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Dear colleagues!

International Forum on projection, building and exploitation of motor roads and 
bridges AVTODOREXPO is being held for the 14th time this year. It is a traditional 
event for the whole road industry of Ukraine. Nonetheless, this year we decided to 
change our approach to it. And we are pleased to welcome you not to a typical protocol 
event, but to a convenient platform full of creative ideas and new acquaintances.

We want to keep the good tradition, which the Ukrainian road workers have 
accumulated over the years. I’m sure that there are a lot of them. Therewith, it is necessary 
to introduce new trends. This is a guarantee of road industry progress, and a whole 
infrastructure, in particular. It will help us achieve distinct development. 

Both Ukrainians and experts from other countries are interested in it. As a 
confirmation, AVTODOREXPO brought together participants from 40 companies this 
year. Representatives of Poland, Italy, Germany, Turkey, Czech Republic and Ukraine 
can be found among them. I am convinced that foreign colleagues can share road 
network restoration experience useful for us. They will show and tell many interesting 
facts about modern repair materials and equipment. 

It is especially important for me that at a time when Ukraine is going through 
a difficult reformation path much attention is paid to the introduction of innovative 
solutions in the road industry and procurement through PROZORRO system at state 
expense on this year’s forum.

I believe that the 14-th International Forum will provide all participants with an 
opportunity to exchange experiences with Western and Ukrainian partners, new 
contacts and a possibility to present their scientific innovations. Under conditions 
when the road industry faces global change it is very useful for all of us. As a team we 
can do it all! 

I wish you all patience, inspiration and success! Let’s move together forward to 
new achievements!

Respectfully,
Chairman of the State Road Agency of Ukraine
Slawomir Nowak

Шановні колеги!

Міжнародний Форум з проектування, будівни-
цтва й експлуатації автомобільних доріг і мостів 
АВТОДОРЕКСПО проводиться вже у 14-й раз. Це 
традиційний захід для усієї дорожньої галузі Укра-
їни. Все ж цього року ми вирішили змінити підхід 
до нього. І раді вітати вас не на типовому прото-
кольному заході, а на зручному майданчику, спо-
вненому креативних ідей та нових знайомств.

Ми хочемо зберегти добрі традиції, що за ба-
гато років накопичили українські дорожники. 
Я впевнений — їх чимало. Разом із тим необхідно 

впроваджувати нові тенденції. Це запорука прогресу дорожнього господарства 
зокрема й інфраструктури загалом. Так ми отримаємо чіткий розвиток.

У ньому зацікавлені як українці, так і спеціалісти з інших країн. Як підтверджен-
ня: цьогоріч АВТОДОРЕКСПО зібрав учасників з 40 компаній. Серед них пред-
ставники Польщі, Італії, Німеччини, Туреччини, Чехії та України. Переконаний: 
іноземні колеги зможуть поділитися корисним для нас досвідом з відновлення 
дорожньої мережі. Вони розкажуть і продемонструють дуже багато цікавого про 
сучасні ремонтні матеріали та техніку.

Особливо для мене важливо, що в час, коли Україна проходить непростий 
шлях реформування, на цьогорічному форумі чимала увага приділяється питан-
ням впровадження в дорожній галузі інноваційних рішень та питанням закупівель 
за державні кошти через систему PROZORRO.

Я вважаю, що 14-й Міжнародний Форум дасть усім учасникам обмін досвідом 
між західними та українськими партнерами, нові контакти та можливість пред-
ставити свої наукові новинки. В умовах, коли дорожня галузь знаходиться в стадії 
глобальних змін, це дуже корисно для всіх нас. Як команда ми зможемо все!

Терпіння, наснаги та успіху! Вперед до нових досягнень!

З повагою,
Голова Державного агентства автомобільних доріг України
Славомір Новак
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ПРОгРАМА*

10:30–10:40 Офіційне відкриття конференції

Тематичний розділ «Матеріали і технології»
10:40–10:55 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДУ 

ПОТОЧНОГО СЕРЕДНЬОГО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Гончаренко Валентин Валентинович, завідувач відділу нежорстких 
дорожніх одягів ДП «ДерждорНДІ», к. т. н.

11:55–11:05 ВИРОБНИЦТВО ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛИХ 
АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Димов Сергій Олександрович, директор з продажів у країнах Північної 
Європи компанії «ASTEC Inc.» 

11:05–11:15 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІТУМНО-ЕМУЛЬСІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ
Волліс Олексій Євгенович, завідувач лабораторії ТзОВ «Пролог ТД»

11:15–11:30 ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ БІТУМІВ, МОДИФІКОВАНИХ 
ПОЛІМЕРАМИ, ДО СТАРІННЯ
Кіщинський Сергій Володимирович, начальник Центру 
асфальтобетонів та органічних в’яжучих ДП «ДерждорНДІ» 
Копинець Іван Вікторович, завідувач відділу дорожньо-будівельних 
матеріалів ДП «ДерждорНДІ»

11:30–11:45 ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯ-
ЧОГО РЕСАЙКЛІНГУ НЕЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ
Головко Сергій Костянтинович, завідувач відділу конструкцій дорожньо-
го одягу ДП «ДерждорНДІ», к. т. н.
Ілляш Сергій Іванович, завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ»

11:45–12:00 НАДІЙНІСТЬ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ
Гамеляк Ігор Павлович, завідувач кафедри аеропортів НТУ, професор, д. т. н.

12:00–12:15 ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОРОЖНЬОГО ЦЕМЕНТОБЕТОНУ 
ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНОЇ ДОБАВКИ
Чиженко Наталія Петрівна, асистент кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії НТУ

12:15–12:25 ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТОВ «AGRO 
MAX PORT» У РІЗНИХ ШАРАХ ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЙ
Хамідреза Гаді Алі Асгар, директор ТОВ «AGRO MAX PORT» 
(представник Jeo Parsian від Ghadi Holding)

12:25–12:40 ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ЗА РАХУНОК СТАБІЛІЗАЦІЇ
Краюшкіна Катерина Вікторівна, старший науковий співробітник відділу 
конструкцій дорожнього одягу ДП «ДерждорНДІ», к. т. н.

12:40–12:50 СИСТЕМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ РОБІТ ПО ВІД-
НОВЛЕННЮ КОНСТРУКЦІЙ В ТРАНСПОРТНОМУ БУДІВНИЦТВІ
Харін Павло Леонідович, інженер ТОВ «Уніпром»
Устіменко Олександр, менеджер компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»

Тематичний розділ «Проектування»
12:50–13:00 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ 

НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ
Мозговий Володимир Васильович, завідувач кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії НТУ, професор, д. т. н.

13:00–13:15 ПРОЕКТУВАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ 
НА АВТОДОРОЖНІХ МОСТАХ
Онищенко Артур Миколайович, доцент кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ, к. т. н.
Різніченко Олександр Сергійович, асистент кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ
Лещук Ольга Миколаївна, аспірант кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії НТУ

Тематичний розділ «Техніка та обладнання для будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг»

13:15–13:25 УКРАЇНСЬКІ АСФАЛЬТОЗМІШУВАЛЬНІ УСТАНОВКИ 
ВИРОБНИЦТВА ПАТ «КРЕДМАШ» З КРЕМЕНЧУКА
Перепельченко Сергій Вікторович, заступник Гол. конструктора ПАТ «Кредмаш»

13:25–13:35 АСФАЛЬТОЗМІШУВАЛЬНІ УСТАНОВКИ АММАNNSOLIDBATCH І VALUETEK
Биценко Анатолій Юрійович, генеральний директор ТОВ «Амманн Україна»

13:35–13:45 СУПЕРМОБІЛЬНИЙ АСФАЛЬТНИЙ ЗАВОД MARINI XPRESS 2500
Фатіх Шахін, фахівець зі збуту на території України «Fayat Group Marini Makina»
Мікеле Віролі, директор з продажів на Близькому Сході «Fayat Group Marini Makina»

13:45–13:55 СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ TRIMBLE 
ДЛЯ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Будник Геннадій, менеджер з розвитку напрямку систем автоматизації 
ТОВ «Цеппелін Україна» 

13:55–14:05 REDBIRD — МОНІТОРИНГ ПРОЕКТІВ З МАСОВОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 
ҐРУНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДРОНІВ
Будник Геннадій, менеджер з розвитку напрямку систем автоматизації 
ТОВ «Цеппелін Україна»  

14:05–14:15 CHICAGOPNEUMATIC: ДОСВІД. ПРАГНЕННЯ. РЕЗУЛЬТАТ
Анджей Мрозінскій, менеджер відділу з продажів ТОВ «ДЛК»
Темченко Ярослав Леонідович, менеджер відділу з продажів ТОВ «ДЛК»

14:15–14:25 ПЕРЕДОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ 
В’ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА 
ЗГІДНО ІЗ АКТУАЛЬНИМИ EN, ASTM ТА ІНШИМИ СТАНДАРТАМИ
Карюк Святослав Олександрович, спеціаліст з продажів та техпідтримки 
компанії «Controls Polska»

Тематичний розділ «Економіка»
14:25–14:40 НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА 

ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ 
Ілляш Сергій Іванович, завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ»
Тимощук Олександр Юрійович, науковий співробітник відділу норматив-
но-технологічного забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ»

14:40–14:50 ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬ БІТУМУ В МІЖСЕЗОННИЙ ПЕРІОД 
ДЛЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ковнір Сергій Володимирович, директор ТОВ «Термінал-МК»

Науково-практична конференція з проектування 
та будівництва автомобільних доріг та мостів

10 листопада 2016
Місце проведення: синій конференц-зал

*В програмі можливі зміни
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УНІПРОМ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

Чехія
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
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ASTEC Inc.
пров. Куренівський, 15, оф. 37
Київ, 04073, Україна 
тел.: (098) 113 0252
e-mail: info@plantaginem.com 
www.astecinc.com

ASTEC Inc. — провідний світовий виробник асфальтобетонних заводів.
Ключові переваги продукції ASTEC:
•	 висока якість; 
•	 економічність;
•	 екологічність;
•	 виробнича потужність. 
Основною продукцією компанії є: мобільні асфальтозмішувальні установки 

потужністю від 80 до 500 тонн/год., а також додаткове обладнання для модернізації 
існуючих заводів інших виробників.

CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mińska 62, lok. uż. 6
03-828 Warsaw, Poland
tel.: +22 403 68 07/08
fax.:+22 403 6809 
e-mail: sviatoslav.kariuk@controls.pl
Представник в Україні:
ТОВ «ЕЛЛІС»
вул. Кірова, 86
Бровари, Київська обл.
07400, Україна
тел.: (04594) 66 229, (044) 518 8933
тел./факс: (04594) 66 228, (044) 518 5777
e-mail: ellis-ltd@ukr.net
www.ellis-ltd.com.ua

CONTROLS Polska Sp. z o.o. є дочірньою компанією групи CONTROLS, світово-
го лідера у виробництві та постачанні науково-дослідного устаткування для буді-
вельних лабораторій модульного та стаціонарного типу, а також польових робіт.

CONTROLS пропонує обладнання для дослідження дорожніх матеріалів у ба-
гатьох галузях будівельної промисловості. Між іншим, обладнання від IPC Global 
використовується для підготовки комплексних досліджень та параметрів функціо-
нальних мінерально-асфальтових сумішей. Все обладнання CONTROLS відповідає 
актуальним EN, ASTM та ін. стандартам. Ми також являємося технічно-інформацій-
ним офісом для клієнтів України.

Запрошуємо вас відвідати наш стенд.

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

Представник в Україні: ТОВ «МАШИНОІМПОРТ»
вул. Шота Руставелі, 44, ап. 46 

Київ, Україна
тел.: (044) 585 7771
моб.: (067) 220 4459
факс: (044) 585 7772

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

Фірма HOFMANN, як провідний виробник, вже понад 60 років є компетентним 
партнером у галузі техніки для нанесення дорожньої розмітки з міжнародним 
визнанням.

Асортимент продукції, що ми виробляємо, включає в себе як невеликі 
машини з ручним керуванням, так і машини для нанесення дорожньої розмітки 
на базі вантажного автомобілю – ми пропонуємо все необхідне для дорожньої 
розмітки до загально допустимої ваги у 29 тонн, а також сушильні та демаркаційні 
машини і установки для плавки термопластичних матеріалів. Наше завдання – 
розробка вірних рішень у відповідь на поставлені клієнтами завдання. При цьому 
користувачам надається можливість активного контакту з фірмою HOFMANN для 
вирішення як теоретичних, так і практичних завдань. 

 

MARINI MAKINA A.S. 
1 OSB Kırım Hanlığı Cad. No: 1 
06935, Sincan, Ankara, Turkey

tel.: +90 312 386 3322
+38 (067) 371 6161

fax: +90 312 386 3323 
e-mail: info@marini.com.tr 

www.marini.com.tr

Головна сфера діяльності MARINI MAKİNA A.S. — асфальтозмішувальні 
установки і обладнання. Наша основна компетенція — розробка, виробництво та 
післяпродажне обслуговування цих заводів та техніки. З серпня 2011 року наша 
компанія є членом FAYAT GROUP як дочірня компанія провідного італійського 
виробника асфальтових заводів MARINI S.p.A.
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MASSENZA INTERNATIONAL LTD
Truhlarska, 1520/23, Prague, 110 00 Czech Republic
tel.: +42 073 925 4846
e-mail: massenza@massenza.com
massenza@yandex.ru
www.massenza.com
Представництво в СНД:
тел.: +375 296 625 495, +375 296 621 991

MASSENZA є визнаним лідером у сфері виробництва емульсійних заводів, 
заводів з модифікації бітумів, гудронаторів, термосховищ, теплогенераторів, 
машин для заливання швів, холодних і гарячих ямкових ремонтерів, машин для 
поверхневих обробок, розширювачів узбіч.

Також поставляємо: сларрі машини, асфальтні та бетонні заводи, бетонозмі-
шувачі, котли-заливальники литого асфальту, дорожню хімію.

АЙ ПІ ТІ ГРУП, Група компаній
вул. Куренівська, 21-Г
Київ, 04073, Україна
тел.: (044) 201 5491
e-mail: info@roadipt.com

Ай Пі Ті Груп займається виробництвом і постачанням дорожньо-будівельних 
матеріалів, здійснює впровадження сучасних технологій будівництва, ремонту та 
утримання дорожніх покриттів, а також є ексклюзивним постачальником дорож-
ньої техніки та технологічного обладнання італійської компанії IMPIANTI GUTHERM.

Компанія надає повний комплекс послуг, включаючи поставку обладнання та 
матеріалів, пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу, сервісне обслуго-
вування, постачання запасних частин і комплектуючих та технічний супровід ма-
теріалів, що застосовуються. 

Матеріали і обладнання, що пропонуються нами, знайшли успішне застосуван-
ня на найбільш важливих інфраструктурних об’єктах України і у світі.

АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД, ТОВ
БЦ «TSARSKY», оф. 33
вул. Старонаводницька, 13-Б
Київ, 01015, Україна
тел.: (044) 374 0555; факс: (044) 374 0333
e-mail: office@aet.in.ua
www.aet.in.ua

Основним напрямком діяльності компанії є торгівля нафтопродуктами. Ми 
є лідером з постачання бітуму. Міцні партнерські зв’язки з нафтовими компаніями 
країн Європейського союзу, Казахстану та Республіки Білорусь дозволяють, в рам-
ках прямих укладених контрактів, здійснювати імпорт в Україну світлих нафтопро-
дуктів, що відповідають євростандартам. 

Власний парк сучасних автопоїздів дозволяє здійснювати доставку дрібнооп-
тових партій бензину, дизельного палива, мазуту і бітуму від баз зберігання пере-
валки до замовника.

АММАНН УКРАЇНА, ТОВ
вул. Ділова, 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 з виробництва асфальто- 
та бетонозмішувальних установок із досвідом роботи більше 100 років. Поставка 
запасних частин відбувається безпосередньо на склад замовника. 

Кваліфіковані сервісні інженери компанії 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 високоякіс-
ного обслуговування дорожньо-будівельної техніки та є офіційним дилером про-
відних світових виробників:

•	 BOMAG (Німеччина, Італія): котки, асфальтоукладачі, ресайклери, дорожні фрези;
•	 HYDROG (Польща): гудронатори та техніка для утримання доріг;
•	 HBM-NOBAS (Німеччина): грейдери;
•	 POWER CURBER (США): бордюроукладачі та профільні бетоноукладачі;
•	 МОВА (Німеччина): система нівелювання для укладачів, грейдерів, бульдозерів.

АСТРА, БПФ
Червоношкільна набережна, 2, оф. 22

Харків, 61050, Україна
тел.: (057) 732 9262; факс: (057) 732 8139

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

БПФ «Астра» — офіційний дистриб’ютор в Україні компанії «Kraton Polymers» 
(США), виробника стирольних блокових полімерів, застосовуваних для модифіка-
ції бітумів та бітумних емульсій. Також БПФ «Астра» поставляє: 

•	 Устаткування для виробництва ПМБ: лінії для виробництва ПМБ — ENH (Данія); 
бітумні гомогенізатори Supraton (Німеччина); бітумні міксери Астра (Україна).

•	 Обладнання та матеріали для санації тріщин в асфальтобетонних покриттях: 
заливщики гарячих та холодних мастик SealMaster (США) та Bornit Rissomat 
(Німеччина); теплові списи SealMaster (США); бітумні герметики гарячого та 
холодного застосування: Nuvo (США), Bornit (Німеччина) та SealMaster (США).

•	 Бітумно-емульсійні установки ENH (Данія).
•	 Компресори FIAC (Італія).
•	 Дорожні люки.
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БЕТОН&АСФАЛЬТ, Журнал
а/с 79, Київ, 04205, Україна
тел.: (044) 451 6408
факс: (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.kapstroy.kiev.ua
www.specmash.com.ua

Журнал «Бетон&Асфальт» входить до Групи видань «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО».
З 2007 року редакція журналу «Бетон&Асфальт» надає корисну інформацію 

спеціалістам будівельної і дорожньої галузі про нові матеріали та технології, під-
тримує зв’язок між наукою та будівельною індустрією, допомагає оперативному 
впровадженню сучасних технологій у будівельну та дорожню індустрію. Спеціа-
лісти, що працюють у цій галузі, завжди знайдуть необхідну інформацію про стан 
ринку, матеріали, техніку та технології на сторінках нашого видання.

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

Компанія BLASTRAC — один з лідерів в області технологій та рішень для об-
робки поверхонь.

Продукція BLASTRAC, а саме дробеструйні, фрезерувальні і шліфувальні маши-
ни та промислові пилососи використовуються у будівництві та ремонті аеропор-
тів, доріг і мостів, при виготовленні та реставрації бетонних і декоративних підлог, 
під час демонтажних робіт, у нафтохімічній промисловості та для обслуговування 
морських суден і прибережних платформ.

ВОРЛД АКУСТІК ГРУП УКРАЇНА, ТОВ
вул. Дегтярівська, 21
Київ, 04119, Україна
тел/факс.: (044) 501 2163
e-mail: av@wag.com.ua 
www.wag.com.ua 

АТ «World Acoustic Group» — інженерно-будівельна компанія, яка пропонує то-
вари та послуги в області захисту навколишнього середовища від шуму. 10 років до-
свіду та 1 млн. м2 інсталяцій шумозахисних систем підтверджують лідерство у регіоні. 

WAG S.A. пропонує повний пакет послуг: проектування, розробка, виробни-
цтво, поставка, інсталяція, а з 2013 року — також і на території України за допо-
могою дочірньої компанії WAG Ukraine LLC.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
УКРАЇНИ (УКРАВТОДОР)

вул. Фізкультури, 9
Київ, 03150, Україна
тел.: (044) 287 2405
факс: (044) 287 4218

e-mail: kae@ukravtodor.gov.ua
www.ukravtodor.gov.ua

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

У віданні Укравтодору перебуває мережа автомобільних доріг загального ко-
ристування протяжністю 169,7 тис. км. Протяжність доріг державного значення 
становить 52 тис. км, з них 2,8 тис. км доріг — І категорії (4 і більше смуг руху). На 
автомобільних дорогах розташовано понад 16,2 тис. мостів загальною протяжніс-
тю 384 км. 

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

ДОРМАШ ГРУП, ТОВ
Галузевий проїзд, 20

Кременчук, Полтавська обл.
39610, Україна

тел./факс: (0536) 761 422
e-mail: market@dormashgroup.com

www.dormashgroup.com
www.betonua.com

«Дормаш Груп» займається проектуванням, виробництвом і постачанням об-
ладнання для зберігання, розігріву та транспортування бітуму та інших нафтопро-
дуктів. Сервісна служба підприємства готова виконати: пусконалагоджувальні ро-
боти, сервісне обслуговування, монтаж/демонтаж, а також провести модернізацію 
бітумних сховищ. 

Також пропонуємо: ємності бітумні, нагрівачі термальної оливи, установки для 
виробництва модифікованого бітуму та емульсії, автогудронатори, техніка для 
розмітки, бетонозмішувальні установки.
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ДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ, Журнал
вул. Фізкультури, 9, оф. 601, 602
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 451 7224
факс: (044) 287 7223
e-mail: informavtodor@i.ua
www.dorogy.com

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

Журнал всебічно висвітлює роботу працівників дорожньої галузі, інформує про 
нові технології та матеріали, знайомить із провідними українськими та світовими 
компаніями, нормативними документами, науковими розробками. 

Співпраця з нашим журналом сприятиме процвітанню вашої компанії, забез-
печить їй позитивний імідж серед дорожників України.

ДОРТЕХПОСТАЧ, ТОВ
вул. Ракетна, 26, корп. 2, оф. 129
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 200 8130
факс: (044) 524 0998
e-mail: dortehpostach@ukr.net
www.dortehpostach.com.ua

Підприємство «ДОРТЕХПОСТАЧ» спеціалізується на поставках сучасних техно-
логій, обладнання та матеріалів для будівництва, ремонту та утримання асфальто-
бетонних покриттів автодоріг та аеропортів.

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

ЕКІПАЖ, Технологічна група, ТОВ
вул. Єнакіївська, 4
Харків, 61001, Україна
тел.: (057) 778 0161
факс: (057) 752 0158
e-mail: ekipage@ukrpost.ua
www.ekibar.org

ТГ «Екіпаж» є лідером українського ринку з розробки та виробництва компо-
зитної арматури та композитних георешіток та геосіток.

ЗНАКИ УА, ТОВ
пр-т Оболонський, 35

Київ, Україна
тел.: (044) 331 6366
факс: (044) 413 9961

e-mail: info2@znakiua.com
www.znakiua.ua

Стовідсоткова віддача, професіоналізм і якісно виконана робота — ось 
запорука успіху компанії «Знаки УА». Саме тому ми стали одним з найбільших 
виробників у сфері організації дорожнього руху.

ТОВ «Знаки УА» існує на ринку 9 років. За цей час було реалізовано безліч про-
ектів, виготовлено велику кількість дорожніх знаків та інших засобів організації 
дорожнього руху. Було відібрано найкраще для роботи — плівка, фарби, метало-
прокат та інші супутні матеріали таких провідних виробників, як 3М, Avery, Orafol, 
Polifarb та ін.

До асортименту продукції та послуг входять:
•		дорожні	знаки;
•		знаки	безпеки;
•		світлодіодні	імпульсні	знаки;
•		штучні	нерівності	(«лежачі	поліцейські»);
•		світлофори	і	світлофорні	консолі;
•		дорожні	оглядові	дзеркала;
•		причепи	прикриття	для	дорожніх	робіт;
•		нанесення	дорожньої	розмітки	(фарба,	спрей-пластик).

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

Кременчук, Полтавська обл.
39600, Україна

тел./факс: (0536) 791 713
e-mail: msu@is.pl.ua

www.is-ntc.com

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

Діапазон діяльності та інтересів включає в себе:
•	 системи управління для асфальтних і бетонних заводів;
•	 модернізація асфальтних заводів;
•	 ваги автомобільні електронні;
•	 виготовлення газових пальників.
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КАПСТРОИТЕЛЬСТВО, Журнал 
а/с 79, Київ, 04205, Україна
тел.: (044) 451 6408
факс: (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.kapstroy.kiev.ua
www.specmash.com.ua

Журнал «Капстроительство» входить до Групи видань «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО».
З 1999 року колектив журналу «Капстроительство» пропонує своїм читачам 

завжди достовірну, актуальну та ексклюзивну інформацію, оглядові та підсумкові 
статті з коментарями спеціалістів ринку будівельних матеріалів та техніки, статті 
про новітні технології та обладнання для будівельної індустрії.

Девіз провідного всеукраїнського журналу «Капстроительство»: «Для вас ми 
зібрали найнеобхіднішу інформацію».

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД 
ДОРОЖНІХ МАШИН, ПАТ 
пр-т Свободи, 4, Кременчук
Полтавська обл., 39600, Україна
тел.: (0536) 742 289
(0536) 743 224, (0536) 742 013
факс: (0536) 765 130, (0536) 765 288
e-mail: market@kredmash.com
www.kredmash.com

Розробка та виготовлення асфальтозмішувальних та бетонозмішувальних уста-
новок в наступних виконаннях: стаціонарні, переміщувальні, баштового типу та в ав-
томобільному габариті. Також пропонуємо грунтозмішувальні установки, додаткове 
обладнання та запасні частини до нього; монтаж та пусконалагодження асфальтоз-
мішувальних установок; проведення модернізації раніше виготовлених установок.

ПЛАСТІКС-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Межигірська, 82-А, корп. Б, Київ, Україна
тел.: (044) 201 1545
факс: (044) 201 1548
e-mail: info@plastics.ua
www.plastics.ua

«Пластікс-Україна» є багаторічним постачальником високоякісних європей-
ських матеріалів, що застосовуються для виготовлення дорожніх знаків і створен-
ня акустичних придорожніх бар’єрів.

Всі наші матеріали пройшли українську сертифікацію і повністю схвалені для 
застосування в українській індустрії дорожнього будівництва і безпеки.

Основні продукти:
•		світловідбиваюча	плівка	для	дорожніх	знаків;
•		звукопоглинальні	бар’єри	Plexiglas®;
•		контурне	маркування.

ПОДІЛЛЯ ПАРК, ТОВ
пр-т Перемоги, 40-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (066) 220 6666

e-mail: podillyapark@ukr.net

Офіційний дилер марок STIHL (Німеччина) та VIKING (Австрія) в Україні допоможе 
підібрати високоякісний професійний інструмент (бензорізи, мотокоси, кущорізи, 
газонокосарки, ранцеві повітродувки, мотопили, бензопили для каменю/бетону/
цегли, мотобури, миючі машини високого тиску, підмітальні пристрої та ін.) з 
інноваційними технологіями відповідно до ваших потреб, гарантує оперативне та 
якісне сервісне обслуговування, кваліфіковані консультації, підбір комплектуючих 
деталей.

Ще один напрямок діяльності — вирощування декоративних рослин (дерев та 
кущів), благоустрій, ландшафтний дизайн, догляд за насадженнями.

ПРОЛОГ ТД, ТОВ 
вул. Зелена, 290-А

Львів, 79066, Україна
тел.: (032) 244 8264
факс: (032) 244 8265

e-mail: prologue@lviv.farlep.net
www.prologue.com.ua

Підприємство є офіційним дистриб’ютором дорожніх хімікатів AkzoNobel: 
•	 емульгатори	Redicote®	для	виробництва	всіх	видів	бітумних	емульсій;
•	 адгезійні	добавки	Wetfix®	та	Diamine®	для	дорожніх	бітумів	і	бітумних	емульсій;
•	 надаємо послуги спеціалізованої дорожньої лабораторії. 
Компанія «Пролог ТД» пропонує широкий перелік матеріалів, обладнання та 

послуг для дорожніх організацій: 
•	 енергозберігаюча	структуруюча	добавка	Sasobit®	для	модифікації	дорожніх	

бітумів від SASOL WAX;
•	 дорожні дистиляційні бітуми від NYNAS AB;
•	 синтетичний	латекс	Toptex	B®	від	ALGOL	Chemicals	для	модифікації	дорожніх	

бітумів та бітумної емульсії;
•	 СБС	 термоеластопласт	для	модифікації	 дорожніх	бітумів	Calprene	501®	від	

DYNASOL Elastomeros S.A.U.;
•	 гранульований	 пігмент	 для	 виробництва	 кольорових	 асфальтів	 Nosbur®	

COLOR від Campy y Jove;
•	 гранульовані	 целюлозні	 волокна	 Antrocel®	 для	 виробництва	 ЩМА	 від	

ANTROCELAS;
•	 металеві	 сітки	Mesh	Track®	 для	 армування	 та	 посилення	 несучої	 здатності	

дорожнього покриття від BEKAERT S.A.;
•	 промислове та лабораторне обладнання для виробництва бітумних 

емульсій від DENIMOTECH;
•	 дорожня техніка від MADROG CONSTRUCTION Sp z.o.o.;
•	 гарантійне та сервісне обслуговування обладнання та дорожньої техніки;
•	 послуги спеціалізованої дорожньої лабораторії.
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РОСТОК-ЕЛЕКОМ, ТОВ
бульв. І. Лепсе, 4
Київ-67, 03067, Україна
тел.: (044) 496 1810, (044) 496 1811
факс: (044) 401 1226
e-mail: admin@rostok-elekom.com    
www.rostok-elekom.com   

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

СПЕЦТЕХНИКА В СНГ, Інтернет-портал
а/с 79, Київ, 04205, Україна
тел.: (044) 451 6408
факс: (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.kapstroy.kiev.ua
 www.specmash.com.ua

Інтернет-портал «Спецтехника в СНГ» входить до Групи видань 
«КАПСТРОИТЕЛЬСТВО».

WWW.SPECMASH.COM.UA — перший український Інтернет-портал про 
будівельну, дорожню, комунальну та підйомну техніку від вітчизняних та світових 
виробників. Дає унікальну можливість професіоналам залишатися в курсі останніх 
новин. Дозволяє порівнювати характеристики представлених для продажу 
моделей техніки. На сайті завжди представлені тематичні новини, аналітичні 
добірки, статті та статистичні матеріали.

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

Каталог «Спецтехника в СНГ» входить до Групи видань «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО».
Основна мета щорічного каталогу «Спецтехника в СНГ: будівельна, дорожня, ко-

мунальна, підйомна» — надання розгорнутої інформації та характеристик будівель-
ного обладнання і техніки, що є доступними на вітчизняному будівельному ринку. 

Каталог дає унікальну можливість фахівцям комплексно вирішувати проблеми 
підбору техніки для підвищення конкурентоспроможності будівельного бізнесу та 
оптимізації діяльності будівельників та транспортників.

ТЕРМІНАЛ-МК, ТОВ
вул. Генерала Жадова, 10, оф. 1

Кременчук, Полтавська обл., Україна
тел./факс: (0536) 700 751
e-mail: terminal-mk@bk.ru

www.terminal-mk.com

Понад 14 років підприємство займається поставкою бітумів для організацій 
дорожньо-будівельної галузі. Має прямі контракти з польськими, білоруськими та 
вітчизняними НПЗ, що забезпечує найвищу якість, широкий асортимент товару та 
гнучку систему ціноутворення.

Переваги від співпраці:
•	 багаторічна стабільна робота;
•	 широкий асортимент товару;
•	 оперативність виконання замовлення;
•	 власний автопарк;
•	 лояльна цінова політика;
•	 кредитування.

ТРАНСПОРТ, Щотижневий журнал 
Видавнича організація

АТ «ПЛАСКЕ»
а/с 299, Одеса

65001, Україна 
вул. Б. Гмирі, 1-Б/6, кв. 167

Київ, 02140, Україна
тел.: (048) 728 8288, (044) 503 6373
факс: (048) 728 7221, (048) 738 5375

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

Заснований в 1998 році. Щотижневий інформаційно-аналітичний журнал із 
проблем транспортної галузі.

Орієнтований на всіх фігурантів ринку транспортних послуг, містить оперативну 
подієву, нормативно-регулюючу і статистичну інформацію про основні аспекти 
цього ринку, а також транспортного комплексу України й суміжних держав.

Журнал офіційно акредитований при Міністерстві інфраструктури України, 
Асоціаціях «УкрЗовнішТранс», тощо.

Виходить щосереди російською мовою.
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ПроекТУваННя 
авТодоріг, керУваННя 
ТраНсПорТНими 
ПоТоками
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.

БУдівНицТво, ремоНТ 
Та оБслУговУваННя 
доріг і мосТів 
дорожньо-будівельні 
комплекси, машини 
і механізми
ASTEC Inc.
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
MARINI MAKİNA A.S. 
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
АЙ ПІ ТІ ГРУП
АММАНН УКРАЇНА
АСБУД-УКРАЇНА
БЛАСТРАК УКРАЇНА
ДОРМАШ ГРУП
ІНФОРМСИСТЕМИ
КРЕДМАШ
УНІПРОМ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

дробильно-сортувальне 
обладнання
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

Будівельний і спеціальний 
транспорт
MARINI MAKİNA A.S. 
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
ТЕРМІНАЛ-МК
УНІПРОМ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

екскаватори, навантажува-
чі, землерийні і плануваль-
ні машини
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

контрольно-вимірювальне, 
випробувальне обладнання
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

Підйомне обладнання, 
крани, транспортери
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

гідравлічне та пневматичне 
обладнання
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

машини для ремонту 
та утримання доріг, 
комунальна техніка
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
MARINI MAKİNA A.S. 
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
АЙ ПІ ТІ ГРУП
АСБУД-УКРАЇНА
АСТРА
БЛАСТРАК УКРАЇНА
ДОРМАШ ГРУП
ДОРТЕХПОСТАЧ
КРЕДМАШ
ПРОЛОГ ТД
УНІПРОМ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

Техніка, обладнання та мате-
ріали для розмічання доріг
HOFMANN GmbH
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
БЛАСТРАК УКРАЇНА
ДОРМАШ ГРУП
УНІПРОМ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

допоміжне виробництво: 
заводи, кар’єри
MARINI MAKİNA A.S. 
АЙ ПІ ТІ ГРУП

ЗасоБи оргаНіЗації Та регУ-
люваННя дорожНього рУхУ
дорожні знаки
ЗНАКИ УА
ПЛАСТІКС-УКРАЇНА

дорожні сигнальні знаки і вогні
ЗНАКИ УА

світлофори
ЗНАКИ УА
РОСТОК-ЕЛЕКОМ

дорожні інформаційні 
та контрольні системи
РОСТОК-ЕЛЕКОМ

Штучні дорожні нерівності
ЗНАКИ УА

ЗасоБи БеЗПеки 
Засоби контролю стану 
дорожнього покриття
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.

Бар’єрні системи й огорожі
ВОРЛД АКУСТІК ГРУП УКРАЇНА
ЗНАКИ УА
ПЛАСТІКС-УКРАЇНА

ПаркУваННя 
огорожі (шлагбауми)
ЗНАКИ УА

системи оплати
РОСТОК-ЕЛЕКОМ

системи візуального 
спостереження
РОСТОК-ЕЛЕКОМ

БУдівельНі маТеріали 
Та комПоНеНТи
геосинтетичні матеріали, 
геотекстиль
ЕКІПАЖ
УНІПРОМ

Будівельні хімікати
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
АЙ ПІ ТІ ГРУП
ДОРТЕХПОСТАЧ
ПРОЛОГ ТД
УНІПРОМ

дорожні бітуми
ПРОЛОГ ТД
ТЕРМІНАЛ-МК
УНІПРОМ

ліЗиНгові ПослУги
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

галУЗеві оргаНіЗації 
Та формУваННя
УКРАВТОДОР 

сПеціаліЗоваНі Змі 
Та іНТерНеТ-ПорТали
БЕТОН&АСФАЛЬТ
ДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 
КАПСТРОИТЕЛЬСТВО
СПЕЦТЕХНИКА В СНГ
ТРАНСПОРТ

ПЕРЕлІК ЕКСПОнЕнТІВ ЗА нОМЕнКлАТуРОюУНІПРОМ, ТОВ
вул. Предславинська, 39, оф. 301, Київ, Україна
тел.: (044) 501 6000, (044) 529 4253, (050) 311 3676
факс: (044) 529 3122 
e-mail: uniprom@uniprom.com.ua
www.uniprom.com.ua

Офіційний дистриб’ютор зарубіжних компаній в Україні пропонує широкий 
спектр хімічних добавок для виробництва будівельних матеріалів, а також лабо-
раторне та технічне обладнання:

•	 волокна целюлози для виробництва асфальтобетонних сумішей, ЩМАС, 
сухих будівельних сумішей та бітумних матеріалів;

•	 модифікатори на основі амідних восків;
•	 адгезійні добавки для бітумів нафтових дорожніх в’язких;
•	 добавка для зниження температури гарячих асфальтобетонних сумішей;
•	 розріджувач бітуму для приготування холодної ремонтної суміші;
•	 емульгатори для приготування бітумних емульсій катіонних дорожніх;
•	 просочувальні склади для захисту цементобетону та асфальтобетону дорож-

ніх та аеродромних покриттів та споруд;
•	 целюлозна фібра для армування цементобетону;
•	 целюлозна фібра для армування гарячих асфальтобетонних сумішей; 
•	 лабораторне обладнання;
•	 машини, мала техніка, обладнання та матеріали для ямкового ремонту, санації 

тріщин і технологічних швів, машини з віброруйнування, віброущільнення та 
швонарізники, техніка для виконання робіт з дорожньої розмітки;

•	 прилади для контролю за дорожньою розміткою, дорожніми знаками, спе-
цодягом, для випробування та контролювання лакофарбових матеріалів;

•	 матеріали для ремонту бетонних конструкцій та споруд;
•	 матеріали для омолоджування та відновлення асфальтобетонного покриття, 

матеріал для пилопоглинання;
•	 домішки для виробництва будівельних матеріалів на цементній та гіпсовій основі;
•	 георешітки полімерні жорсткі для рішень у сфері армоґрунтів та стабілізації 

ґрунтів, армування асфальтобетонного покриття;
•	 тканина для влаштування лотків, водотоків, захисту укосів, тощо;
•	 мобільні покриття для тимчасових доріг та майданчиків;
•	 котки, асфальтоукладачі, поширювачі дорожнього полотна, прибиральні машини.

ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА, ТОВ з ІІ
вул. Васильківська, 34
Київ, 03022, Україна  
тел.: (044) 494 2330, 0 800 300 350 
факс: (044) 494 2331
e-mail: zeppelin@zeppelin.ua
www.zeppelin.ua 

ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ» — ексклюзивний офіційний дилер на україн-
ському	ринку	всесвітньо	відомої	компанії	Caterpillar®.	Ми	є	частиною	групи	компа-
ній Zeppelin, яка веде діяльність в 190 філіях по всьому світу зі штатом співробіт-
ників близько 7500 осіб. Пропонована нашою компанією широка номенклатура 
продукції допомагає клієнтам вирішувати завдання будь-якої складності — від 
земляних робіт до електропостачання побудованого об’єкта. Поряд із технікою 
Cat®,	що	використовується	в	будівництві,	гірській,	нафтогазовій	промисловості	та	
сільському господарстві, ми пропонуємо широкий асортимент високотехнологіч-
ної дорожньо-будівельної техніки та систем автоматизованого моніторингу.
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Торгова марка країНа комПаНія

ANTROCEL Литва ПРОЛОГ ТД
ASTEC США ASTEC Inc.
BLASTRAC Нідерланди БЛАСТРАК УКРАЇНА
BOMAG Німеччина, Італія АСБУД-УКРАЇНА
BORNIT Німеччина АСТРА
CALPRENE 501 Іспанія ПРОЛОГ ТД
CATERPILLAR США ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА
CIMLINE США ДОРТЕХПОСТАЧ
COMAP Італія ДОРМАШ ГРУП
D&H США АСТРА
DIAMINE Швеція ПРОЛОГ ТД
ENH Данія АСТРА
EUROMECC Італія ДОРМАШ ГРУП
E-Z DRILL Канада ДОРТЕХПОСТАЧ
HBM-NOBAS Німеччина АСБУД-УКРАЇНА
HOT ROD Словенія ДОРТЕХПОСТАЧ
HYDROG Польща АСБУД-УКРАЇНА
IMPIANTI GUTHERM Італія АЙ ПІ ТІ ГРУП
KRATON POLYMERS США АСТРА
MARATHON Канада АСТРА
MARINI Італія MARINI MAKİNA A.S. 
MASALTA Китай ДОРТЕХПОСТАЧ
MASSENZA Італія MASSENZA INTERNATIONAL LTD
MAXWELL США АСТРА
MESH TRACK Бельгія ПРОЛОГ ТД
MOBA Німеччина АСБУД-УКРАЇНА
NOSBUR COLOR Іспанія ПРОЛОГ ТД
ORALITE Німеччина ПЛАСТІКС-УКРАЇНА
PLEXIGLAS Німеччина ПЛАСТІКС-УКРАЇНА
POWER CURBER США АСБУД-УКРАЇНА
REDICOTE Швеція ПРОЛОГ ТД
SASOBIT Німеччина ПРОЛОГ ТД
SEALMASTER США ДОРТЕХПОСТАЧ
SEALMASTER США АСТРА
SIMA США ДОРТЕХПОСТАЧ
STIHL Німеччина ПОДІЛЛЯ ПАРК
STRASSMAYR Польща MASSENZA INTERNATIONAL LTD
SUPRATON Німеччина АСТРА
TOPTEX B Данія ПРОЛОГ ТД
VIATOP Німеччина ДОРТЕХПОСТАЧ
VIKING Австрія ПОДІЛЛЯ ПАРК
WEBER Німеччина ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА
WETFIX Швеція ПРОЛОГ ТД
WORLD ACOUSTIC GROUP Польща ВОРЛД АКУСТІК ГРУП УКРАЇНА
КРЕДМАШ Україна КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН
ЭКИБАР Україна ЕКІПАЖ

INfORmATION AbOuT EXhIbITORS

AVTODOREXPO
®

ПЕРЕлІК ТОРгОВих МАРОК
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PROgRAm*

Scientific and Practical Conference on Projection 
and Construction of Motor Roads and Bridges

Venue: Blue conference hall

*Changes are possible

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

Session: “Materials and technology”

10:40–10:55 TOPICAL ISSUES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT 
OF THE CURRENT AVERAGE REPAIR OF MOTOR ROADS
Valentyn Goncharenko, Head of Flexible Pavement Department, DerzhdorNDI, SE, 
Cand. Sc. (Engineering)

11:55–11:05 PRODUCTION AND APPLICATION OF WARM ASPHALT MIXTURES
Sergii Dymov, Sales Director for Northern Europe, ASTEC Inc.

11:05–11:15 PECULIARITIES OF APPLICATION OF BITUMEN AND EMULSION 
TECHNOLOGIES IN ROAD CONSTRUCTION
Oleksii Vollis, Head of Laboratory, Prologue TD, LTD

11:15–11:30 EXAMINATION OF STABILITY OF BITUMENS MODIFIED 
WITH POLYMERS TO AGING
Sergii Kishchynskyi, Head of the Center for Asphalt Concrete and Organic Binders, 
DerzhdorNDI, SE  
Ivan Kopynets, Head of Road Construction Materials Department, DerzhdorNDI, SE

11:30–11:45 EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF HOT AND COLD RECYCLING 
TECHNOLOGIES OF NONRIGID ROAD PAVEMENT
Sergii Golovko, Head of Road Pavement Structures Department, DerzhdorNDI, SE, 
Cand. Sc. (Engineering)
Sergii Illiash, Head of Roadwork Regulatory and Engineering Support Department, 
DerzhdorNDI, SE

11:45–12:00 RELIABILITY OF CEMENT CONCRETE PAVEMENTS OF MOTOR 
ROADS AND AIRFIELDS
Igor Gameliak, Head of Airports Department, NTU, Professor, D. Sc. (Engineering)

12:00–12:15 IMPROVEMENT OF PROPERTIES OF ROAD CEMENT CONCRETE 
DUE TO THE APPLICATION OF CHEMICAL ADDITIVE
Natalia Chyzhenko, Assistant of Road Construction Materials and Chemistry 
Department, NTU

12:15–12:25 APPLICATION OF GEOSYNTHETICS BY AGRO MAX PORT, LTD 
IN THE VARIOUS LAYERS OF ROAD CONSTRUCTIONS
Hamidreza Ghadi Ali Asghar, Director of Agro Max Port, LTD 
(representative of Jeo Parsia on the part of Ghadi Holding)

12:25–12:40 IMPROVEMENT OF SOIL PROPERTIES DUE TO STABILIZATION
Kateryna Krayushkina, Senior Researcher of Road Pavement Structures Department, 
DerzhdorNDI, SE, Cand. Sc. (Engineering)

12:40–12:50 SYSTEM SOLUTIONS FOR SPECIAL TYPES OF WORKS ON RESTORATION 
OF STRUCTURES IN TRANSPORT CONSTRUCTION
Pavlo Kharin, Engineer of Uniprom, LLC
Oleksandr Ustimenko, Manager, Henkel Bautechnik Ukraine

Session: “Projection”

12:50–13:00 IMPROVEMENT OF PROJECTION METHOD OF NONRIGID ROAD 
PAVEMENT CONSTRUCTIONS
Volodymyr Mozgovyi, Head of Road Construction Materials and Chemistry 
Department, NTU, Professor, D. Sc. (Engineering) 

13:00–13:15 PROJECTION OF ASPHALT CONCRETE PAVEMENTS ON ROAD BRIDGES
Artur Onishchenko, Associate Professor of Road Construction Materials 
and Chemistry Department, NTU, Cand.Sc. (Engineering)
Oleksandr Riznichenko, Assistant of Road Construction Materials 
and Chemistry Department, NTU
Olga Leshchuk, Postgraduate Student of Road Construction Materials 
and Chemistry Department, NTU

Session: “Machinery and equipment for construction 
and operation of motor roads”

13:15–13:25 UKRAINIAN ASPHALT MIXING PLANTS BY KREDMASH, PJSC 
(KREMENCHUK)
Sergii Perepelchenko, Deputy Chief Engineer, Kredmash, PJSC

13:25–13:35 АММАNNSOLIDBATCH AND VALUETEK ASPHALT MIXING PLANTS
Anatolii Bytsenko, Director General, Ammann Ukraine, LLC

13:35–13:45 MARINI XPRESS 2500 SUPERMOBILE ASPHALT MIXING PLANT
Fatih Sahin, Ukraine Sales Engineer, Fayat Group, Marini Makina A.S.
Michele Viroli, Sales Director Middle East, Fayat Group, Marini Makina A.S.

13:45–13:55 TRIMBLE AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS FOR ROAD-BUILDING 
MACHINERY
Gennadii Budnyk, Automation Systems Development Manager, Zeppelin Ukraine, LLC

13:55–14:05 REDBIRD — MONITORING OF SOIL MASS MOVEMENT PROJECTS 
USING DRONES
Gennadii Budnyk, Automation Systems Development Manager, Zeppelin Ukraine, LLC

14:05–14:15 CHICAGOPNEUMATIC: EXPERIENCE. INTENTION. RESULT
Andrzej Mrozinski, Sales Department Manager, DLK, LLC
Temchenko Yaroslav, Sales Department Manager, DLK, LLC

14:15–14:25 ADVANCED EQUIPMENT FOR STUDYING ORGANIC BINDING 
MATERIALS IN THE FIELD OF ROAD CONSTRUCTION IN ACCORDANCE 
WITH RELEVANT EN, ASTM AND OTHER STANDARDS
Svyatoslav Kariuk, Sales and Technical Support Expert, Controls Polska Sp. z o.o.

Session: “Economy”

14:25–14:40 REGULATORY AND ENGINEERING SUPPORT OF CONSTRUCTION 
OF CEMENT CONCRETE PAVEMENTS 
Sergii Illiash,  Head of Roadwork Regulatory and Engineering Support Department, 
DerzhdorNDI, SE
Oleksandr Tymoshchuk, Researcher of Roadwork Regulatory and Engineering 
Support Department, DerzhdorNDI, SE

14:40–14:50 BITUMEN PROCUREMENT OPTIMIZATION DURING THE OFF-SEASON 
FOR ENTERPRISE PROFITABILITY 
Sergii Kovnir, Director, Terminal-MK, LLC

10 November 2016
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LIST Of EXhIbITORS IN ALPhAbETICAL ORDERLIST Of EXhIbITORS by COuNTRIES
ALLIANCE ENERGO TRADE, LLC .......................................................................................................34

AMMANN UKRAINE, LLC ....................................................................................................................34
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ASTEC Inc. ................................................................................................................................................35

ASTRA, MPC ............................................................................................................................................35

BLASTRAC UKRAINE, LLC ...................................................................................................................35

CONCRETE&ASPHALT, Magazine  ...................................................................................................36

CONTROLS POLSKA Sp. z o.o. ...........................................................................................................36
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EKIPAGE, Technological Group, LLC ...............................................................................................37
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INFORMATION SYSTEMS, Scientific and Technical Centre .....................................................38

IPT GROUP, Group of Сompanies ....................................................................................................39

KAPSTROITELSTVO, Magazine  ........................................................................................................39

KREMENCHUG PLANT OF ROAD MACHINES, PJSC ...................................................................39
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MASSENZA INTERNATIONAL LTD....................................................................................................40
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ROAD INDUSTRY OF UKRAINE, Journal ........................................................................................42

ROSTOK-ELEKOM, LTD ........................................................................................................................42

SPECIAL EQUIPMENT IN CIS, Web portal ......................................................................................42

SPECIAL EQUIPMENT IN CIS, Сatalogue .......................................................................................43

STATE ROAD АGENCY OF UKRAINE (UKRAVTODOR) ...............................................................43

TERMINAL-MK, LLC ...............................................................................................................................44

TRANSPORT, Weekly research and information journal .........................................................44

UNIPROM, LLC .......................................................................................................................................45

WORLD ACOUSTIC GROUP UKRAINE, LLC ...................................................................................45

ZEPPELIN UKRAINE, LLC .....................................................................................................................46

ZNAKI UA, LLC ........................................................................................................................................46

Czech Republic
MASSENZA INTERNATIONAL LTD

Germany
HOFMANN GmbH

Poland
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.

Turkey
MARINI MAKİNA A.S. 

Ukraine
ALLIANCE ENERGO TRADE
AMMANN UKRAINE
ASBUD-UKRAINE
ASTEC Inc.
ASTRA
BLASTRAC UKRAINE
CONCRETE&ASPHALT
DORMASH GROUP
DORTEHPOSTACH
EKIPAGE
ELLIS
INFORMATION SYSTEMS
IPT GROUP
KAPSTROITELSTVO
KREMENCHUG PLANT OF ROAD MACHINES
MASHYNOIMPORT
PLASTICS-UKRAINE
PODILLYA PARK
PROLOGUE TD
ROAD INDUSTRY OF UKRAINE
ROSTOK-ELEKOM
SPECIAL EQUIPMENT IN CIS
STATE ROAD АGENCY OF UKRAINE (UKRAVTODOR)
TERMINAL-MK
TRANSPORT
UNIPROM
WORLD ACOUSTIC GROUP UKRAINE
ZEPPELIN UKRAINE
ZNAKI UA
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ALLIANCE ENERGO TRADE, LLC
“TSARSKY” TC, off. 33
Staronavodnytska str., 13-B
Kyiv, 01015, Ukraine
tel.: +38 (044) 374 0555
fax: +38 (044) 374 0333
e-mail: office@aet.in.ua
www.aet.in.ua

The main activity of the company is sale of petroleum products. We are the leading 
supplier of bitumen. Partnership relations with the oil companies from European 
Union, Kazakhstan and Belarus allow us to import light petroleum products that meet 
European standards to Ukraine.

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

Ammann is a Swiss world-leading producer of asphalt and concrete mixing plants 
with over 100 years’ experience.  

Spare parts are delivered directly to customer’s warehouse. 
Qualified service engineers of Ammann Ukraine are ready to do service on all the 

territory of Ukraine.  

ASBUD-UKRAINE, LLC
Volynska str., 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 huge experience in the sphere of sale and high-quality service 
of road-building machinery. Asbud is the official dealer of the following world’s leading 
manufacturers:

•	 BOMAG (Germany, Italy) — rollers, asphalt pavers, recyclers, cold milling 
machines;

•	 HYDROG (Poland) — bitumen emulsion sprayer and other road repair machinery;
•	 HBM-NOBAS (Germany) — graders;
•	 POWER CURBER (USA) — slip-form concrete paver;
•	 МОВА (Germany) — leveling systems for pavers, dozers and graders.

ASTEC Inc.
Kurenivskiy lane, 15, off. 37

Kyiv, 04073, Ukraine
tel.: +38 (098) 113 0252

e-mail: info@plantaginem.com 
www.astecinc.com

ASTEC Inc. is a famous American manufacturer of asphalt plants.
Company’s main products are: mobile asphalt plants with capacity ranging from 80 

to 500 tons per hour and additional equipment for modernization of existing plants of 
other manufacturers.

ASTRA, MPC
Chervonoshkilna embankment, 2, off. 22

Kharkiv, 61050, Ukraine
tel.: +38 (057) 732 9262
fax: +38 (057) 732 8139

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

MPC “Astra” is the official distributor in Ukraine of “Kraton Polymers” (USA), producer 
of SBS polymers used for modification of bitumen and bituminous emulsions.

MPC “Astra” supplies:
•	 Equipment for PMB production: line for PMB production — ENH (Denmark); 

bitumen mills Supraton (Germany); bitumen mixers ASTRA (Ukraine).
•	 Equipment and materials for filling cracks in asphalt surfaces: crack filling 

equipment for hot and cold sealants: SealMaster (USA) and Bornit Rissomat 
(Germany); hot air lance equipment by SealMaster (USA); hot and cold sealants 
for joints: Nuvo (USA), Bornit (Germany) and SealMaster (USA).

•	 Emulsion equipment ENH (Denmark).
•	 Compressors FIAC (Italy).
•	 Manholes.

BLASTRAC UKRAINE, LLC
Nezalezhnosti blvd, 14

Brovary, 07400, Ukraine
tel.: +38 (044) 222 5128
fax: +38 (044) 277 9829

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

BLASTRAC is one of the market leaders in surface preparation equipment. 
BLASTRAC products, namely shot blasting machines, scarifiers, grinding machines and 
industrial dust collectors, are used in the construction and repair of airports, roads and 
bridges, in removal, renovation and preparation of concrete and decorative floors, in 
remediation and decontamination, in petrochemical industry and for the maintenance 
of ships and off-shore platforms.
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CONCRETE&ASPHALT, Magazine 
P.O.B. 79
Kyiv, 04205, Ukraine
tel.: +38 (044) 451 6408
fax: +38 (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.kapstroy.kiev.ua
www.specmash.com.ua

Concrete&Asphalt Magazine is a part of KAPSTROITELSTVO Group of Editions.
Concrete&Asphalt is the first all-Ukrainian magazine dedicated to the most common 

materials and technology used in construction and road building industries. It offers a 
tight connection between science and building industry, helps to quickly introduce 
modern technology in construction and road industry, as well as accompanies 
successful development of the industry. Everybody involved in concrete and asphalt 
business can obtain support of an authoritative information source.

CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mińska 62, lok. uż. 6
03-828 Warsaw, Poland
tel.: +22 403 68 07/08
fax.:+22 403 6809 
e-mail: sviatoslav.kariuk@controls.pl
Representative in Ukraine:
ELLIS, LTD
Kirova str., 86
Brovary, Kyiv obl.
07400, Ukraine
tel.: +38 (04594) 662 29
+38 (044) 518 8933
tel./fax: +38 (04594) 662 28
+38 (044) 518 5777
e-mail: ellis-ltd@ukr.net
www.ellis-ltd.com.ua

CONTROLS Polska Sp. z o.o. is a subsidiary of CONTROLS Group, global leader in 
the production and supply of research equipment for the construction of modular 
and stationary type laboratories, as well as field work. CONTROLS offers equipment 
for road materials research in the construction industry. Meanwhile, equipment from 
IPC Global is used to prepare comprehensive studies and parameters of functional 
mineral-asphalt mixtures. All our equipment meets the relevant EN, ASTM and other 
standards. We are also a technical information office for clients from Ukraine.

We invite you to visit our stand.

DORMASH GROUP, LTD
Haluzevyi passage, 20

Kremenchuk, Poltava obl.
39610, Ukraine

tel./fax: +38 (0536) 76 14 22
e-mail: market@dormashgroup.com

www.dormashgroup.com
www.betonua.com

Dormash Group is engaged in design, manufacture and supply of equipment 
for storing, heating and transportation of bitumen and other petroleum products. 
Customer service is ready to fulfill commissioning and servicing and to upgrade any 
bitumen storage. We also offer: bitumen tanks, thermal oil heaters, installations for the 
production of modified bitumen and emulsion, bitumen sprayers and tanks, marking 
equipment, concrete mixing plants.

DORTEHPOSTACH, LLC
Raketna str., 26, bldg. 2, off. 129

Kyiv, 03068, Ukraine
tel.: +38 (044) 200 8130
fax: +38 (044) 524 0998

e-mail: dortehpostach@ukr.net
www.dortehpostach.com.ua

Our company, Dortehpostach, 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.

EKIPAGE, Technological Group, LLC
Yenakiivska str., 4

Kharkiv, 61001, Ukraine
tel.: +38 (057) 778 0161
fax: +38 (057) 752 0158

e-mail: ekipage@ukrpost.ua
www.ekibar.org

Ekipage Technological Group is a Ukrainian market leader in the development and 
manufacture of FRP-rebars and FRP-geogrids.
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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
Representative in Ukraine:
MASHYNOIMPORT, LLC
Shota Rustaveli str., 44, apt. 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 60 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 tons total admissible weight, drying and line 
removal 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. 

INFORMATION SYSTEMS, 
Scientific and Technical Centre
60 Rokiv Zhovtnia str., 4
Kremenchuk, Poltava obl.
39600, Ukraine
tel./fax: +38 (0536) 79 17 13
e-mail: msu@is.pl.ua
www.is-ntc.com

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

Range of activity and interests of Scientific and Technical Centre “Information 
Systems” includes:

•	 process control systems for asphalt-mixing and concrete-mixing plants;
•	 modernization of asphalt-mixing plants;
•	 automobile electronic balances (scales);
•	 manufacture of gas burners.

IPT GROUP, Group of Сompanies
Kurenivska str., 21-G
Kyiv, 04073, Ukraine

tel.: +38 (044) 201 5491
e-mail: info@roadipt.com

IPT Group manufactures and supplies road construction materials, carries out 
introduction of modern technologies of construction, repair and maintenance of 
roads. It is the exclusive supplier of road machinery and technological equipment of 
the Italian company IMPIANTI GUTHERM.

It provides a full range of services, including the supply of equipment and materials, 
commissioning, training, maintenance, supply of spare parts and components, 
technical support for applied materials.

We offer materials and equipment, which found successful application in the most 
important infrastructure objects in Ukraine and worldwide.

KAPSTROITELSTVO, Magazine 
P.O.B. 79, Kyiv, 04205, Ukraine

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

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

www.specmash.com.ua

Kapstroitelstvo Magazine is a part of “Kapstroitelstvo” Group of Editions.
“We have collected the most necessary information for you” — that’s the motto of 

the leading all-Ukrainian magazine Kapstroitelstvo. You will find overviews of building 
policy and equipment and building materials’ market, articles about the newest tech-
nologies and equipment, comments of specialists, company news, important informa-
tion on the development of domestic building industry, as well as building industry in 
foreign countries in every edition of our magazine. 

KREMENCHUG PLANT OF ROAD MACHINES, PJSC
Svobody ave., 4, Kremenchuk

Poltava obl., 39600, Ukraine
tel.: +38 (0536) 74 22 89

+38 (0536) 74 32 24, +38 (0536) 74 20 13
fax: +38 (0536) 76 51 30, +38 (0536) 76 52 88

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

Development and production of asphalt-mixing and concrete-mixing plants in 
such variations: fixed plants, movable plants and tower type plants. We also offer soil 
mixing units, supplementary equipment and spare parts to it; assembly and starting 
up of asphalt-mixing plants; adjustment of asphalt-mixing plants, modernization of 
early model plants.
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MARINI MAKINA A.S. 
1 OSB Kırım Hanlığı Cad. No: 1 
06935, Sincan, Ankara, Turkey
tel.: +90 312 386 3322, +38 (067) 371 6161
fax: +90 312 386 3323 
e-mail: info@marini.com.tr 
www.marini.com.tr

Main field of activity of MARINI MAKINA A.S. is asphalt machinery. Our expertise 
is design, production, aftersales and spare part services of asphalt machinery. Our 
Company is a member of FAYAT GROUP since August 2011 as a subsidiary of Italy’s 
leader — Asphalt Plant Manufacturer MARINI S.p.A.

MASSENZA INTERNATIONAL LTD
Truhlarska, 1520/23
Prague, 110 00 Czech Republic
tel.: +420739254846
e-mail: massenza@massenza.com
massenza@yandex.ru
www.massenza.com
Representation in CIS:
tel.: +375 296 625495, +375 296 621991

MASSENZA is a recognized leader in the production of emulsion and PMB 
plants, sprayers, thermotanks, heaters, surface dressing machines, joint’s and crack’s 
treatment/filling equipment, patchers, road wideners.

We also supply products of our partners: slurry seal machines, crushing equipment, 
asphalt plants, cold mix plants, concrete mixers, mastic asphalt cookers, road chemical 
products.

PLASTICS-UKRAINE, LTD
Mezhygirska str., 82-A, bldg. B
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 201 1545
fax: +38 (044) 201 1548
e-mail: info@plastics.ua
www.plastics.ua

Plastics Ukraine is the leading supplier of high quality European polymers used for 
manufacturing traffic signs and soundstop barriers. 

All the materials we offer are certificated and approved for Ukrainian road 
constructions and safety industry.

We offer:
•	 traffic sing reflective solutions;
•	 Plexiglas®	Soundstop;
•	 reflective film for vehicle conspicuity.

PODILLYA PARK, LLC
Peremohy ave., 40-A
Kyiv, 03680, Ukraine

tel.: +38 (066) 220 6666
e-mail: podillyapark@ukr.net

Official dealer of such brands as STIHL (Germany) and VIKING (Austria) in Ukraine 
will help you choose high-quality professional tools (gas saws, string trimmers, 
brush cutters, lawn mowers, backpack blowers, power saws, chain saws for stone/
concrete/brick, powered augers, high pressure cleaning machines, sweepers, etc.) with 
innovative technologies to meet your needs and guarantees quick and high quality 
service, expert advice, selection of component parts.

Another activity of the company is cultivation of ornamental plants (trees and 
shrubs), landscaping, landscape design, etc.

PROLOGUE TD, LTD
Zelena str., 290-А 

Lviv, 79066, Ukraine
tel.: +38 (032) 244 8264
fax: +38 (032) 244 8265

e-mail: prologue@lviv.farlep.net
www.prologue.com.ua

The enterprise is the official distributor of AkzoNobel road chemicals:
•	 Redicote®	emulsifiers	for	the	production	of	all	types	of	bitumen	emulsions;
•	 Wetfix®	&	Diamine®	adhesion	promoters	for	road	bitumens	&	bitumen	emulsions;
•	 we are rendering services of a specialized road laboratory.
Prologue TD Ltd. offers a wide range of materials, equipment and services for road 

enterprises: 
•	 Sasobit®	structuring	power	saving	additive	for	road	bitumen	modification	from	

SASOL WAX;
•	 specialized distillated road bitumen from NYNAS AB; 
•	 synthetic	latex	Toptex	B®	from	ALGOL	Chemicals	for	road	bitumen	and	bitumen	

emulsion modification;
•	 SBS	 thermoelastoplast	 for	 road	 bitumen	 modification	 Calprene	 501®	 from	

DYNASOL Elastomeros S.A.U.;
•	 granular	pigment	for	colored	asphalt	production	Nosbur®	COLOR	from	Campy	

y Jove; 
•	 granular	cellulose	fibers	Antrocel®	for	SMA	production	from	ANTROCELAS;
•	 Mesh	Track®	metal	mesh	to	reinforce	and	improve	the	load-carrying	capacity	of	

road from BEKAERT S.A.;
•	 industrial and laboratory equipment for bitumen emulsion production from 

DENIMOTECH;
•	 road machinery from MADROG CONSTRUCTION Sp z.o.o.;
•	 supporting services on guarantee/routine maintenance of equipment and road 

machinery;
•	 we are rendering services of a specialized road laboratory.



EN
G

EN
G

42

www.avtodorexpo.ua AVTODORE XPO® 2016

43

AVTODORE XPO® 2016 www.avtodorexpo.ua

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

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 prospects in the road industry. 

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 & faster.

ROSTOK-ELEKOM, LTD
I. Lepse blvd, 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” is specialized in the development and production of 
traffic control hardware and software complexes: traffic controllers, traffic management 
systems, traffic detectors, fiber optics, wireless and GPRS control devices, systems 
for ecological monitoring of highways, video surveillance means, VMS, traffic lights, 
parking machines, parking systems, service equipment and etc.

SPECIAL EQUIPMENT IN CIS, Web portal
P.O.B. 79, Kyiv, 04205, Ukraine
tel.: +38 (044) 451 6408
fax: +38 (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.kapstroy.kiev.ua
www.specmash.com.ua

Special equipment in CIS, Web portal is a part of KAPSTROITELSTVO Group of 
Editions.

WWW.SPECMASH.COM.UA is the first Ukrainian website dedicated to building, 
road-building and other special equipment of domestic and foreign production. 
It offers professionals a unique possibility to follow the latest market news and to 
effectively present all models of equipment for sale. You will always find thematic 
news, analytics, statistics and articles on our portal.

SPECIAL EQUIPMENT IN CIS, Сatalogue
P.O.B. 79

Kyiv, 04205, Ukraine
tel.: +38 (044) 451 6408
fax: +38 (044) 581 5950

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

www.specmash.com.ua

Special equipment in CIS, Сatalogue is a part of KAPSTROITELSTVO Group of 
Editions.

“Special equipment in CIS: building, roads, utilities” is the first all-Ukrainian 
catalogue dedicated to equipment of domestic and foreign production. It offers 
professionals a  unique possibility to solve complex equipment selection problems, 
improve business competitiveness and optimize the work of builders and transport 
workers. 

It is published once a year.

STATE ROAD АGENCY OF UKRAINE 
(UKRAVTODOR)

Fizkultury str., 9
Kyiv, 03150, Ukraine

tel.:+38 (044) 287 2405
fax:+38 (044) 287 4218

e-mail: kae@ukravtodor.gov.ua
www.ukravtodor.gov.ua

Ukravtodor is a central executive authority that provides implementation of state 
policy in the field of road economy and manages public motor roads of Ukraine. 

Network of public roads with the total length of 169.7 thousand km. is under 
jurisdiction of Ukravtodor. The length of public roads comprises 52 thousand sq. km, 
2.8 thousand km. of which are 1st category roads (having 4 and more traffic lanes). Over 
16.2 thousand bridges with the total length of 384 km. are located on the roads. 

The main objectives of Ukravtodor are creation of suitable conditions for 
functioning and development of public road network, as well as improvement of traffic 
safety as a prerequisite for social and economic development of the country and its 
integration into the European community.
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UNIPROM, LLC
Predslavynska str., 39, off. 301, Kyiv, Ukraine 
tel.: +38 (044) 501 6000, +38 (044) 529 4253
+38 (050) 311 3676; fax: +38 (044) 529 3122 

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

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

•	 cellulose fibers for manufacturing of asphalts, SMA, dry mixes & bitumen materials; 
•	 bitumen modifiers for road viscous bitumen and asphalt mixtures;
•	 adhesive additive, liquid bitumen modifier, adhesive for lowering asphalt mixing 

temperature, transportation, laying and compaction of asphalt mixtures; 
•	 emulsifiers for the preparation of cationic bitumen emulsions for roads;
•	 impregnating composition for concrete protection of road and airport structures;
•	 natural cellulose fiber for concrete secondary reinforcement;
•	 laboratory equipment for testing soils, cements, concrete, bitumen and asphalts;
•	 roadbed patching equipment and materials for treatment of cracks and 

construction joints, vibrating compressors, joint cutting equipment, joint saws, 
road marking equipment;

•	 instruments and equipment for road markings, road signs, overall controlling, 
laboratory equipment for paint testing;

•	 materials for repair of concrete structures and constructions;
•	 materials for rejuvenation of asphalt coating material and for dust absorption;
•	 additives for manufacturing construction materials based on cement & gypsum;
•	 geogrids for solutions in the field of soil stabilization, reinforcement of asphalt 

concrete coverings, reinforcement of asphalt pavement;
•	 concrete impregnated fabric for arranging trays of watercourses, protection of 

slopes, etc.;
•	 modular coverage for temporary roads and playgrounds;
•	 rollers, asphalt spreaders, roadway distributors, cleaning machines.

WORLD ACOUSTIC GROUP UKRAINE, LLC
Dehtiarivska str., 21

Kyiv, 04119, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 501 2163

e-mail: av@wag.com.ua 
www.wag.com.ua 

World Acoustic Group SA is a construction-engineering company offering products 
and services in acoustic protection as a regional leader with over 10 years’ experience 
and 1 million sq. m. of installations.

WAG S.A. offers complete delivery starting from concept through analysis, design, 
material production, installation and post-warranty service, as well as is present in 
Ukraine via subsidiary company WAG Ukraine LLC since 2013.

TERMINAL-MK, LLC
Generala Zhadova, 10, off. 1
Kremenchuk, Poltava obl., Ukraine
tel./fax: +38 (0536) 700 751
e-mail: terminal-mk@bk.ru
www.terminal-mk.com

TERMINAL-MK is engaged in supplying bitumen for road-building industry 
organizations for over 14 years. The company has direct contracts with the Polish, 
Belarusian and domestic oil refineries, what allows it to provide a wide range of the 
highest quality products and offer a flexible pricing system.

The benefits of cooperation:
•	 long-term stable operation; 
•	 a wide range of products; 
•	 prompt execution of orders;
•	 own fleet of vehicles; 
•	 loyal pricing policy;
•	 crediting.

TRANSPORT, Weekly research 
and information journal
Publisher: Plaske, JSC
P.O.B. 299, Оdesa
65001, Ukraine
B. Gmyri str., 1-B/6, apt. 167
Kyiv, 02140, Ukraine
tel.: + 38 (048) 728 8288
+38 (044) 503 6373
fax: + 38 (048) 728 7221
+ 38 (048) 738 5375
e-mail: info@transport-journal.com
www.transport-journal.com

Founded in 1998. Weekly research and information journal devoted to transport 
industry issues. It is oriented towards all transport market players, specialists, experts 
and operators of transport field.

The magazine contains the latest updates and analytics covering different aspects 
of transport complex, monitoring of legislative and regulatory documents, ruling 
entrepreneurship and business activity in Ukraine and neighboring countries.
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LIST Of EXhIbITSZEPPELIN UKRAINE, LLC
Vasylkivska str., 34
Kyiv, 03022, Ukraine 
tel.: +38 (044) 494 2330
0 800 300 350 
fax: +38 (044) 494 2331
e-mail: zeppelin@zeppelin.ua
www.zeppelin.ua 

“Zeppelin Ukraine” LLC is the exclusive authorized dealer of world famous company 
Caterpillar®	in	the	Ukrainian	market.	A	wide	range	of	products	offered	by	our	company	
helps customers to solve tasks of any complexity — from excavation to power supply 
of the constructed object. We offer a wide range of road construction machines and 
automated control systems.

Our company provides professional service by our mechanics at a high level in the 
shortest possible time. 

Constant availability of spare parts in warehouses throughout the territory of 
Ukraine allows providing an uninterrupted supply.

ZNAKI UA, LLC
Obolonsky ave., 35
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 331 6366
fax: +38 (044) 413 9961
e-mail: info2@znakiua.com
www.znakiua.ua

One hundred percent efficiency, professionalism and quality work – that’s the basis 
of our success. That is why Znaki UA is one of the largest manufacturers in the field of 
traffic management.

Znaki UA, LLC operates in the market for 9 years. During this time, many projects 
were realized and a large number of traffic signs and other traffic management means 
were produced. We have selected the best materials, i.e. films, paints, rolled metal and 
other related products of such leading brands as 3M, Avery, Orafol, Polifarb, etc.

Our range of products and services includes:
•		road	signs;
•		safety	signs;
•		pulsing	LED	signs;
•		speed	bumps;
•		traffic	lights	and	traffic	light	control	consoles;
•		road	safety	mirrors;
•		trailer	covers	for	roadwork;
•		road	marking	materials	(paints,	plastic	spray	paints).

RoaD DeSiGn, TRaffiC 
ConTRol
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.

ConSTRUCTion, 
ReConDiTioninG anD 
MainTenanCe of RoaDS 
anD BRiDGeS
Road-building complexes, 
machines and mechanisms
AMMANN UKRAINE
ASBUD-UKRAINE
ASTEC Inc.
BLASTRAC UKRAINE
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
DORMASH GROUP
INFORMATION SYSTEMS
IPT GROUP
KREDMASH
MARINI MAKİNA A.S. 
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
UNIPROM
ZEPPELIN UKRAINE

Crushing and screening 
equipment
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
ZEPPELIN UKRAINE

Construction and specialized 
machinery
MARINI MAKİNA A.S. 
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
TERMINAL-MK
UNIPROM
ZEPPELIN UKRAINE

excavators, loaders, 
earthmovers and surface 
planing machines
ZEPPELIN UKRAINE

Control and measuring 
instruments, testing 
equipment
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
ZEPPELIN UKRAINE

lifting equipment, cranes, 
conveyors
ZEPPELIN UKRAINE

Hydraulic, pneumatic equipment
ZEPPELIN UKRAINE

Machines for reconditioning 
and maintenance of roads, 
municipal vehicles
ASBUD-UKRAINE
ASTRA
BLASTRAC UKRAINE
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
DORMASH GROUP
DORTEHPOSTACH
IPT GROUP
KREDMASH
MARINI MAKİNA A.S. 
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
PROLOGUE TD
UNIPROM
ZEPPELIN UKRAINE

Road marking machinery, 
equipment and materials
BLASTRAC UKRAINE
DORMASH GROUP
HOFMANN GmbH
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
UNIPROM
ZEPPELIN UKRAINE

auxiliary production: 
plants, open casts
IPT GROUP
MARINI MAKİNA A.S. 

TRaffiC ConTRol MeanS
Road signs
PLASTICS-UKRAINE
ZNAKI UA

Road regulatory signs 
and warning lights
ZNAKI UA

Traffic lights
ROSTOK-ELEKOM
ZNAKI UA

Traffic information 
and control systems
ROSTOK-ELEKOM

Speed bumps 
ZNAKI UA

aCCiDenT PRevenTaTiveS
Road surface condition 
monitoring facilities
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.

Barrier systems and fences
PLASTICS-UKRAINE
WORLD ACOUSTIC GROUP 
UKRAINE
ZNAKI UA

PaRkinG
fences (barriers)
ZNAKI UA

Payment systems
ROSTOK-ELEKOM

visual observation systems
ROSTOK-ELEKOM

ConSTRUCTion MaTeRialS 
anD CoMPonenTS
Geosynthetics, geotextiles
EKIPAGE
UNIPROM

Construction chemicals
DORTEHPOSTACH
IPT GROUP
MASSENZA INTERNATIONAL LTD
PROLOGUE TD
UNIPROM

Road bitumens
PROLOGUE TD
TERMINAL-MK
UNIPROM

leaSinG SeRviCeS 
ZEPPELIN UKRAINE

inDUSTRy oRGanizaTionS 
UKRAVTODOR

SPeCializeD MeDia 
anD weB PoRTalS
CONCRETE&ASPHALT 
KAPSTROITELSTVO 
ROAD INDUSTRY OF UKRAINE
SPECIAL EQUIPMENT IN CIS
TRANSPORT
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TRaDeMaRkS CoUnTRy CoMPany

ANTROCEL Lithuania PROLOGUE TD
ASTEC USA ASTEC Inc.
BLASTRAC Netherlands BLASTRAC UKRAINE
BOMAG Germany, Italy ASBUD-UKRAINE
BORNIT Germany ASTRA
CALPRENE 501 Spain PROLOGUE TD
CATERPILLAR USA ZEPPELIN UKRAINE
CIMLINE USA DORTEHPOSTACH
COMAP Italy DORMASH GROUP
D&H USA ASTRA
DIAMINE Sweden PROLOGUE TD
ENH Denmark ASTRA
EUROMECC Italy DORMASH GROUP
E-Z DRILL Canada DORTEHPOSTACH
HBM-NOBAS Germany ASBUD-UKRAINE
HOT ROD Slovenia DORTEHPOSTACH
HYDROG Poland ASBUD-UKRAINE
IMPIANTI GUTHERM Italy IPT GROUP
KRATON POLYMERS USA ASTRA
MARATHON Canada ASTRA
MARINI Italy MARINI MAKİNA A.S. 
MASALTA China DORTEHPOSTACH
MASSENZA Italy MASSENZA INTERNATIONAL LTD
MAXWELL USA ASTRA
MESH TRACK Belgium PROLOGUE TD
MOBA Germany ASBUD–UKRAINE
NOSBUR COLOR Spain PROLOGUE TD
ORALITE Germany PLASTICS-UKRAINE
PLEXIGLAS Germany PLASTICS-UKRAINE
POWER CURBER USA ASBUD-UKRAINE
REDICOTE Sweden PROLOGUE TD
SASOBIT Germany PROLOGUE TD
SEALMASTER USA DORTEHPOSTACH
SEALMASTER USA ASTRA
SIMA USA DORTEHPOSTACH
STIHL Germany PODILLYA PARK
STRASSMAYR Poland MASSENZA INTERNATIONAL LTD
SUPRATON Germany ASTRA
TOPTEX B Denmark PROLOGUE TD
VIATOP Germany DORTEHPOSTACH
VIKING Austria PODILLYA PARK
WEBER Germany ZEPPELIN UKRAINE
WETFIX Sweden PROLOGUE TD
WORLD ACOUSTIC GROUP Poland WORLD ACOUSTIC GROUP UKRAINE
КРЕДМАШ Ukraine KREMENCHUG PLANT OF ROAD MACHINES
ЭКИБАР Ukraine EKIPAGE

LISTINg by TRADEmARkS




