЛАС КОПКО УКрАЇНА ATLAS COPCO UKRAINE 
AUSA Іспанія Spain ЛиГО СЕрВиС LIGO SERVICE
bAIONI Італія Italy КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
bARbER GREENE Великобританія Great britain ЛиГО СЕрВиС LIGO SERVICE
bIGUMA® Німеччина Germany МІЖНАрОДНА ХІМІЧНА ПрОДУКцІЯ INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
bOMAG Німеччина, Італія Germany, Italy АСБУД-УКрАЇНА ASbUD-UKRAINE
bORNIT Німеччина Germany ЛАКЕт LAKET
bREMACH Італія Italy ЛиГО СЕрВиС LIGO SERVICE
bRODD SWEDEN Ab Швеція Sweden ЛиГО СЕрВиС LIGO SERVICE
bUTONAL® Німеччина Germany МІЖНАрОДНА ХІМІЧНА ПрОДУКцІЯ INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
CECAbASE Франція France ОКСАМит ДНЕПр OKSAMIT DNEPR
CIMLINE США USA УКрПрОМБУД UKRPROMbUD
DEERY США USA УКрПрОМБУД UKRPROMbUD
DF ECOLOGY Італія Italy КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
DINORAM Франція France ОКСАМит ДНЕПр OKSAMIT DNEPR
DUPONT США USA ЛАКЕт LAKET
DYNAPAC Швеція, Німеччина Sweden, Germany АтЛАС КОПКО УКрАЇНА ATLAS COPCO UKRAINE 
ECOROADS США USA ЛАКЕт LAKET
EMACO Німеччина Germany АСКЕЙ/bASF CONSTRUCTION CHEMICALS ASKEI/bASF CONSTRUCTION CHEMICALS
ENKADRAIN® Німеччина Germany ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
ENKAMAT® Німеччина Germany ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
EXCA DRILL Фінляндія Finland КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
FASTVERDINI Італія Italy КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
FLEXITEX® Норвегія Norway ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
GEOSVIT® HDPE Європа Europe ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
HELIOS Словенія Slovenia ЛАКЕт LAKET
HOT ROD Канада Canada УКрПрОМБУД UKRPROMbUD
IMPIANTI GUTHERM Італія Italy цЕНтр КЕрУВАННЯ CENTR KERUVANIA
INTRAME Іспанія Spain АСБУД-УКрАЇНА ASbUD-UKRAINE
IONE Італія Italy КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
ITERCHIMICA Італія Italy цЕНтр КЕрУВАННЯ CENTR KERUVANIA
JOHNSTON Великобританія Great britain ЛиГО СЕрВиС LIGO SERVICE
LICOMONT bS 100 Німеччина Germany КЛАрІАНт КОНСАЛтІНГ Ат CLARIANT CONSULTING AG
MARINI Італія Italy цЕНтр КЕрУВАННЯ CENTR KERUVANIA
MASALTA Китай China УКрПрОМБУД UKRPROMbUD
MASTERSEAL Німеччина Germany АСКЕЙ/bASF CONSTRUCTION CHEMICALS ASKEI/bASF CONSTRUCTION CHEMICALS
MGC SLOVAKIA Словаччина Slovakia ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
MObA Німеччина Germany КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
MORSELLI E MACCAFERRI Італія Italy ЛиГО СЕрВиС LIGO SERVICE
MUSTANG США USA ЛиГО СЕрВиС LIGO SERVICE
NTC Чехія Czech Republic КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
OCMER Італія Italy КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
ORTECO Італія Italy КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
POLYRAM Франція France ОКСАМит ДНЕПр OKSAMIT DNEPR
POWER CURbER США USA АСБУД-УКрАЇНА ASbUD-UKRAINE
PULSATEX Україна Ukraine ПУЛЬСАр І КО PULSAR & CO
SATEL Болгарія bulgaria БАрКОД УКрАЇНА bARCODE UKRAINE
STAbIRAM Франція France ОКСАМит ДНЕПр OKSAMIT DNEPR
TELTOMAT Німеччина Germany ЛиГО СЕрВиС LIGO SERVICE
TENAX®LbO Італія Italy ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
TENAX®TT Італія Italy ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
TEREX США, Німеччина USA, Germany АСБУД-УКрАЇНА ASbUD-UKRAINE
TIPPTEX®b Угорщина Hungary ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
TIPPTEX®bS Угорщина Hungary ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
TOWER LIGHT Італія Italy КОррУС-УКрАЇНА KORRUS-UKRAINE
TYPAR ®SF Люксембург Luxemburg ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
VIATOP Німеччина Germany УКрПрОМБУД UKRPROMbUD
ЕВрОФОрМАт Україна Ukraine ЄВрОФОрМАт EUROFORMAT
ЕКтА Україна Ukraine ЕКтА EKTA
ирМАШ росія Russia ирМАШ IRMASH
КОМКОН Україна Ukraine СиСтЕМА+СЕрВІС SYSTEM+SERVICE
ОБЕрБЕтОН Україна Ukraine ОБЕрБЕтОН УКрАЇНА ObERbETON UKRAINE
трАФФІК Україна Ukraine ЛАКЕт LAKET

ПЕРЕлІК ЕКСПОнЕнТІВ ЗА КРАїнАМи
LiST Of EXhibiTORS ACCORDiNg TO COuNTRiES

ПЕРЕлІК ТОРгОВих МАРОК LiST Of TRADEmARkS/
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10:30–10:40 Офіційне відкриття конференції

Тематичний розділ «МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ»

10:40–11:00 тема: «Підвищення якості асфальтобетонних покриттів 
при використанні природного асфальту Selenizza SLN120»
Доповідачі: 
Гамеляк Ігор Павлович — професор кафедри аеропортів НТУ, 
д-р техн. наук
Журавський Дем’ян Леонардович — начальник лабораторії 
ДП «ШРБУ №100»
Балабанов Андрій Миколайович — директор ТОВ «НВП «ДОРТЕК»
Кушнір Олександр Володимирович — завідувач сектору 
асфальтобетонів відділу дорожньо-будівельних матеріалів 
та конструкцій ДерждорНДІ

11:00–11:20 тема: «Бітумноемульсійні системи, обладнання 
для приготування модифікованого бітуму і ПБВ в’яжучого»
Доповідач: Цаприка Євгеній Георгійович — менеджер з продажу 
обладнання ТОВ «Завод «Укрбудмаш»

11:20–11:40 тема: «Застосування геосинтетики у проектуванні конструкції 
дорожніх покриттів»
Доповідач: Вітенберг Віктор Петрович — керівник напрямку 
по країнам СНД та південному федеральному округу  НВП «Славрос» 
(Росія)

11:40–12:00 тема: «Розробка нових нормативних документів 
по застосуванню геосинтетичних матеріалів»
Доповідач: Боднар Ірина Дмитрівна — інженер НДЦ ТОВ «Євроізол 
Geosynthetics»

Тематичний розділ «БЕЗПЕКА РУХУ»

12:00–12:20 тема: «Збільшення рівня безпеки руху на дорозі 
із застосуванням залізобетонних дорожніх огороджень 
парапетного типу Delta Bloc»
Доповідач: Гриневицький Борис Володимирович — начальник 
технічного відділу «Обербетон Україна», канд. техн. наук

12:20–12:40 тема: «Картографічний геопортал для задач моніторингу 
безпеки руху, обслуговування доріг, організації доріг, 
організації і регулювання дорожнього руху»

Доповідачі: 
Барладін Олександр Володимирович — генеральний директор 
Інституту передових технологій
Скляр Олег Юрійович — керівник відділу геоінформаційних систем 
Інституту передових технологій
Рахуба Дмитро Юрійович — старший науковий співробітник 
відділу безпеки дорожнього руху ДерждорНДІ

12:40–13:00 тема: «Впровадження європейських стандартів у виробництво 
металевих бар’єрних огороджень»
Доповідач: Яременко Євген Юрійович — комерційний директор 
дирекції ВАТ «Завод «Фрегат»

Тематичний розділ «ТЕХНІКА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ»

13:00–13:20 тема: «Сучасна продукція ПАТ «Кременчуцький 
завод дорожніх машин» для будівництва, ремонту 
і утримання автомобільних доріг»
Доповідач: Куленко Віктор Васильович — заступник Голови 
Наглядової ради ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»

13:20–13:40 тема: «Техніка для будівництва, ремонту і утримання доріг 
торгової марки «Ирмаш»
Доповідач: Крень Володимир Анатолійович — начальник відділу 
маркетингу ТФК «Ирмаш»

13:40–14:00 тема: «Системи автоматичного нівелювання 
для асфальтоукладальної та землерийної техніки»
Доповідач: Полисаєв Олександр Юрійович — заступник 
генерального директора ЗАТ «Коррус-Тех Инк» (Росія)

Тематичний розділ «КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ»

14:00–14:20 тема: «Проблемні питання при спорудженні земляного 
полотна»
Доповідач: Крамаренко Зінаїда Василівна — перший заступник 
директора ДНТЦ «Дор’якість»

14:20–14:40 тема: «Випробувальний  стенд — інструмент для підвищення 
якості автомобільних доріг»
Доповідач: Білан Олександр Олександрович — завідувач науково-
дослідного відділу моніторингу нових технологій та матеріалів 
ДНТЦ «Дор’якість»

ПРОгРАМА КОнфЕРЕнцІї
16 листопада 2011 р.
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BUILD REVIEW, Журнал
вул. Бережанська, 9
Київ, 04074, Україна
тел./факс: (044) 562 6201
e-mail: biznes-tema@i.ua
www.biznes-tema.com

Журнал bUILD Review — інформаційно-аналітичне видання про будівельний 
комплекс України видавництва «Бізнес тема». Висвітлює ринок нерухомості, окремі 
галузі будівництва, ринки будівельних матеріалів, будівельної техніки та інженерного 
устаткування.

CFF GmbH & Co.KG
Arnstädter Str., 2 
Gehren, D-98708, Germany
tel.: +49 367 838 820, fax: +49 367 838 822 52
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 

продуктів 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 
асфальтобетон, високодеформативні зносостійкі бітумні покриття. 

TOPCEL® — гранули, які складаються з волокон TECHNOCEL®.  Гранулювання волокон 
покращує можливості їх розподілення у суміші та підвищує точність дозування з силосу 
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 волокон 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.

COMAP S.r.l.
Via della Fonderia, 2

Loc. Fornio, 43036, Fidenza (PR), Italy
tel.: + 39 0524 202 255
fax: + 39 0524 202 217

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

Comap Srl — провідна італійська фірма, що виробляє промислове устаткування 
для розжарювання, зберігання, обприскування, транспортування та виробництва 
бітуму/емульсій. Пропонуємо: 

•	 теплові нагрівачі;
•	 вертикальні і горизонтальні резервуари;
•	 обприскувальне устаткування;
•	 комбіновану техніку;
•	 резервуари для транспортування;
•	 устаткування для виробництва емульсій;
•	 устаткування для виробництва модифікованого бітуму;
•	 мішконаповнювачі для холодного асфальту.
Додаткова інформація: www.comapsrl.com

CORINSA S.A.
Autovía Toledo, Km 28–28991

Torrejón de la Calzada 
Madrid, Spain

tel.: +34 91 816 0900
fax: +34 91 816 0324

e-mail: export@corinsa.es
www.corinsa.es

CORINSA — єдиний фахівець у світі у сфері котків.
Ми виключно проектуємо, вдосконалюємо та виробляємо найкращі котки на 

пневматичних шинах для будівництва першокласних доріг.
CORINSA означає якість.
CORINSA шукає дистриб’ютора на території України.
також, пропонуємо вживану техніку.

FHL GROUP
Via Buffa, 22

15076, Ovada (AL), Italy 
tel.: + 39 348 736 5973
fax: + 39 0143 811 409

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

FHL Group Ltd. — компанія, що працює з 2003 року в області добавок для 
виробництва асфальту. Завдяки нашому досвіду і знанням компанія перетворилась 
на одного з найбільших лідерів галузі.

На підприємстві використовується продукція рослинного походження з висо-
кою стійкістю. Провідні компанії в галузі дорожніх покриттів, клієнти FHL Group, 
поділяють наші ідеї щодо важливості використання екологічно чистої та безпечної 
продукції, інвестують у якість цих послуг; дорогий вибір, але велике значення для 
навколишнього середовища.

ІнфОРМАцІя ПРО ЕКСПОнЕнТІВ
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HOFMANN GmbH
Industriestrasse, 22
Rellingen, 25462, Germany
tel.: +49 4101 30270, fax: +49 4101 31022
e-mail: info@hofmannmarking.de
www.hofmannmarking.de
Представник в Україні:
МАШИНОІМПОРТ, ТОВ
вул. Шота Руставелі, 44, оф. 46 
Київ, Україна
тел.: (044) 585 7771, факс: (044) 585 7772
моб.: (067) 220 4459
e-mail: info@machinoimport.ua 
www. machinoimport.ua

Фірма HOFMANN, як провідний виробник, вже понад 50 років є компетентним, 
з міжнародним визнанням, партнером в галузі техніки для нанесення дорожньої розмітки.

Асортимент продукції, що ми виробляємо, включає в себе як невеликі машини з руч-
ним керуванням, так і машини для дорожньої розмітки на базі вантажного автомобілю 
— ми пропонуємо все необхідне для дорожньої розмітки — до загально допустимої 
ваги у 29 тон, а також сушильні та демаркаційні машини і установки для плавки термо-
пластичних матеріалів. Наша мета — розробка вірних рішень у відповідь на поставлені 
клієнтами завдання. При цьому користувачам надається можливість активного кон-
такту з фірмою HOFMANN для рішення як теоретичних, так і практичних завдань. 

INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH
Wiesenbachstraβe, 15
Brackenheim-Botenheim, 74336, Germany
tel.: +49 (0) 71 35/95 00 0
fax.: +49 (0) 71 35/95 00 20
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.

NIKEX EXPORTRADE
Via Don G. Verita’ 10, Italy
tel.: +39 0542 40078, fax: +39 0542 635646
e-mail: info@nikex.it
www.nikex.it

Продаж нової і вживаної дорожньо-будівельної і землерийної техніки 
та пристосувань.

PASS+CO BARRIER SYSTEMS GmbH
Dortmunder str., 8

Germany
tel.: +49 2739 47 960 

fax: +49 2739 479 6110
e-mail: mail@passco.de

www.passco.de

БІЛЬШЕ БЕЗПЕКи ДЛЯ ВАС
Ми — традиційне сімейне підприємство, що пропонує свої послуги у сфері 

обробки сталі. Підприємство знаходиться в Вільнсдорфі, округ Зігерланд.
Вже більше 50 років ми виготовляємо та монтуємо засоби пасивної безпеки на 

дорогах Німеччини та за її межами.
На нашій Інтернет-сторінці Ви знайдете інформацію про нас і наші послуги, 

а також рекомендації та сертифікати.

TENSAR INTERNATIONAL LIMITED LTD
Cunningham Court

Shadsworth Business Park
Blackburn, BB1 2QX

tel.: +44(0)1254 262431
fax: +44(0)1254 266868

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.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A.
Marinou Antypa, 20

Alimos, Athens, 174 55, Greece
tel.: +30 210 9875 046 
fax: +30 210 9875 040

e-mail: mokos@thraceplastics.gr
www.thraceplastics.gr

Thrace Nonwovens & Geosynthetics, S.A. є світовим лідером з виробництва 
високоякісної геосинтетичної продукції, що використовується в автомобільному, 
залізничному і цивільному будівництві і т. п. Ми пропонуємо широкий асортимент 
тканих і нетканих геотекстилів, екструдовані георешітки та ін. Наша компанія 
використовує лише власну сировину. Саме це дозволяє нам контролювати якість 
продукції та залишатися конкурентоспроможними на ринку.

Thrace Group має виробничі потужності в Греції, США, Великобританії 
і дистриб’юторів в більш ніж 70 країнах світу.
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UGUR MAKINA
Turkistan str., 7
Sincan OSB/Ankara, 06930, Turkey
tel.: +90 312 267 4111, fax: +90 312 267 4113
e-mail: ugurmak@ugurmak.com.tr 
www.ugurmak.com.tr

Компанія УГУр МАКІНА є провідною компанією туреччини, що виробляє 
і поставляє дробильно-розмельне, просіювальне та промивальне обладнання для 
гірничодобувної промисловості. Наша продукція використовується в кам’яних 
кар’єрах, в обробці піску і гравію, в будівництві основ автомобільних доріг, 
у виробництві наповнювачів для асфальту і бетону.

В асортимент продукції входять всі види живильних механізмів, ударних 
і  щокових дробарок, віброгрохотів, бункер-класифікаторів і стрічкових конвеєрів.

WWW.SPECSERVER.COM, Портал спецтехніки
тел./факс: +7 (495) 989 1590 
e-mail: info@specserver.com
www.specserver.com

Основне завдання порталу СпецСервер.ком — забезпечення покупців 
і  продавців спецтехніки інформацією про поточну ситуацію на ринку. Наш портал 
пропонує відвідувачам спеціально створені сервіси, що дозволяють провести 
ефективну рекламну компанію в інтернеті, доклавши мінімум зусиль.

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, 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.

АЛАРІТ-ПРОМ, ТОВ 
просп. Космонавта Комарова, 42
Київ, 03126, Україна
тел./факс: (044) 497 5211
e-mail: shilekatya@yandex.ru
www.liugong.ua

тОВ «АЛАрІт-ПрОМ» — ексклюзивний представник концерну Guanxi Liugong 
Machinery Co., Ltd., Китай, в Україні. Продаж спецтехніки, укомплектованої 
оригінальними вузлами і агрегатами світових лідерів ZF, Kawasaki, Cummins: 
фронтальних навантажувачів, екскаваторів, автогрейдерів, дорожніх катків, 
бульдозерів та іншої дорожньо-будівельної техніки, сервісне обслуговування 
і ремонт. реалізація запасних частин до спецтехніки, проведення діагностики.

АЛЬТЕХ ТМ-СЕРВІС, ТОВ 
вул. Велика Кільцева, 4-Б

Київ, 03680, Україна
тел./факс: (044) 503 0506

e-mail: info@altekh.com.ua
АЛЬтЕХ тМ-Сервіс постачає обладнання, запчастини та витратні матеріали для 

будівельної, дорожно-будівельної, кар’єрної спецтехніки імпортного виробництва. 
Компанія є офіційним представником заводів-виробників:

•		BERCO	—	гусеничні	ходові	частини;
•		ERLAU	—	шинозахисні	ланцюги;
•		VERCO	—	ковші;
•		ITALRICAMBI	—	коронки,	ножі,	адаптери;
•		ELEMENT	SIX	—	бурові	та	дорожні	різці;
•		MITAS	—	шини;
•		EBEV	—	сервісні	пакети	до	асфальтоукладника;
•		QMS	—	дробильне	обладнання;
•		ARMADOR	—	витратні	бурильні	частини;
•		TEXACO	—	паливно-мастильні	матеріали;
•		FLEETGUARD	—	фільтри.
Співпрацюючи з підприємствами на ринку будівництва, гірничодобувної 

та металургійної галузей України, враховуючи важкі умови експлуатації техніки, ми 
пропонуємо тільки якісний продукт.

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 асфальтозмішуваль-
них установок із досвідом більше 100 років. Модельний ряд охоплює такі типи установок: 

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

замовника. 
Кваліфіковані сервісні інженери Амманн Україна здійснюють сервісне 

обслуговування по всій Україні. 

АСБУД-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Волинська, 48/ 50

Київ, 03151, Україна
тел.: (044) 223 5687, тел./факс: (044) 249 0248

е-mаіl: sales@asbud.com.ua
www.asbud.com.ua

Асбуд-Україна має багаторічний досвід роботи у сфері продажу та високоякісного 
обслуговування дорожньо-будівельної техніки та є офіційним дилером провідних 
світових виробників:

•		AMMANN	(Швейцарія,	Німеччина,	Чехія)	—	котки,	віброплити;
•		INTRAME	(Іспанія)	—	асфальтні	заводи;
•		BOMAG	(Німеччина,	Італія)	—	асфальтоукладачі	та	дорожні	фрези;
•		TEREX	(США,	Німеччина)	—	будівельна	техніка;
•		POWER	CURBER	(США)	—	профільні	бетоноукладники.
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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 т.О.В.», що входить в структуру найбільшого в світі хімічного концерну 
bASF, поставляє на ринок України високотехнологічні матеріали для ремонту і 
захисту бетонних і залізобетонних конструкцій (Emaco®, Masterseal®), монтажу 
устаткування (Masterflow®) та матеріали для посилення конструкцій (Mbrace®). Дані 
матеріали успішно застосовуються у всьому світі впродовж довгих років під час 
ремонту споруджень транспортної галузі, енергетичного комплексу і інших галузей 
промисловості.   

Офіційний дилер тОВ «БАСФ т.О.В.» в Україні — тОВ «АСКЕЙ».

АСТРА, БПФ
Червоношкільна набережна, 2, оф. 22                  
Харків, 61050, Україна 
тел.: (057) 732 9505, (057) 732 9262
факс: (057)732 8139
e-mail: info@astra.ua
www.astra.ua

Фірма «АСтрА» — дистриб’ютор компаній KRATON Polymers, bWS Technologie, 
D&H Equipment LTD та Emulbitume в Україні. Ми постачаємо всесвітньо відомий 
модифікатор бітуму KRATON D (SbS) для виготовлення асфальтобетону європейської 
якості та обладнання для модифікації бітуму і виробництва бітумних емульсій: 
автоматичні лінії D&H Equipment LTD (США), бітумні гомогенізатори SUPRATON та лінії 
Emulbitume. також пропонуємо епоксидні смоли, затверджувачі та армуючі матеріали.     

АТЛАС КОПКО УКРАЇНА, ТОВ
просп. Московський, 9, корп. 3
Київ, 04073, Україна
тел.:(044) 499 1870
факс: (044) 499 1877
вул. Леоніда Бородича, 17
Кривий Ріг, 50048, Україна
тел./факс: (0564) 04 93 83
www.atlascopco.ua, www.dynapac.ru

Дорожньо-будівельна техніка Динапак
Охоплені новаторством — націлені на успіх замовника
З досвіду ми знаємо, як важливо бути ближче до замовників і добре розуміти 

їх потреби для того, щоб розвиватися в правильному напрямку. Особлива 
увага приділяється вдосконаленню продукції. тут пріоритетними аспектами є 
продуктивність, надійність і екологічна безпечність. У 2007 році компанія Динапак 
(Dynapac Ab, Швеція) увійшла до складу міжнародного концерну Атлас Копко 
(Atlas Copco Ab, Швеція).

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 України» 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.

БЕТОН&АСФАЛЬТ, Журнал
КАПСТРОИТЕЛЬСТВО, Група видань

вул. Лугова, 9
Київ, 04074, Україна
тел.: (044) 451 6408
факс: (044) 581 5950

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

Журнал «Бетон&Асфальт» — перший всеукраїнський журнал про 
найрозповсюдженіші матеріали і технології в будівельній та дорожній галузі. 
Забезпечує щільний зв’язок між наукою і будівельним виробництвом, допомагає 
оперативному впровадженню сучасних технологій в будівельну та дорожню 
індустрію, а також сприяє успішному розвитку галузі. Всі, хто є причетним до теми 
бетону і асфальту, знайдуть необхідну інформацію, що надійшла від авторитетного 
джерела.

БУДШЛЯХМАШ, ПКК, ТОВ 
вул. Куренівська, 16-Д

Київ, 04073, Україна 
тел./факс: (044) 410 8848

(044) 419 9092
e-mail: stroi@i.kiev.ua

www.bshm.com.ua

Компанія спеціалізується на виробництві та постачанні комунальної, будівельної 
та дорожньої техніки та запасних частин до неї. Компанія пропонує широкий 
асортимент продукції (понад 70 найменувань, виготовлених на власних виробничих 
потужностях) для житлово-комунального, будівельного та дорожнього господарств: 
вакуумні, мулососні, каналопромивальні машини; машини для очищення 
каналізаційних мереж; сміттєвози з різним типом завантаження, євроконтейнери 
для збирання виробничих та побутових відходів; поливомиєчні, снігоприбиральні, 
піско- і солерозкидальні установки; дорожні машини для обслуговування та ремонту 
покриття автомобільних доріг (машини для ямкового ремонту); аварійно-ремонтні 
машини та майстерні.

АВТОДОРЕКСПО® 2011
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ВІАКОН УКРАЇНА, ТОВ
вул. Скляренка, 5
Київ, 04073, Україна
тел./факс: (044) 426 3958
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.

ВСА ЕЛЕКТРОНІК УКРАЇНА, ТзОВ
бульв. І. Лепсе, 1/28, оф. 3
Київ, 03067, Україна
тел./факс: (044) 497 6003
e-mail: wsa@wsa-electronic.com.ua
www.wsa-electronic.com.ua

тзОВ ВСА Електронік Україна пропонує комплекс технічних і програмних засобів 
здійснення готівкових і безготівкових розрахунків за паркування автотранспорту — 
паркомат.

Паркомати повністю відповідають вимогам проведення розрахункових операцій: 
видача фіскальних касових чеків, накопичення і збереження у фіскальній пам’яті 
даних про обсяги таких операцій, формування і друку звітів встановленої форми.

ДНІПРОПРОМ, ТОВ
вул. Коксохімічна, 5
Дніпропетровськ, 49064, Україна
тел.: (056) 789 3563, (0562) 34 0197
факс: (056) 789 0198
e-mail: dp_la@a-teleport.com

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, 
стрічку сигнальну, дорожні дзеркала, водоналивні бар’єри, сигнально-гучномовні 
пристрої, мегафони та інше.

ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ТзОВ 
вул. Околична, 18

Львів, 79044, Україна
тел.: (032) 240 2423

тел./факс: (032) 244 3066
е-mаіl: 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 та вставки розмічувальні дорожні.
ПОСтАЧАЄ І ВСтАНОВЛЮЄ:
•	 бар’єрні огорожі;
•	 пристрої «лежачий поліцейський»;
•	 вказівники вулиць і будинків;
•	 універсальні кріплення «bANDIMEX»;
•	 дзеркала дорожні антивандальні; 
•	 мобільні світлофори з радіоуправлінням;
•	 огорожі 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 9001-2001.
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

Журнал «Дорожня галузь України» всебічно висвітлює всі події, які відбуваються 
у дорожньому господарстві, інформує своїх читачів про нові розробки, знайомить 
з нормативними документами. Багато уваги у виданні приділяється актуальним 
питанням підготовки України до ЄВрО-2012, новинкам у світі дорожньої техніки, 
міжнародному співробітництву.

З першого номеру, який вийшов у 2006 році,  журнал одразу привернув 
увагу працівників галузі, став надійним  другом, порадником, консультантом у 
їх професійній діяльності. На сьогодні тираж видання — 10 000 примірників, а 
періодичність виходу — 7 разів на рік. 

Часопис видається на високому поліграфічному рівні й по праву вважається 
кращим галузевим виданням України.
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ДОРТЕК, ТОВ, НВП
вул. Сагайдачного, 12
Київ, 04070, Україна 
тел.: (044) 428 7523, факс: (044) 428 7524
e-mail: info@dortek.com.ua
www.dortek.com.ua

Компанія тОВ НВП «ДОртЕК» є офіційним представником виробника природного 
бітуму Selenizza SLN 120 в Україні. 

Selenizza покращує якість штучних дорожніх нафтових бітумів та асфальто-
бетонних сумішей на їх основі, збільшує твердість початкового бітуму без зміни 
пружних властивостей в’яжучого. 

Покращує опір впливу транспортного навантаження.
Домішка підвищує стійкість до утворення колії та зсувів, запобігає утворенню 

вибоїн та збільшує строк служби дорожнього покриття.

ДЭЗ ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ, ФГУП
ул. Пушкинская, 1
Дмитров, Московская обл., 141800, Россия
тел./факс: +7 (495) 993 8052, +7 (495) 993 9126, +7 (495) 993 8636
e-mail: explan@mail.ru, sm@dmitrex.ru
www.dez.dmitrow.ru

Виготовляє та реалізує:
Екскаватори траншейні ланцюгові Этц-1609 І Этц-1609БД НА БАЗІ МтЗ 82.1, 

Этц-201 НА МтЗ-1221, Этц-205 НА БАЗІ «АГрОМАШ-60тК».
Екскаватори траншейні ланцюгові з гідравлічним приводом, ланцюги робочого 

органу — Этц-1609г та Этц-201Г.
Фрези дорожні ФД-500 для холодного фрезерування дорожніх покриттів під час 

ремонту; ФЛН-2500 — нависне обладнання для сколювання та фрезерування льоду.

ЕКТА, ТОВ
вул. Туровська, 31, кв. 8
Київ, 04080, Україна
тел.: (044) 428 7315, факс: (044) 428 7316
e-mail: office@ekta.ua
www.ekta.ua

Компанія ЕКтА пропонує сучасні рішення для транспортної галузі:
•	світлодіодні	активні	дорожні	знаки;	
•	інформаційні	табло;	
•	світлодіодні	вуличні	світильники.
Сфери застосування: 
•	вулиці	міст,	транспортні	розв’язки;
•	зони	реверсивного	руху,	комбінованого	руху;	
•	стратегічні	траси	і	автомагістралі;	
•	під’їзди	до	вокзалів,	аеропортів;	
•	тощо.
Переваги: 
•	надійність;	
•	функціональність;
•	економічність.	
Компанія ЕКтА — один з лідерів європейського ринку у сфері розробки 

і виробництва світлодіодних екранів і спеціалізованої продукції на основі 
світлодіодної техніки.

ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS, ТОВ
а/с 7

Київ, 01030, Україна
тел.: (044) 230 2233 (Київ), (048) 38 1162 (Одеса)

факс: (044) 235 6800 (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 використання новітніх 
матеріалів при будівництві автомобільних доріг, полігонів для захоронення відходів, 
дамб, пожежних водойм, промислових резервуарів.

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

Київ, 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 
маршрутного 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.

ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ДОРОГИ»
Лиговский проспект, 50, корп. 3, оф. 14, 15

Санкт-Петербург, 191040, Роccия  
тел.: +7 (812) 600 4707, +7 (921) 945 6390  

факс: +7 (812) 600 4707 
e-mail: info@line-red.ru                      

www.line-red.ru   

Журнал «Красная линия. Дороги»  висвітлює економічні та політичні аспекти 
дорожньої галузі, піднімає питання проектування, будівництва та утримання доріг 
та штучних споруд, технічного оснащення підприємств дорожньо-мостового 
комплексу, представляє інноваційні технологічні рішення, розповідає про нові 
матеріали для дорожнього будівництва, знайомить із закордонним досвідом.

Поширення: галузеві виставки, конференції, адресно-цільова розсилка серед 
дорожніх відомств та організацій.

Формат: 210х280. Обсяг: від 96 смуг.
Вихід: 7 разів на рік. Наклад: 8000 прим.
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ИРМАШ, ТФК, ТОВ 
бульв. Щорса, 7
Брянск, 241031, Россия
тел.: +7 (4832) 581 826, факс: +7 (4832) 283 800
e-mail: marketing@irmash.com
www.irmash.com

Виробництво і реалізація дорожньо-будівельної, землерийної і спеціальної 
техніки. Асфальтоукладальники колісні та гусеничні, автогрейдери легкого і важкого 
класів, машини для ремонту ям, комплексні дорожні машини, катки дорожні 
вібраційні, ланцюгові і роторні траншейні екскаватори.

Ступінь освоювання: серійне виробництво. технічні характеристики продукції 
розраховані для роботи в різних кліматичних умовах та забезпечують високий 
результат в процесі роботи. У повному обсязі надаються кваліфіковані консультації, 
гарантійне та післягарантійне обслуговування досвідченими працівниками сервісної 
служби. Є склад запасних частин.

ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЗАТ
вул. Попудренка, 54, оф. 203
Київ, 02660, Україна
тел./факс: (044) 292 2027, (044) 568 5332, (044) 296 7171
e-mail: iat@antex.kiev.ua
www.iat.kiev.ua

Провідне підприємство України в картографічній галузі пропонує:
•	 карти України, росії, Європи, світу;
•	 атласи та плани міст України;
•	 атласи та карти автомобільних шляхів та їх електронні версії;
•	 космофотокарти та космофотоатласи; 
•	 глобуси різних діаметрів, тематики та дизайну;
•	 виготовлення карт за індивідуальним замовленням;
•	 навчальні та мультимедійні програмні продукти;
•	 електронні атласи світу, Європи, України, областей та міст;
•	 цифрові карти України (у т. ч. міста та області), Європи, світу масштабом 

від 1:2000 до 1:1 000 000;
•	 створення муніципальних і регіональних геоінформаційних систем;
•	 розробку геоінформаційних проектів різного призначення (кадастр, автодо-

роги, екологія та ін.) на базі серверних технологій;
•	 розробку та впровадження корпоративних інтернет-геопорталів різноманітної 

тематики обмеженого та відкритого доступу;
•	 створення та поставки навігаційних карт і систем;
•	 трекінгові GPS-системи для моніторингу, транспорту і логістики та карти до них;
•	 підготовку	та	обробку	топографічних	карт	масштабу	1:2000–1:100	000;
•	 обробку та поставляння аеро- та космічних знімків, ортофотопланів.

ІНТОН, ФІРМА, ТОВ
Палац Праці, під. 3, оф.33-15
пл. Конституції, 1
Харків, 61200, Україна
тел.: (057) 730 0485, факс: (057) 714 9601
e-mail: inton@vk.kh.ua
www.inton.com.ua

тОВ «ФІрМА «ІНтОН» постачає лабораторне обладнання, устаткування 
для дорожньо-будівельної промисловості.

Основні напрямки діяльності — поставка приладів та обладнання для різних 
галузей промисловості:

•		будівельної	та	дорожньої	індустрії;
•		оснащення	виробничих	та	наукових	лабораторій;
•		машинобудування.
Компанія «ІНтОН» має 18-річний досвід роботи у даному сегменті ринку 

з репутацією надійного, конкурентоздатного партнера.

ІНФОРМСИСТЕМИ, НТЦ, ПрАТ 
вул. 60 років Жовтня, 4

Кременчук, 39600, Україна
тел./факс: (0536) 741 794

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

Нтц «Інформсистеми» спеціалізується на розробці і впровадженні програмних 
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;
•		модернізація	асфальтних	заводів;
•		ваги	автомобільні	електронні;
•		система	віддаленого	моніторингу	за	об’єктом	управління.

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО, Журнал
КАПСТРОИТЕЛЬСТВО, Група видань

вул. Лугова, 9, Київ, 04074, Україна
тел.: (044) 451 6408, факс: (044) 581 5950 

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

«Для Вас ми зібрали найнеобхіднішу інформацію», — девіз провідного 
всеукраїнського журналу «Капстроительство». В 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.

КАРПАТИ, Фірма, ВБК 
вул. Сергія Лазо, 1-А

Сімферополь, АР Крим, 95050, Україна
тел.: (0652) 521 066, (0652) 521 065

факс: (0652) 570 483
e-mail: isaevkarpaty@yandex.ru

www.firmakarpaty.com 
Асортимент продукції: дорожні знаки, знаки безпеки, комплекти огороджень 

місць проведення робіт, огородження стримуючі для пішоходів, опалубні системи.
Виконуємо роботи: з установки дорожніх знаків, пішохідних огороджень, 

пристроїв примусового зниження швидкості.
Заснований у 1991р. Виготовляє дорожні знаки з 1995р.
Продукція відповідає ДСтУ 4100-2002, тУ У452-22326848-220-2003, 

ДСтУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT).
Виробництво атестоване ДНтц «Дор’якiсть» №АВ ГОДС 015-09 від 31.03.2009 р.
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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

Кларіант — глобальний лідер у галузі розробки і виробництва спеціальних хіміка-
тів — зі штаб-квартирою в Швейцарії, представлений більше ніж 100 компаніями. 

Підрозділ Кларіант Добавки є провідним світовим постачальником світло-
стабілізаторів, антистатиків, антипіренів, воску.

Licomont bS 100 — спеціальний амідний віск, є довершеним вирішенням при 
модифікації бітумів для дорожнього будівництва.

Запрошуємо у захоплюючий світ Кларіант Добавки!

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.

КОМПЛЕКТАВТОДОР, ПП
Миколаївське шосе, 5 км
Херсон, 73034, Україна
тел.: (0552) 373 490, тел./факс: (0552) 373 281 
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 розміточних 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 
пров. 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 
і 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).

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 
грунтозмішувальних установок, додаткового обладнання та запасних частин до 
них; монтаж, запуск та налагодження асфальтозмішувальних установок; проведення 
модернізації модельного 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 розмітки доріг;
•	 техніка для розмітки доріг.
Послуги:
•	 виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки фарбою і холодним пластиком;
•	 виконання робіт з антикорозійного захисту металоконструкцій. 
Науковий супровід технологій застосування матеріалів.
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ЛИГО СЕРВИС, ТОВ
вул. Героїв Сталінграду, 22-A
Черкаси, 18016, Україна
тел./факс: (0472) 732 515, (0472) 732 520
e-mail: info@ligo.ck.ua
www.ligo.ck.ua

Спеціалізація:
•	 зовнішньоекономічна діяльність з постачання дорожніх, шляхобудівельних 

та комунальних машин і механізмів;
•	 виготовлення дорожніх пилососів;
•	 гарантійне та сервісне забезпечення поставленого обладнання.
Компанія «Лиго Сервис» представляє на Українському ринку продукцію провідних 

виробників обладнання: вакуумні підмітально-прибиральні машини Джонстон (Англія); 
підмітально-прибиральні машини «Брод Свіден АБ» (Швеція); соле/піскорозкидачі та 
снігові відвали Морселлі е Мацаферрі (Італія); асфальтоукладачі Барбер Грін (Англія); 
асфальтозмішувальні заводи Алмікс (США-Сінгапур); асфальтозмішувальні установ-
ки тельтомат (Німеччина); спеціальні багатофункціональні комунальні машини Ауса 
(Іспанія) та Бремах (Італія);  універсальні малогабаритні навантажувачі з навісним об-
ладнанням «Мустанг» (США).

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 аксесуарів для мостів: 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 за ISO 9001 і поставляє високоякісні вироби для 
найбільших світових транспортних споруд.

МД ИСТЕЙТ, ТОВ
Південне шосе, 78-А
Запоріжжя, 69008, Україна 
тел.: (061) 218 4809
факс: (061) 218 4800
e-mail: slisarenko@mdgr.zp.ua
www.mde.com.ua

Компанія МД истейт є офіційним представником комбінату Запоріжсталь, 
Україна.

На власних виробничих площах виробляємо:
•	 металеві дорожні загородження бар’єрного типу 11ДО, 11ДД, 11МО, 11МД;
•	 просічно-витяжний лист;
•	 смугу сталеву;
•	 куточок;
•	 швелер.
Запрошуємо до співробітництва!

МЕТСО (УКРАЇНА), ТОВ
вул. Калиниченка, 1/ 33

Кривий Ріг, 50000, Україна
тел.: (0564) 938 282
факс: (0564) 938 690

e-mail: sergii.gunko@metso.com
www.metsominerals.ru

Metso Minerals — провідний постачальник рішень для виробництва будівельних 
матеріалів, гірничодобувної та переробної галузей. Продукція компанії відмінно 
зарекомендувала себе серед найкращих виробників щебеневої продукції як у 
світі, так і в Україні. Metso пропонує щокові і конусні дробарки, грохота, конвеєрне 
обладнання, системи класифікації, заводи з виробництва щебеню «під ключ». 
Можливе стаціонарне та мобільне виконання проектів.  

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, 
мастик), 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. 

ОБЕРБЕТОН УКРАЇНА, ТОВ
Завод:

вул. Баранова, 89
Житомир, 10001, Україна
тел./факс: (0412) 428 554

Головний офіс:
вул. Глибочицька, 40
Київ, 04050, Україна

тел./факс: (044) 499 3292
e-mail: office@oberbeton.com.ua 

www.oberbeton.com.ua

ОБЕрБЕтОН УКрАЇНА — вітчизняний виробник залізобетонних виробів та 
конструкцій. Завод компанії знаходиться у м. Житомир. Ми виробляємо як типову 
продукцію, так і конструкції індивідуального проектування.

Для автодорожнього будівництва ОБЕрБЕтОН УКрАЇНА пропонує:
•		мостові	балки	(довжиною	від	12	до	33	м);
•		залізобетонні	дорожні	огородження	парапетного	типу	Delta	Bloc;
•		водовідвідні	та	комунікаційні	лотки.
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ОКСАМИТ ДНЕПР, Торговий Дім, ТОВ
вул. Набережна Перемоги, 108/2/20
Дніпропетровськ, 49000, Україна 
тел./факс  : (056) 371 1159
e-mail: info@tdo.dp.ua
www.tdo.dp.ua

тОВ «тД Оксамит Днепр» є ексклюзивним представником в Україні французької 
компанії «СЕКА» — одного зі світових лідерів з виробництва емульгаторів, 
полімерних і адгезійних домішок. 

Метою діяльності нашої компанії є не тільки продаж зазначеної продукції, але 
й технічне та технологічне супроводження до моменту укладання дорожнього 
покриття, навчання персоналу в регіонах, ознайомлення з новими методами оцінки 
та випробувань дорожніх матеріалів. 

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 та антиадгезійна 

добавка bituglide (для змащування котків та кузовів автомобілів) виробництва 
компанії SASOL WAX, Німеччина;

•	 натуральні та синтетичні латекси для модифікації бітумів та бітумних емульсій 
від компанії ALGOL CHEMICALS, Швеція;

•	 антиожеледний наповнювач для гарячих та холодних асфальтобетонних 
сумішей Грікол, розроблений росДорНДІ, росія;

•	 антизлежувач для обробки солі, що використовується для зимової посипки доріг;
•	 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 ви-
робництва ЩМА;

•	 натуральний асфальт (бітум) від компанії AMERICAN GILSONITE, США — 
для модифікації 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. Сандомірська, 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, самоскиди, плівка світловідбиваюча, дорожні 
стовпчики, конуси, «лежачі поліцейські», кнопки-вставки для розмітки автодоріг.

ПУЛЬСАР І КО, Компанія, 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 
геотекстилі (армовані, голкопробивні і термофіксовані) та геосітки, 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

та інші сфери застосування.

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.

СИСТЕМА+СЕРВІС, НВП, ТОВ
вул. Автогенна, 10/2

Харків, 61099, Україна
тел./факс: (057) 714 3544

e-mail: info@komkon.ua
www.komkon.ua

Науково-виробниче підприємство «Система+Сервіс», (торгова марка «КОМКОН»), 
проводить розробку та поставку обладнання для регулювання дорожного руху: 
дорожні контролери, світлофори, технічні та програмні засоби для АСК дорожнього 
руху. АСКДр нашої розробки вже працюють в Донецьку, Луганську, Курську, рязані 
та інших містах.
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СЛАВРОС, НВП
ул. Варварка, 14/1, оф. 501
Россия, 109012, Москва
тел./факс: +7 (495) 645 9177
e-mail: geosintetika@slavrosgeo.ru
www.slavrosgeo.ru

Компанія «Славрос» працює на ринку геосинтетики з 2001року і спеціалізується 
на виробництві екструдованих орієнтованих георешіток, об’ємних георешіток 
(геочарунок), геомембран, дренажних композитів. В якості сировини 
використовуються полімерні матеріали (поліетилен, поліпропілен, поліефір) від 
провідних вітчизняних виробників.

Конкурентні переваги компанії «Славрос»:
•	власне	виробництво	в	м.	Ростов	Великий;
•	асортимент	—	найкраще	співвідношення	ціна/якість;
•	надання	повного	пакета	логістичних	послуг;
•	надання	технічної	підтримки	на	всіх	етапах	проектування	та	будівництва;
•	розвинена	дилерська	мережа,	що	покриває	більш	ніж	37	регіонів	РФ.

СПЕЦТЕХНИКА В СНГ, Інтернет-портал 
КАПСТРОИТЕЛЬСТВО, Група видань
вул. Лугова, 9
Київ, 04074, Україна
тел.: (044) 451 6408
факс: (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.specmash.com.ua

WWW.SPECMASH.COM.UA — перший український сайт про будівельну, дорожньо-
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. 

рубрики: новини, добірка аналітики, статистики і статей. 

СПЕЦТЕХНІКА В СНГ, Каталог
КАПСТРОИТЕЛЬСТВО, Група видань
вул. Лугова, 9
Київ, 04074, Україна
тел.: (044) 451 6408 
факс: (044) 581 5950 
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.specmash.com.ua 

«Спецтехніка: будівельна, дорожня, комунальна, підйомна» — перший 
всеукраїнський 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.

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.

СТ-ПРИНТ, Видавничий дім, ТОВ 
ул. 1-я Полевая, 33, оф.10

Иваново, Россия
тел./ факс: +7 (4932) 290 464

e-mail: 37@cdminfo.ru
www.cdminfo.ru

«Хто є хто на ринку спецтехніки» — унікальний повнокольоровий каталог 
будівельно-дорожньої, комунальної та спеціальної техніки. У ньому представлені 
дані практично про всі види техніки, що випускається провідними заводами-
виробниками росії, Близького та Далекого зарубіжжя. 

Сьогодні «Хто є хто на ринку спецтехніки» — це ілюстроване видання, 
об’ємом 400  сторінок, формат — А4. Виходить в світ один раз на рік накладом 
10 000 примірників. 

рубрики каталогу: Землерийна техніка, Дорожня техніка, Вантажопідйомна 
техніка, Комерційний транспорт,  Комунальна техніка, Спецтехніка, Агрегати 
та комплектуючі.

ТРАКТОР.РУ, Інформаційний Інтернет-ресурс
ул. Ферганская, 13

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

e-mail: tractor.ru@mail.ru 
www.tractor.ru

російський тракторний сервер WWW.TRACTOR.RU — найстаріший ресурс рунету, 
присвячений спецтехніці — створено на початку 1999 року.

Все, що Ви хотіли знати про тракторну, дорожньо-будівельну та ін. техніку 
зосереджено на даному ресурсі.

Якщо сферою Вашої діяльності є тракторобудівництво, постачання 
сільгоспобладнання, торгівля спецтехнікою і запчастинами — ми станемо добрими 
друзями і будемо приносити один одному користь, а нашим клієнтам — радість.
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ТРАНСПОРТ
вул. Б. Гмирі, 1-Б/6, кв. 167
Київ, 02140, Україна
тел./ факс: (044) 503 6373
Видавнича організація: 
ПЛАСКЕ, АТ 
а/с 299
Одеса, 65001, Україна
тел.: (048) 728 8288, 0 800 300 3080
факс: (048) 728 7221, (048) 738 5375
e-mail: info@transport-journal.com
www.transport-journal.com

Щотижневий інформаційно-аналітичний журнал з 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», «Союз Портових Операторів», «УкрПорт» тощо.

Виходить щосереди російською мовою.

УКРАВТОДОР
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
вул. Фізкультури, 9
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 287 4050
факс: (044) 287 4218
www.ukravtodor.gov.ua

Укравтодор — центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління 
дорожнім господарством України.

У віданні Укравтодору перебуває мережа автомобільних доріг загального 
користування протяжністю 169,5 тис. км, у тому числі майже 165,8 тис. км — 
з  твердим покриттям. Протяжність доріг державного значення становить 
21,1 тис. км, з них — 2,6 тис. км доріг побудовані під параметри І категорії (4 і більше 
смуг руху). На автомобільних дорогах розташовано понад 16,2 тис. мостів загальною 
протяжністю понад 382 км. 

Головним завданням Укравтодору є створення належних умов для задоволення 
попиту на перевезення пасажирів та вантажів, інтеграція України в європейську 
транспортну систему, підвищення безпеки руху та екологічної безпеки 
автомобільних доріг, збереження та розвиток існуючої мережі доріг, впровадження 
нових прогресивних технологій будівництва, утримання та ремонту доріг для 
забезпечення якості дорожніх робіт.

Стратегічними цілями Укравтодору є удосконалення та розвиток автомобільних 
доріг з метою створення передумов для розвитку економіки держави, інтеграції 
України до європейської спільноти, стабілізації та покращення соціально-
економічного стану країни.

УКРГЕОДОР, ТОВ
вул. Данила Галицького, 36

Моршин, Львівська обл., 82482, Україна
тел./факс: (03260) 60 574
e-mail: ukrgeodor@ukr.net

www.geodor.ua

Компанія УкрГеоДор займається виробництвом геосинтетичних матеріалів: 
георешітки ГЕОДОр, анкери ГЕОДОр, модульне пластикове покриття ГЕОДОр, а також 
поставляє різновиди геотекстилю та геосітки АрМДОр.

Сфера використання:
•		дорожнє	будівництво;
•		залізничне	будівництво;
•		ландшафтна	архітектура;
•		гідротехнічні	споруди.
Спеціалісти нададуть Вам кваліфіковану інформацію та сервіс щодо застосування 

геосинтетичних матеріалів у будівництві.
Система управління якістю сертифікована згідно ISO 9001-2008 і відповідає 

світовим стандартам і нормам.

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;
•	 віброущільнювальне обладнання;
Штовхні та самохідні різці швів асфальтобетонних покриттів.

ФРЕГАТ, Завод, ТОВ
вул. Корабельна, 50

Первомайськ, Миколаївська обл.
55210, Україна

тел.: (038) 051 614 2374
факс: (05161) 43 725

e-mail: mail@fregat.mk.ua
www.fregat.mk.ua

Основний	напрямок	діяльності	ВАТ	«Завод	«Фрегат»	–	виробництво	цинкованих	
металевих конструкцій і систем дорожньої безпеки. Завод має власну інтегровану 
лінію виробництва ДО від розкрою рулону до поцинкування. Дорожні огородження 
поставляються в країни ЄС та СНД. Завод постійно розширює спектр продукції. 
розроблено власні тУ на ДО. Продукція відповідає нормам EN 1317-5 і має 
сертифікат «СE».
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УНІПРОМ, ТОВ
Петро Айзман
вул. Предславинська, 39, оф. 301
Київ, Україна
тел.: (044) 501 6000, (044) 529 4253
факс: (044) 529 3122, моб.: (050) 311 3676
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 обладнання, машини та механізми:

•	 волокна целюлози — стабілізуючі домішки Technocel, Topcel, Genicel 
виробництва фірми CFF, для виробництва асфальтів, ЩМА, сухих будівельних 
сумішей та бітумних матеріалів;

•	 низькомолекулярний модифікатор бітумів Licomont bS 100 — виробництва 
Clariant International Ltd;

•	 лабораторне обладнання виробництва фірми Infraтest для тестування ґрунту, 
цементів, бетонів, бітумів, асфальтів; вимірювання відображаючої здатності 
дорожньої розмітки від фірми ZEHNTNER;

•	 обладнання та матеріали для ремонту та утримання дорожніх та аеродромних 
покриттів виробництва фірм Crafco, Diamond Products, RMI, MbW, Airlessco, 
Chem-Crete (машини, обладнання та матеріали для ямкового ремонту, санації 
тріщин і технологічних швів, віброущільнювальні машини та швонарізники, 
віброруйнування, техніка для розмітки);

•	 гідрофобізатори будівельних матеріалів виробництва фірми Wacker Chemie;
•	 адгезійна добавка Stardope 130P виробництва компанії StarAsphalt S.p.A.;
•	 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.

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, установ-
ки для виробництва бітумних емульсій, ємкості для транспортування, зберігання і 
нагріву бітуму, вертикальні та горизонтальні діатермічні нагрівачі та інше;

•	 асфальтобетонних заводів марки MARINI.

БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ ТА ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ ДОРІГ І МОСТІВ
Гідравлічне і пневматичне 
обладнання
АтЛАС КОПКО УКрАЇНА
ІНтОН
Допоміжне виробництво: 
кар’єри, заводи
АЛЬтЕХ тМ-СЕрВІС
Дорожньо-будівельні комплекси, 
машини і механізми
NIKEX EXPORTRADE
UGUR MAKINA
АЛАрІт-ПрОМ
АЛЬтЕХ тМ-СЕрВІС
АММАНН УКрАЇНА
АСБУД-УКрАЇНА
АСтрА
АтЛАС КОПКО УКрАЇНА
БУДШЛЯХМАШ
ВІртГЕН УКрАЇНА
ДЭЗ При СПЕцСтрОЕ рОССии
ирМАШ
ІНтОН
ІНФОрМСиСтЕМи
КОррУС-УКрАЇНА
ЛАКЕт
ЛиГО СЕрВиС
ОБЕрБЕтОН УКрАЇНА
ПрОМКОМПЛЕКт
цЕНтр КЕрУВАННЯ
Дробильно-сортувальне 
обладнання
АЛЬтЕХ тМ-СЕрВІС
АСКЕЙ/bASF CONSTRUCTION CHEMICALS
АтЛАС КОПКО УКрАЇНА
ВІртГЕН УКрАЇНА
КОррУС-УКрАЇНА
МЕтСО (УКрАЇНА)
Екскаватори, навантажувачі, 
землерийні і планувальні машини
NIKEX EXPORTRADE
АЛАрІт-ПрОМ
АЛЬтЕХ тМ-СЕрВІС
АСБУД-УКрАЇНА
БУДШЛЯХМАШ
ВІртГЕН УКрАЇНА
ДЭЗ При СПЕцСтрОЕ рОССии
ПрОМКОМПЛЕКт
Машини для ремонту і утримання 
доріг, комунальна техніка
АЛАрІт-ПрОМ
АЛЬтЕХ тМ-СЕрВІС
АСБУД-УКрАЇНА
АСтрА
АтЛАС КОПКО УКрАЇНА
БУДШЛЯХМАШ
ВІртГЕН УКрАЇНА

ирМАШ
ІНтОН
КОррУС-УКрАЇНА
ЛиГО СЕрВиС
МІЖНАрОДНА ХІМІЧНА ПрОДУКцІЯ
ПрОМКОМПЛЕКт
УКрПрОМБУД
цЕНтр КЕрУВАННЯ
Обладнання та техніка 
для розмітки доріг
HOFMANN GmbH
БУДШЛЯХМАШ
ВІртГЕН УКрАЇНА
ЛАКЕт
СтІМ УКрАЇНА
Підйомне обладнання, крани, 
транспортери
БУДШЛЯХМАШ
Проектування автодоріг
ВІАКОН УКрАЇНА
ЛАКЕт
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА КОМПОНЕНТИ
CFF GmbH & Co. KG
FHL GROUP
АСКЕЙ/bASF CONSTRUCTION CHEMICALS
МАГЕБА УКрАЇНА
ОКСАМит ДНЕПр
Будівельні хімікати
АСтрА
КЛАрІАНт КОНСАЛтІНГ Ат
ЛАКЕт
МІЖНАрОДНА ХІМІЧНА ПрОДУКцІЯ
УКрПрОМБУД
Геосинтетичні матеріали, 
геотекстиль
TENSAR INTERNATIONAL LIMITED LTD 
THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A
ВІАКОН УКрАЇНА
ЄВрОІЗОЛ GEOSYNTHETICS
ПУЛЬСАр І КО
СЛАВрОС
УКрГЕОДОр
Дорожні бітуми
ДОртЕК
ГАЛУЗЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКрАВтОДОр
ІНСтитУт ПЕрЕДОВиХ тЕХНОЛОГІЙ
ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ 
Бар’єрні системи й огорожі
PASS+CO bARRIER SYSTEMS GmbH 
ДНІПрОПрОМ
ДОрОЖНІ ЗНАКи
ЄВрОФОрМАт
МІЖНАрОДНА ХІМІЧНА ПрОДУКцІЯ
ОБЕрБЕтОН УКрАЇНА

Засоби контролю стану 
дорожнього покриття
ІНтОН
Засоби нагляду за дотриманням 
швидкісного режиму
ДНІПрОПрОМ
ДОрОЖНІ ЗНАКи
ПрОМКОМПЛЕКт
ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮ-
ВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Дорожні дзеркала
БАрКОД УКрАЇНА
Дорожні знаки
ДНІПрОПрОМ
ДОрОЖНІ ЗНАКи
ЕКтА
ЄВрОФОрМАт
КОМПЛЕКтАВтОДОр
МІЖНАрОДНА ХІМІЧНА ПрОДУКцІЯ
ПрОМКОМПЛЕКт
Дорожні інформаційні 
та контрольні системи
ДНІПрОПрОМ
ДОрОЖНІ ЗНАКи
ЕКтА
рОСтОК-ЕЛЕКОМ
СиСтЕМА+СЕрВІС
Дорожні сигнальні знаки і вогні
ДНІПрОПрОМ
ДОрОЖНІ ЗНАКи
ЕКтА
ІНтОН
ПрОМКОМПЛЕКт
Світлофори
ДОрОЖНІ ЗНАКи
рОСтОК-ЕЛЕКОМ
СиСтЕМА+СЕрВІС
ПАРКУВАННЯ 
Системи візуального спостереження
рОСтОК-ЕЛЕКОМ
Системи оплати
ВСА ЕЛЕКтрОНІК УКрАЇНА
рОСтОК-ЕЛЕКОМ
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАСОБИ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
bUILD REVIEW
WWW.SPECSERVER.COM
АВтОШЛЯХОВиК УКрАЇНи
БЕтОН&АСФАЛЬт
ДОрОЖНЯ ГАЛУЗЬ УКрАЇНи
ІНСтитУт ПЕрЕДОВиХ тЕХНОЛОГІЙ
КАПСтрОитЕЛЬСтВО
КрАСНАЯ ЛиНиЯ 
СПЕцтЕХНиКА В СНГ
Ст-ПриНт
трАКтОр.рУ
ШИНИ
АЛЬтЕХ тМ-СЕрВІС

ПЕРЕлІК ЕКСПОнЕнТІВ ЗА нОМЕнКлАТуРОю
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10:30–10:40 Official opening of the conference

Thematic section “MATERIALS AND TECHNOLOGIES” 

10:40–11:00 Theme: “Improvement of asphalt concrete pavement 
quality using natural asphalt Selenizza SLN120”
Speakers:
Gamelyak Igor — NTU Professor, Doctor of Technical Sciences
Zhuravskii Demian — Head of the Laboratory, DE “RRBA №100”
Balabanov Andrey — Director, “SPE “DORTEK”
Kushnir Alexander — Head of Asphalt Concrete Department, 
GosdorNII

11:00–11:20 Theme: “Bitumen and emulsion systems, equipment 
for the production of modified bitumen and binding 
material in bituminous macadam mixtures”
Speaker: Tsapryka Evgeniy — Equipment Sales Manager, 
“Ukrbudmash” Plant

11:20–11:40 Theme: “Application of geosynthetic materials in structural 
design of road pavements”
Speaker: Witenberg Victor — head of the CIS countries 
and the Southern Federal District department, SPE “Slavros” 
(Russia)

11:40–12:00 Theme: “Development of new normative documents 
on the application of geosynthetic materials”
Speaker: Bodnar Irina  — Engineer of the Research Center, 
“Euroizol Geosynthetics”

Thematic section “TRAFFIC SAFETY”

12:00–12:20 Theme: “Road safety improvement using Delta Bloc 
concrete safety barrier system”
Speaker: Boris Grinevitskii  — Head of Technical Department, 
“Oberbeton Ukraine”, Candidate of Technical Sciences

12:20–12:40 Theme: “Cartographic geoportal for traffic safety 
monitoring, maintenance and organization of roads, 
organization and regulation of road traffic”

Speakers: 
Barladin Alexander — Director General, Institute of Advanced 
Technology
Skliar Oleg — Head of Geographic Information Systems 
Department, Institute of Advanced Technology
Rahuba Dmitrii — Senior staff scientist of the Traffic Safety 
Department, GosdorNII

12:40–13:00 Theme: “Implementation of European standards in metal 
barrier fencing production”
Speaker: Yaremenko Evgenii — Commercial Director, 
OJSC “Plant”Fregat”

Thematic section “EQUIPMENT FOR CONSTRUCTION 
AND USE OF MOTOR ROADS”

13:00–13:20 Theme: “Up-to-date production of PJCS “Kremenchug 
Plant of Road Machines” for construction, repair and 
maintenance of motor roads”
Speaker: Kulenko Victor  — Deputy Chairman of the Supervisory 
Board, PJSC “Kremenchug Plant of Road Machines”

13:20–13:40 Theme: “Equipment for the construction, repair and 
maintenance of motor roads under “Irmash” trademark”
Speaker: Kren Vladimir — Head of Marketing Department, 
TFK “Irmash”

13:40–14:00 Theme: “Automatic leveling systems for asphalt-placing 
and earth-moving machines”
Speaker: Polisaev Alexander  — Deputy Director General, 
JSC “Korrus-Tech, Inc.” (Russia)

Thematic section “QUALITY CONTROL 
OVER CONSTRUCTION AND USE OF MOTOR ROADS”

14:00–14:20 Theme: “Problematic issues of road bed construction”
Speaker: Kramarenko Zinaida — First Deputy Director, 
SSTC “Doryakist”

14:20–14:40 Speaker: “Test desk — tool for road safety improvement”
Speaker: Bilan Alexander — Head of New Technologies 
and Materials Monitoring Department SSTC “Doryakist”

CONfERENCE PROgRAm
November 16, 2011
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ALARIT-PROM, LTD
prosp. Kosmonavta Komarova, 42
Kyiv, 03126, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 497 5211
e-mail: shilekatya@yandex.ru
www.liugong.ua

“ALARIT-PROM” Ltd. is the exclusive representative of Guanxi Liugong Machinery 
Co., Ltd., China in Ukraine. Sales of machinery, equipped with original components and 
assemblies of world leaders ZF, Kawasaki, Cummins such as wheel loaders, excavators, 
graders, road rollers, bulldozers and other road construction equipment, making service 
and repairs. Sales of spare parts for machinery, diagnostics.

ALTEKH TM-SERVICE, LLC
vul. Velyka Kiltseva, 4-B
Kyiv, 03680, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 503 0506
e-mail: info@altekh.com.ua

ALTEKH TM-Service supplies equipment, spare parts and consumed materials for  
building, road-building and special mine’s machinery of  import manufacturers. The 
company is the official representative of the following manufacturers:

•		BERCO	—	track	undercarriage	parts;
•		ERLAU	—	tyre	protection	chains;
•		VERCO	—	buckets;
•		ITALRICAMBI	—	tips,	edge	bits,	adapters;
•		ELEMENT	SIX	—	drilling	and	road	picks;
•		MITAS	—	tyres;
•		EBEV	—	repair	kits	for	asphalt	pavers;
•		QMS	—	crusher	equipment;
•		ARMADOR	—	consumed	drilling	parts;
•		TEXACO	—	oils,	lubes;
•		FLEETGUARD	—	filters.
Cooperating with the enterprises on the market of construction, mining and 

metallurgical branches of Ukraine, considering heavy conditions of technics operation, 
we offer only a high-quality product.

AMMANN UKRAINE, LTD
vul. Dimitrova, 5
Kyiv, 03150, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 499 0455
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).

ASBUD-UKRAINE, LLC
vul. Volynska, 48/ 50
Kyiv, 03151, Ukraine

tel.: +38 (044) 223 5687
tel./fax: +38 (044) 249 0248

е-mаіl: sales@asbud.com.ua
www.asbud.com.ua

Asbud-Ukraine has big experience in the sphere of sale and high-quality service 
of road-building machinery. Asbud is the official dealer of the next leading world 
manufacturers:

•	 AMMANN (Switzerland, Czech Republic) — tandem rollers and compaction 
plates; 

•	 INTRAME (Spain) — asphalt plants;
•	 bOMAG (Germany, Italy) — asphalt pavers and cold milling machines;
•	 TEREX (USA, Germany) — building machinery;
•	 POWER CURbER (USA) — slip-form concrete paver.

ASKEI, LTD
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS LTD

vul. Syrecka, 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

“bASF L.T.D.” 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®), installation of equipment (Masterflow®) and materials for strengthening 
of constructions (Mbrace®). These materials are successfully used around the world 
for years in repairs and construction in the transport industry, power industry and 
other industrial fields.

“Askey” LTD is the official dealer of “bASF L.T.D”.

ASTRA, MPC
Chervonoshkilna naberezhna, 2, of. 22

Kharkiv, 61050, Ukraine
tel.: +38 (057) 732 9505, +38 (057) 732 9262

fax: +38 (057) 732 8139 
e-mail: info@astra.ua

www.astra.ua

ASTRA company is the distributor of KRATON Polymers, bWS Technologie, D&H 
Equipment LTD and Emulbitume in Ukraine. We supply the worldwide known 
bitumen modifier KRATON D (SbS) for producing European quality asphalt and 
equipment for bitumen modification and bitumen emulsion production SUPRATON, 
D&H Equipment LTD and Emulbitume. Also, we offer epoxies, curing agents and 
collateral materials.

iNfORmATiON AbOuT EXhibiTORS
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ATLAS COPCO UKRAINE, LLC 
prosp. Moskovsky, 9, build. 3
Kyiv, 04073, Ukraine
tel.: +38(044) 499 1870, fax: +38 (044) 499 1877
vul. Leonida Borodycha, 17
Kryvyi Rig, 50048, Ukraine
tel./ fax: +38 (0564) 04 93 83
www.atlascopco.ua, www.dynapac.ru 

Driven by innovation — committed to customer performance.
Dynapac is one of the world’s most specialized and experienced manufacturers of 

compaction and paving equipment. Our ability to present an exceptional end result is 
based on experience, engineering expertise, and on numerous successful innovations. 
Within our lean and target-oriented organization there are short and straight paths between 
development, manufacturing and our worldwide service network. No wonder that Dynapac 
is a winner when you compare performance, life-cycle cost and overall profitability.

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.

BUDSHLYAKHMASH, ICC, LLC
vul. Kurenivs’ka, 16-D
Kyiv, 04073, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 410 8848, +38 (044) 419 9092
e-mail: stroi@i.kiev.ua
www.bshm.com.ua

Company specializes in the production and supply of communal, construction 
and road machinery and spare parts to it. Company offers wide range of products 
(over 70 items made in its own production facilities) for housing and communal services, 

construction and municipal services: vacuum, sludge pumping, pipe-washing machines; 
machines for sewerage network cleaning; garbage trucks with different types of loading; 
bins for the collection of industrial and domestic waste; washing, snow-removal, sand- 
and salt spreaders; road vehicles for maintenance and repair of road bed (machines for 
pit repair); emergency and repair machines.

BUILD REVIEW, Magazine
vul. Berezhanska, 9

Kyiv, 04074, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 562 6201

e-mail: biznes-tema@i.ua
www.biznes-tema.com

bUILD Review magazine is an informative and analytical edition about the building 
complex of Ukraine, issued by “business Tema” publishing house. It enlightens the 
following topics: property market, separate building branches, markets of building 
materials, building and engineering equipment.

CARPATHIANS, Firm, IBCS
vul. S. Lazo, 1-A

Simferopol, 95050, Ukraine
tel.: +38 (0652) 52 1066, +38 (0652) 52 1065

fax: +38 (0652) 57 0483
e-mail: isaevKarpaty@yandex.ru

www.firmakarpaty.com 

Company manufactures: traffic signs, safety signs, complete sets of barriers for repair 
works execution places, pedestrian barriers, etc.

We offer: traffic signs installation, pedestrian barriers and speed-limiting devices.
Firm was established in 1991. It manufactures traffic signs since 1995.
Production corresponds to State Standard of Ukraine № 4100-2002, Certificate 

№TУУ452-22326848-220-2003, ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT).
Produce is certified by SSTC “Dor’yakist”, certificate №АВ ГОДС 015-09 of 31.03.2009.

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.
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CFF GmbH & Co.KG
Arnstädter Str., 2 
Gehren, D-98708, Germany
tel.: +49 367 838 820, fax: +49 367 838 82 252
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.

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

Clariant is a global leader in the field of specialty chemicals.
Headquartered in Switzerland, Clariant is represented by more than 100 Group 

companies. 
bU Unit Additives is the leading world supplier of light stabilizers, antistatic agents, 

flame retarders, waxes. 
Licomont bS 100 — special amide wax is the perfect solution of the bitumen 

modification for the road construction. 
Welcome to the exciting world of Clariant Additives!

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.

COMAP S.r.l.
Via della Fonderia, 2

Loc. Fornio, 43036, Fidenza (PR), Italy
tel.: + 39 0524 202255
fax: + 39 0524 202217

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

Comap Srl is an Italian leading firm producing industrial plants for bitumen/emulsion 
heating, storing, spraying, transport and production, such as:

•	 thermal oil heaters;
•	 vertical and horizontal tanks;
•	 spraying tanks;
•	 combined machines; 
•	 transport tanks;
•	 emulsion plants;
•	 modified bitumen plants;
•	 mix sackers for cold asphalt.
For more information: www.comapsrl.com
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CONCRETE&ASPHALT, Magazine
KAPSTROITELSTVO, Group of editions
vul. Lugova, 9
Kyiv, 04074, Ukraine
tel.: +38 (044) 451 6408, fax: +38 (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.kapstroy.kiev.ua

“Concrete&Asphalt” is the first Ukrainian magazine on the most widespread materials and 
leading technologies in the construction and road industry. It provides a close connection 
between science and construction industry, helps to introduce modern technologies into 
the construction and road industry, as well as accompanies successful development of 
the field. Nowadays, everybody who is involved in concrete and asphalt production has 
a possibility to get all the necessary information from an authoritative source.

CORINSA S.A.
Autovía Toledo, Km 28–28991, Torrejón de la Calzada 
Madrid, Spain
tel.: +34 91 816 0900, fax: +34 91 816 0324
e-mail: export@corinsa.es
www.corinsa.es

CORINSA: the only specialist of pneumatic tired rollers in the world.  We are exclusively 
devoted to the design, improvement and production of the best pneumatic tired rollers 
for building first-class long-lasting roads. CORINSA means quality.

CORINSA looks for a distributor in Ukraine.
Second hand equipment on offer.

DMITROV EXCAVATOR FACTORY
ul. Pushkinskaya, 1
Dmitrov, Moscow obl., 141800, Russia
tel./fax: +7 (495) 993 8052
+7 (495) 993 9126, +7 (495) 993 8636
e-mail: explan@mail.ru, sm@dmitrex.ru
www.dez.dmitrow.ru

Dmitrov excavator factory produces and realizes cherished-building technology 
and building equipment: the caterpillar trench excavator ETC-205, excavator trencher 
ETC-201 (modern, maneuverable machine on the base of 130-strong wheel tractor); 
excavator trencher ETC-1609; milling cutter road outboard FD-500, milling cutter frontal 
for breaking and cleaning ice FLN-2500.

DNIPROPROM, LTD
vul. Koksochimichna, 5
Dnipropetrovsk, 49064, Ukraine
tel.: +38 (056) 789 3563, +38 (0562) 34 0197
fax: +38 (056) 789 0198
e-mail: dp_la@a-teleport.com

Road traffic signs, information boards, road cones and lights for them, “lying 
policemen”, road marking elements, light beacons, light boards, signal belts, road mirrors, 
water-filled bars, signal loud-speaking devices, megaphones.

DOROZHNI ZNAKY, LTD 
vul. Okolychna, 18

Lviv, 79044, Ukraine 
tel.: +38 (032) 240 2423, tel./fax: +38 (032) 244 3066

е-mаіl: 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 and road marking 
insertions.

IT SUPPLIES and INSTALLS: transport fencing of barrier type; speed bumps “lying 
policeman” equipment, 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 9001-2001 quality control system is applied at “Dorozhni znaky” Ltd production. 
The Winner of the contest “100 best Commodities of Ukraine-2010”.

DORTEK, LTD
vul. Sagaydachnogo, 12

Kyiv, 04070, Ukraine 
tel.: +38 (044) 428 7523, fax: +38 (044) 428 7524

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

Company DORTEK, LTD is the official representative of producer of natural asphalt 
Selenizza SLN 120 in Ukraine.

Thanks to the same nature as bitumen, Selenizza deeply modifies the rheology of the 
original bitumen towards hardening it, without changing the elastic properties. 

The increasing of the modulus of rigidity and the resistance to the permanent 
deformation, by adding Selenizza in the bitumen binder, enhances the rutting resistance 
and achieves higher lifetime of the pavements.  

EKTA, LLC
vul. Turovska, 31, of. 8, Kyiv, 04080, Ukraine

tel.: +38 (044) 428 7315, fax: +38 (044) 428 7316
e-mail: office@ekta.ua

www.ekta.ua
EKTA offers modern solutions for the transport segment: 
•		LED	active	road	signs;	
•		bulletin	boards;	
•		LED	street	lights.
Applications:
•		streets	and	interchanges;
•		areas	of	oncoming	and	variable	traffic;
•		highways;
•		approaches	to	airports,	bus	and	railway	stations;
•		etc.
Distinctive Advantages:
•		reliability;
•		functionality;
•		economy.
EKTA Company is one of the leaders at the European market in the field of development 

and manufacture of large LED displays and LED products for professional markets.
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EUROFORMAT, Factory, Trade House
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

“Euroformat” company is the producer and supplier of road equipment. basic 
assortment: guard rails, noise barriers, road signs, schemes of route pointing, gratings, 
lighting supports, supports of contact network.

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

All produce is certified.

EUROIZOL GEOSYNTHETICS, LLC
P.O.B. 7, Kyiv, 01030, Ukraine
tel.: +38 (044) 230 2233 (Kyiv), +38 (048) 381 162 (Odesa)
fax: +38 (044) 235 6800 (Kyiv)
e-mail: geo@euroizol.com.ua
www.geosvit.com.ua

EUROIZOL GEOSYNTHETICS is an engineering and consulting company that works in the 
area of transportation building and is involved in scientific research, design and consultancy 
in the field of geosynthetics. The company specialists have extensive experience in using 
new materials in construction of roads, waste disposal landfills, dams, industrial tanks, etc.

FHL GROUP
Via Buffa, 22
15076, Ovada (AL), Italy 
tel.: + 39 348 736 5973, fax: + 39 0143 811 409
e-mail: info@fhlgroup.com
www.fhlgroup.com

FHL Group Ltd. — the company, operating since 2003 in the field of additives for the 
production of asphalt, has developed experience and expertise to become one of the 
most important companies in the industry. 

It has always been attentive to the marketing of products of plant origin, with 
biodegradable properties, a high sustainability (no VOC fluxes). Leading companies 
in the field of road surfaces, the FHL Group customers, share the importance of using 
nature friendly products, investing in the quality of those services; expensive choice, but 
of considerable importance to the environment.

FREGAT, Plant, PJSC 
vul. Korabelna, 50 
Pervomajsk, Mykolaiv obl., 55210, Ukraine
tel.: +38 (05161) 42 374, fax: +38 (05161) 43 725
e-mail: mail@fregat.mk.ua
www.fregat.mk.ua

The main direction of the Plant ”Fregat” activity is zinc plated steel structures and 
road safety systems manufacturing. The Plant has its own integrated manufacturing line 
of safety barriers from coil shaping to elements galvanizing. Safety barriers are delivered 
to EU and CIS countries. The Plant is expanding its production spectrum constantly. Its 
own technical specifications of safety barriers were developed. Production conforms to 
EN 1317-5 norms and has a CE certificate.

HOFMANN GmbH
Industriestrasse, 22, Rellingen, 25462, Germany

tel.: +49 410 130 270, fax: +49 410 131 022
e-mail: info@hofmannmarking.de

www.hofmannmarking.de
Representation in Ukraine: MACHINOIMPORT, LTD

vul. Shota Rustaveli, 44, of. 46, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 585 7771, fax: +38 (044) 585 7772

mob.: +38 (067) 220 4459
e-mail: info@machinoimport.ua 

www.machinoimport.ua
As a leading manufacturer, HOFMANN has been supplying road-marking technology 

for more than 50 years.
The range of products encompasses everything the heart desires for road-marking: from 

small, hand-controlled machines and self-propelled, ride-on machines to road-marking 
trucks of various sizes up to 29 tonnes total admissible weight, drying and line remover 
machines, and also melting machinery for thermoplastic materials. At the customer’s request, 
Hofmann can liaise with them and devise individual solutions to the problem at hand. 

INFORMSYSTEMS, Scientific-technical center, PJSC 
vul. 60 rokiv Zhovtnia, 4

Kremenchuk, 39600, Ukraine
tel./fax: +38 (0536) 741 794

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

“Scientific-technical center “Informsystems” specializes in the development and 
manufacture of software and hardware for automated workflow control systems. We carry 
out development and delivery of turnkey solutions for workflow automated control systems 
that are applied in road-building industry, mechanical engineering and construction industry. 

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

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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INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGIES, JSС
vul. Popudrenko, 54, of. 203
Kyiv, 02660, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 292 2027, +38 (044) 568 5332, +38 (044) 296 7171
e-mail: iat@antex.kiev.ua
www.iat.kiev.ua

The leading enterprise of the cartographical branch of Ukraine offers:
•	 maps of Ukraine, Russia, Europe and the world;
•	 atlases and plans of Ukrainian cities;
•	 polygraphical and electronic atlases and maps of roads;
•	 spacephotomaps and spacephotoatlases;
•	 globes of various diameters, subjects and design;
•	 creation of custom-made maps;
•	 educational multimedia software;
•	 electronic atlases of the world, Europe, Ukraine, regions and cities of Ukraine;
•	 digital maps of Ukraine (including cities and regions), Europe and the world 
(1:2,000–1:1,000,000);

•	 creation of municipal and regional GIS;
•	 development of different server-based GIS-projects (cadastre, ecology etc);
•	 development and implementation of different corporate Internet geographical 

portals with different contents and usages;
•	 creation and supply of navigational maps and systems;
•	 GPS-tracking systems for transport monitoring, logistics; 
•	 preparation	and	processing	of	topographical	maps	(1:2,000–1:1,000,000);
•	 supply and delivery of aero- and spacecraft images.

INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION, LTD
vul. Sviatoshynska, 34-A
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 
and mastics); 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.

INTON, LTD
Palats Praci, app.3, of. 33–15
pl. Konstytucii, 1 
Kharkiv, 61200, Ukraine
tel.: +38 (057) 730 0485, fax: +38 (057) 714 9601
e-mail: inton@vk.kh.ua
www.inton.com.ua

INTON LTD supplies labware for road building industry. The company is mainly 
engaged in the delivery of tools and equipment for various industries such as:

•		construction	and	road-building;
•		equipment	for	production	and	research	laboratories;
•		engineering.
The company is active in this field for more than 18 years and has a reputation 

of a reliable and competitive partner.

IRMASH, TFK, LTD
bulv. Schorsa, 7

Bryansk, 241031, Russia
tel.: +7 (4832) 581 826
fax: +7 (4832) 283 800

e-mail: marketing@irmash.com
www.irmash.com

Production, marketing and sale of road-building, earth-moving and specialized 
machines. Product line includes: wheeled and tracked asphalt pavers, heavy duty and 
light motor-graders, patchers, road combi-machines, vibratory road rollers, chain and 
bucket wheel trenchers.

All the machines are on production line. The products are designed for application 
under various climatic conditions and provide for efficient performance in operation. Full 
range of services: consultancy, warranty and post warranty service rendered by highly 
skilled specialists. Spare parts stock.

KAPSTROITELSTVO, Magazine
KAPSTROITELSTVO, Group of editions

vul. Lugova, 9
Kyiv, 04074, Ukraine

tel.: +38 (044) 451 6408
fax: +38 (044) 581 5950

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

“We have Gathered the most important information for You” — the motto of the 
foremost Ukrainian magazine “Kapstroitelstvo”. You can find analytical reviews of 
equipment and building materials market, articles about state-of-the-art technologies 
and equipment, comments of experts, companies’ news, and essential information about 
the development of construction industry in foreign countries and in Ukraine, in every 
edition number.

KOMPLEKTAUTODOR, PE  
Mykolayivske shoes, 5 km.  

Kherson, 73034, Ukraine 
tel.: +38 (0552) 37 3490

tel./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”, “AUTODOREXPO”, “KOMUNTEKH”, “Association of the cities of Ukraine” 
and so on.
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KORRUS-UKRAINE, LLC
prov. Galuzevyi, 20
Kremenchuk, Poltava obl.
39600, Ukraine
tel.: +38 (067) 545 1911, +38 (067) 545 4418
fax: +38 (0536) 761 422
e-mail: road-building@ukr.net
www.eurobuildtech.com

“Korrus-Ukraine” — the company delivering high-quality branding technical 
equipment of world manufacturers, taking in the lead positions of the EU countries. 
Experts of the enterprise are ready to make delivery, installation, modernization and 
equipment service on the territories 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
Kremenchuk, 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.

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 building roads: modifiers of bitumen, cellulose, adhesive materials, 

emulsifiers;
•	 paint and cold plastic for marking roads;
•	 machinery for marking roads.
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.

LIGO SERVICE, LTD
vul. Gerojiv Stalingradu, 22-A

Cherkassy, 18016, Ukraine
tel./fax: +38 (0472) 732 515, +38 (0472) 732 520

e-mail: info@ligo.ck.ua
www.ligo.ck.ua

Specialization:
•	 foreign-economic activity in the field of supplying road-maintainence, road-

construction and municipal machinery & equipment;
•	 production of vacuum road sweepers;
•	 warranty and after-sales service of the supplied machinery and equipment.
LIGO SERVICE company represents in Ukraine the following machinery and equipment: 

vacuum road sweepers JOHNSTON (Great britain); road sweepers bRODD  SWEDEN Ab 
(Sweden); salt spreaders and snow ploughs MORSELLI E MACCAFERRI (Italy); asphalt paver 
finishers bARbER GREENE (Great britain); asphalt mixing plants ALMIX (USA-Singapore); 
asphalt mixing plants TELTOMAT (Germany); multifunctional municipal machines 
AUSA (Spain) and bREMACH (Italy); skid steer loaders MUSTANG (USA).

MAGAZINE OF MODERN BUILDING 
TECHNOLOGIES “RED LINE”

“ROAD”
Ligovsky prosp., 50, build. 3, of. 14, 15

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

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

Magazine “the Red line. Roads” covers economic and political aspects of road branch, 
brings up questions of designing, building and maintenance of roads and artificial 
constructions, technical equipment of the enterprises of road-bridge complex, represents 
innovative technological decisions, tells about new materials for road building, and 
acquaints with foreign experience. 

Distribution: industry shows, conferences, address-target distribution among road 
departments and organizations.

Format: 210х280. Volume: from 96 pages. 
It is published 7 times a year. Circulation: 8,000 copies.

MAGEBA UKRAINE, LLC
vul. Gagarina, 55, of. 466

Cherkassy, 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 of 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 has delivered high-quality products to many landmark 
structures around the world.
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MD ESTATE, LLC
Pivdenne shose, 78-A
Zaporizhya, 69008, Ukraine
tel.: +38 (061) 218 4809
fax: +38 (061) 218 4800
e-mail: slisarenko@mdgr.zp.ua
www.mde.com.ua

MD Estate Company is the official representative of Zaporizhstal plant, Ukraine. It 
manufactures metal road barrier-type fences 11DO, 11DD, 11MO, 11 MD. We invite you 
to cooperation!

METSO (UKRAINE), LTD
vul. Kalynychenka, 1/ 33
Kryvyi Rig, 50000, Ukraine
tel.: +38 (0564) 938 282
fax: +38 (0564) 938 690
e-mail: sergii.gunko@metso.com
www.metsominerals.ru

Metso Minerals — a leading provider of solutions for the manufacture of building 
materials, mining and processing industries. Company’s production won an excellent 
reputation among the best producers of crushed stone products both in the world and in 
Ukraine. Metso offers conic crushers, screens, сonveyer equipment, classification systems 
and “turnkey” solutions for crushed stone manufacturing plants. Stationary and mobile 
execution of projects is possible.

NIKEX EXPORTRADE
Via Don G. Verita’ 10
Italy
tel.: +39 0542 40 078
fax: +39 0542 635 646
e-mail: info@nikex.it
www.nikex.it

Trading of new and used road and earth-moving machinery and attachments.

OBERBETON UKRAINE, LLC
vul. Glybochytska, 40
Kyiv, 04050, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 499 3292
e-mail: office@oberbeton.com.ua 
www.oberbeton.com.ua

ObERbETON UKRAINE — native manufacturer of concrete products and constructions. 
Factory is located in Zhytomyr. We produce typical products as well as constructions of 
individual design.

For road construction ObERbETON UKRAINE offers:
•	 bridge balks (up from 12 to 33 m);
•	 concrete road fences of parapet types Delta bloc;
•	 drainage and communication trays.

OKSAMIT DNEPR, ТD, LTD
vul. Naberezhna Peremohy, 108/2/20

Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine 
tel./fax: +38 (056) 371 1159

e-mail: info@tdo.dp.ua
www.tdo.dp.ua

LLC “TD Oksamit Dnepr” is the exclusive representative on the territory of Ukraine of 
the French company “CECA” — one of the world’s leading manufacturers of emulsifiers, 
polymer and adhesive additives.

The aim of our company’s activity is not only sale of these production, but also 
technical and technological support, staff training, familiarization with new methods of 
road materials’ testing.

PASS+CO BARRIER SYSTEMS GmbH
Dortmunder str., 8, Germany

tel.: +49 2739 479 60, fax: +49 2739 479 6110
e-mail: mail@passco.de

www.passco.de
PASS + CO
MORE SAFETY ON YOUR SIDE
We are a richly traditional, midsized family company in the steelwork fabrication 

sector, headquartered in Wilnsdorf/Germany. 
We have been manufacturing and assembling vehicle restraint systems on roads at 

home and abroad for more than 50 years. 
Please, have a look at our website — www.passco.de.
YOUR PASS+CO TEAM 

PROMKOMPLEKT, LTD
vul. Sandomirska, 1/1

Donetsk, 83087, Ukraine
tel.: +38 (062) 203 0131, fax: +38 (062) 203 7043

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

Travelling technique YTO, tippers HOWO, construction and engineering equipment, 
reflective tape, road columns, speed humps.

PULSAR & CO, Company, LTD
vul. Fabrychna, 2

Rivne, 33016, Ukraine
tel.: +38 (0362) 609 960, fax: +38 (0362) 609 950

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

LTD — “Pulsar & Co”, develops, manufactures and certifies geotextiles (reinforced, 
needle-punching and heat-fixed) and geonets 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	
and other spheres of application.
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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 bitumens from NYNAS Ab, Sweden;
•	 Sasobit sructuring additive for road bitumen modification and bituglide release 

agent from SASOL WAX GmbH, Germany — to lubricate road rollers and trucks bins;
•	 Natural and synthetic latex from ALGOL CHEMICALS, Sweden — for bitumen and 

bitumen emulsion modification;
•	 Grikol	anti-icing	additive	developed	by	RosDorNII,	Russia	–	for	hot	and	cold	asphalt	

concrete mixes;
•	 Anti-caking agent for salt (to be used for winter road maintenance);
•	 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 the 

equipment and road machinery.

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 your attention to our periodical. “Road Industry of Ukraine” journal was 

created particularly for professionals in the field. 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. І. 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 complexes for traffic control: traffic controllers, traffic management system, 
traffic detectors, fiber-optics, wireless and GPRS control, system of ecological monitoring 
of highways, video surveillance, VMS, traffic lights, parking machines, parking systems, 
service equipment and other.

SLAVROS, NPE
ul. Varvarka, 14/1, of. 501

Russia, 109012, Moscow
tel./fax: +7 (495) 645 9177

e-mail: geosintetika@slavrosgeo.ru
www.slavrosgeo.ru

Slavros has been operating on the market of geosynthetics since 2001. The 
company is specializes in the production of extruded oriented geogrids, volume 
geogrids (geocells), geomembranes, and drainage composite materials. All products 
are made using polymers (polyethylene, polypropylene, polyester) of leading national 
manufacturers. Production facility of the Company — Avaks Plant — is located in Rostov 
Veliky (Yaroslavl Region).

Slavros competitive advantages:
•	in-house	production	in	Rostov	Veliky	(Avaks	Plant);
•	wide	product	range	—	the	best	price-quality	ratio;
•	full	package	of	logistics	services;
•	technical	support	at	all	stages	of	design	and	construction;
•	developed	dealer	network,	covering	over	37	regions	of	Russian	Federation.

SPECIAL EQUIPMENT IN CIS, Catalogue 
KAPSTROITELSTVO, Group of editions

vul. Lugova, 9
Kyiv, 04074, Ukraine

tel.: +38 (044) 451 6408
fax: +38 (044) 581 5950

e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.specmash.com.ua

                                                  
“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.
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SPECIAL EQUIPMENT IN CIS, Internet portal
KAPSTROITELSTVO, Group of editions 
vul. Lugova, 9
Kyiv, 04074, Ukraine
tel.: +38 (044) 451 6408, fax: +38 (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.specmash.com.ua

WWW.SPECMASH.COM.UA — the first Ukrainian site about building, road-building 
and other special machinery, manufactured by domestic and world producers. It gives a 
unique possibility for professionals to be well-informed about the latest market news, on 
the one hand, and to present graphically all technique models available for sale, on the 
other hand. Headings: news, analytics and statistics sequences and articles.

STIM UKRAINE
vul. Gaydamats’ka, 24
Volodymyr –Volynsky, Volyn obl., 44700, Ukraine
tel./fax: +38 (03342) 35060
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.

ST-PRINT, Publishing House, JSC 
ul. 1-ya Polevaya, 33, of.10
Ivanovo, Russia
tel./fax: +7 (4932) 290 464
e-mail: 37@cdminfo.ru
www.cdminfo.ru

“Who is Who on the Construction Machinery Market” is the comprehensive catalog 
that meets the requirements of an ordinary salesperson as well as professionals of the 
construction machinery market. The catalog is a unique, illustrated catalog of machinery 
such as: earth-moving, road-building, commercial transport, municipal vehicles, and 
special purpose equipment. The catalog differs favorably from similar editions by its 
informational richness and logical structuring. 

SYSTEM+SERVICE, SPE, LLC
vul. Avtogenna, 10/2
Kharkiv, 61099, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 714 3544
e-mail: info@komkon.ua
www.komkon.ua

Scientific-Production Enterprise “System + Service” (the trademark “KOMKON”) develops and 
supplies equipment aimed at traffic management and control automatization: traffic controllers 
and traffic lights, hardware and software for automotive systems of traffic control (ASTC). The 
first system, ASTC, developed by us, is already used in Donetsk, Luhansk, Kursk, Ryazan, etc.

TENSAR INTERNATIONAL LIMITED LTD
Cunningham Court

Shadsworth Business Park
Blackburn

BB1 2QX
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.

THE RUSSIAN TRACTOR SERVER 
ul. Ferganskaya, 13

Moscow, 109444, Russia
tel./fax: +7 (495) 989 1590 
e-mail: tractor.ru@mail.ru 

www.tractor.ru

The Russian tractor server www.tractor.ru is the oldest Russian resource devoted 
to special equipment. It was created in the beginning of 1999.

Everything you wish to know about tractors and agricultural machinery can be found 
on the given resource.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A.
Marinou Antypa, 20

Alimos, Athens, 174 55, Greece
tel.: +30 210 9875 046 
fax: +30 210 9875 040

e-mail: mokos@thraceplastics.gr
www.thraceplastics.gr

Thrace Nonwovens and Geosynthetics, S.A. is a global leader in the manufacture 
of quality geosynthetic products used in road, railway and civil construction, among others.      

Our product line includes: 
•		woven	geotextiles;
•		nonwoven	geotextiles	(Needle-punched);
•		asphalt	retention;	
•		geobags;
•		extruded	geogrids.	
Our ability to produce our own fibers from raw polymers enables us to maintain 

product quality throughout the manufacturing process while staying competitive in the 
market place.

Thrace Group has manufacturing facilities in Greece, USA, U.K and distributors 
in more than 70 countries.
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TRANSPORT
vul. B. Gmyri, 1-B/6, apt. 167
Kyiv, 02140, Ukraine
tel./fax: (044) 503 6373
Publisher:  
PLASKE, JSC
P.O.B. 299, Odesa, 65001, Ukraine
tel.: +38 (048) 728 8288, 0 800 300 3080
fax: +38 (048) 728 7221, +38 (048) 738 5375
e-mail: info@transport-journal.com
www.transport-journal.com

Weekly research and information journal devoted to transport sphere issues. It’s 
oriented to all transport market players, specialists, experts and operators of transport 
sphere. The magazine contains the latest update and analytics, covering different 
aspects of transport complex, monitoring of legislative and regulatory documents, ruling 
entrepreneurship and business activity in Ukraine and the neighbouring countries. 

“Transport” topic fully highlights weekly events in the transport complex of Ukraine 
and abroad.  There are comments and survey on principal developments in the transport 
complex, data on rates, taxes and dues, monitoring of legislative and regulatory acts, 
condition and exploitation of transport fleet and links, production and technical 
maintenance of transport means, statistics on major aspects of transport market, 
transport complex of Ukraine and adjoining states.  Arrangement of freight transport, 
transport logistics of internal and transit flows and containerization are given sufficient 
attention.

Target audience of weekly research and information journal “Transport” is aimed at 
heads and leading specialists of transport complex of Ukraine and the neighbouring 
countries, including representatives of ministries, departments, embassies, consulates, 
associations, directors of marine ports and river harbours, railways, chiefs of transport, 
freight forwarding, logistics and stevedoring organizations, machinery production, 
design institutes, research and development establishments, higher educational 
institutions, transport logistics staff  — consumers of transport business services.  

The publication is officially accredited by the Ministry of Transport and 
Communications of Ukraine, Association of International Freight Forwarders of Ukraine 
(AIFFU), Association of Road Carriers of Ukraine, UkrZovnishTrans (Association of transport 
forwarding organizations of Ukraine), UkrPort, etc.

It’s issued on Wednesdays in Russian. 

UGUR MAKINA
Turkistan str., 7
Sincan OSB/Ankara
06930, Turkey
tel.: +90 312 267 4111
fax: +90 312 2674113
e-mail: ugurmak@ugurmak.com.tr 
www.ugurmak.com.tr

UĞUR MAKİNA is one of the leading companies in Turkey producing and supplying 
crushing and grinding, sifting and washing equipment for the mining industry. Our 
production is used for producing aggregates used in roads’ substructures, asphalt and 
concrete by processing quarry rock, ore, sand and gravel.

The range of offered production includes all kinds of feed mechanisms, impact and 
jaw crushers, vibroscreens, hopper classifiers and belt conveyors.

UKRAVTODOR
STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE

vul. Fizkultury, 9
Kyiv, 03680, Ukraine

tel.: +38 (044) 287 4050
fax: +38 (044) 287 4218

www.ukravtodor.gov.ua

“Ukravtodor” is the central government executive agency, which performs 
administration of the Ukrainian road economy.

In jurisdiction of “Ukravtodor” is motor roads network with total extension 
of 169.4 thousand kilometres.

The main program of “Ukravtodor” is creation of suitable conditions for satisfaction 
of demand for passengers and load traffics, integration of Ukraine into European road 
system, rise of roads safety and motor roads ecological safety, keeping and development 
of existing roads network, application of new progressive building technologies, road 
maintenance and repair.

The strategic aims of “Ukravtodor” are perfection and development of motor 
roads with purpose of creation of initial condition for state economical development, 
integration of Ukraine into European society, stabilization and improvement of social and 
economical position of the state.

UKRGEODOR, LTD
vul. Danyla Galyckogo, 36

Morshyn, Lviv obl.
82482, Ukraine

tel./fax: +38 (03260) 60 574
e-mail: ukrgeodor@ukr.net

www.geodor.ua

UkrGeoDor — national manufacturer of geosynthetic materials: geogrid GEODOR, 
anchors GEODOR, modular plastic covering GEODOR and supplies great variety 
of geotextiles and geonets ARMDOR.

Field of application:
•	 road construction;
•	 railway construction;
•	 landscape architecture;
•	 waterworks.
Specialists will provide you with qualified information and service on the application 

of materials in construction.
Quality management system is certified according to ISO 9001-2008 and meets 

international standards and norms.
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UKRPROMBUD, LLC
vul. Raketna, 26, 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
fax: +38 (044) 529 3122
mob.: +38 (050) 311 3676
e-mail: uniprom@uniprom.com.ua

UNIPROM LLC, the authorized distributor of several foreign companies on the 
territory of Ukraine, offers a wide range of chemical additives for construction materials 
manufacture as well as laboratory and processing equipment:

•	 cellulose fibers — stabilizing additives TECHNOCEL, TOPCEL, GENICEL, 
manufactured  by CFF GmbH & Co.KG, for asphalt processing, SMA, dry mixes and 
bituminous materials;

•	 bitumen	modifier	Licomont	BS	100	–	produced	by	Clariant	International	Ltd;
•	 laboratory equipment by InfraTest for testing of soils, cements, concrete, bitumen 

and asphalts; for derermining visibilities of all types of road markings by ZEHNTNER 
company;

•	 equipment and materials for repair and maintenance of road and airfield coatings 
by CRAFCO, Diamond Products, RMI, MbW, AIRLESSCO, CHEM-CRETE (roadbed 
patching equipment and materials for treatment of cracks and construction 
joints, vibrating compressors, joint cutting equipment, joint saws, road marking 
equipment)

•	 water repellents for various construction materials by Wacker Chemie;
•	 adhesion promoter Stardope 130P by StarAsphalt S.p.A;
•	 materials for repair of concrete frames and structures; 
•	 redispersion powders and dispersions, retarding agents and hardeners, rheological 

and thixotropic additives for manufacture of cement and gypsum based 
construction materials;

•	 Tensar geogrids for soil stabilization and reinforcement of asphalt coverings.

VIACON UKRAINE, LTD
vul. Sklyarenka, 5

Kyiv, 04073, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 426 3958

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

We specialize in the production of corrugated pipes of different diameters, made 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  of Wirtgen, Vogele, Hamm, Kleemann, benninghoven, 
Case, Streumaster, Schafer road and construction equipment.

WSA ELECTRONIC UKRAINE, LLC
bulv. I. Lepse, 1/28, of. 3

Kyiv, 03067, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 497 6003

e-mail: wsa@wsa-electronic.com.ua
www.wsa-electronic.com.ua

WSA Electronics Ukraine, LLC is a supplier of hardware and software complex for 
vehicle parking cash and cashless payment - parking machines.

Parking machines meet all the requirements to payment transactions: issuance 
of fiscal cash checks, accumulation and preservation of all data in the fiscal memory, 
generation and printing all kind of reports, etc. Meets the EN 12414.

WWW.SPECSERVER.COM 
Special equipment portal

tel./fax: +7 (495) 989 1590 
e-mail: info@specserver.com

www.specserver.com

The main task of portal specserver.com is providing buyers and sellers of special 
equipment with information about the current situation at the market. Our portal gives 
an opportunity to conduct an effective publicity campaign on the Internet, applying 
minimum efforts.
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BUILDING, REPAIR AND MAINTENANCE 
OF ROADS AND BRIDGES
Crushing and screening equipment 
ALTEKH TM-SERVICE
ASKEI/bASF CONSTRUCTION CHEMICALS 
ATLAS COPCO UKRAINE
KORRUS-UKRAINE 
METSO (UKRAINE) 
WIRTGEN UKRAINE
Equipment and machinery for road 
marking
bUDSHLYAKHMASH
HOFMANN GmbH 
LAKET 
STIM UKRAINE 
WIRTGEN UKRAINE
Excavators, forklifts, earthmovers 
ALARIT-PROM 
ALTEKH TM-SERVICE 
ASbUD-UKRAINE 
bUDSHLYAKHMASH
DMITROV EXCAVATOR FACTORY 
NIKEX EXPORTRADE 
PROMKOMPLEKT
WIRTGEN UKRAINE 
Hydraulic and pneumatic equipment 
ATLAS COPCO UKRAINE 
INTON
Lifting equipment, cranes, conveyors 
bUDSHLYAKHMASH
Machines for repair and maintenance 
of roads, municipal engineering
ALARIT-PROM 
ALTEKH TM-SERVICE 
ASbUD-UKRAINE 
ASTRA 
ATLAS COPCO UKRAINE 
bUDSHLYAKHMASH
CENTR KERUVANIA 
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION 
INTON 
IRMASH 
KORRUS-UKRAINE 
LIGO SERVICE 
PROMKOMPLEKT 
UKRPROMbUD
WIRTGEN UKRAINE 
Production support: pits, plants 
ALTEKH TM-SERVICE
Road-building complexes, machines 
and mechanisms
ALARIT-PROM 
ALTEKH TM-SERVICE 
AMMANN UKRAINE 
ASbUD-UKRAINE 

ASTRA
ATLAS COPCO UKRAINE 
bUDSHLYAKHMASH
CENTR KERUVANIA 
DMITROV EXCAVATOR FACTORY 
INFORMSYSTEMS
INTON 
IRMASH 
KORRUS-UKRAINE
LAKET 
LIGO SERVICE 
NIKEX EXPORTRADE 
ObERbETON UKRAINE 
PROMKOMPLEKT 
UGUR MAKINA 
WIRTGEN UKRAINE 
Survey and design of roads 
LAKET 
VIACON UKRAINE

BUILDING MATERIALS 
AND COMPONENTS
ASKEI/bASF CONSTRUCTION CHEMICALS 
CFF GmbH & Co. KG
FHL GROUP
MAGEbA UKRAINE
OKSAMIT DNEPR
Construction chemicals
ASTRA
CLARIANT CONSULTING AG
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
LAKET
UKRPROMbUD
Geosynthetics, geotextiles
EUROIZOL GEOSYNTHETICS
PULSAR & CO
SLAVROS
TENSAR INTERNATIONAL LIMITED LTD 
THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A
UKRGEODOR
VIACON UKRAINE 
Road bitumen
DORTEK

BRANCH ENTERPRISES
INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGIES
UKRAVTODOR

MEANS OF ROAD TRAFFIC 
ORGANIZATION AND REGULATION 
Lights
DOROZHNI ZNAKY 
ROSTOK-ELEKOM
SYSTEM+SERVICE
Road mirrors
bARCODE UKRAINE

Road signs and lights
DNIPROPROM
DOROZHNI ZNAKY
EKTA 
INTON 
PROMKOMPLEKT 
Signs
DNIPROPROM
DOROZHNI ZNAKY 
EKTA 
EUROFORMAT 
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION 
KOMPLEKTAUTODOR
PROMKOMPLEKT 
Traffic information and control systems
DNIPROPROM 
DOROZHNI ZNAKY 
EKTA
ROSTOK-ELEKOM 
SYSTEM+SERVICE
PARKING
Payment systems
ROSTOK–ELEKOM 
WSA ELECTRONIC UKRAINE
Visual observation systems 
ROSTOK-ELEKOM
SAFETY
Barrier systems and guard rails
DNIPROPROM 
DOROZHNI ZNAKY 
EUROFORMAT
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION 
ObERbETON UKRAINE
PASS+CO bARRIER SYSTEMS GmbH 
Means of overseeing 
the implementation of speed limits
DNIPROPROM 
DOROZHNI ZNAKY
PROMKOMPLEKT
Means of road surface state monitoring
INTON
SPECIALIZED MEDIA
AVTOSHLYAKHOVYK UKRAYINY
bUILD REVIEW
CONCRETE&ASPHALT 
INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGIES 
KAPSTROITELSTVO 
RED LINE 
ROAD INDUSTRY OF UKRAINE
SPECIAL EQUIPMENT IN CIS
ST-PRINT 
THE RUSSIAN TRACTOR SERVER
WWW.SPECSERVER.COM
TYRES
ALTEKH TM-SERVICE

LiST Of EXhibiTS


