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Dear colleagues!

I sincerely congratulate you on the occasion of opening of the 11th International 
Forum on projection, building and exploitation of motor roads and bridges 
AVTODOREXPO 2013.

The domestic road sector is going through tough times, but thanks to our 
long-term partnership relations we are together doing everything possible to 
maintain and develop the domestic network of roads and bridges.

Ukraine is on the way to the European community. The precondition of the 
following transition lies in the need to offer Ukrainian citizens roads of European 
quality. Therefore, the issues associated with the development of national road 
network are now under special supervision of the President of Ukraine Viktor 
Fedorovych Yanukovych and the Ukrainian Government.

We have a lot of work ahead of us. This work is closely connected with the 
development of modern world-class highways, integration of Ukrainian road 
network into the European transport system, repair of existing roads, traffic safety 
improvement, road sector reforms, transition to innovation path and introduction 
of the latest technologies.

I am convinced that AVTODOREXPO 2013 will further the implementation of 
international experience, technical re-equipment of road enterprises, introduction 
of new technologies and research optimization.

I sincerely wish all the participants good health, happiness and harmony, 
financial stability and new achievements in future work.

With great respect,
Evgenii Prusenko 
Chairman of the State Road Agency of Ukraine

Шановні колеги!

Щиро вітаю вас з нагоди відкриття 11-го Між-
народного Форуму з проектування, будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг та мостів 
АВТОДОРЕКСПО 2013.

Завдячуючи нашим багаторічним партнер-
ським взаємовідносинам в цей нелегкий для 
дорожньої галузі час ми разом робимо усе 
можливе для збереження та розбудови мережі 
доріг та мостів.

Україна знаходиться на шляху до європейсь-
кої спільноти. Передумовою цього руху є за-
безпечення європейської якості українських 
доріг. Тому питання розвитку вітчизняної до-
рожньої мережі перебуває сьогодні на особ-

ливому контролі Президента України Віктора Федоровича Януковича та 
Уряду України.

Попереду в нас велика робота з розбудови сучасних автомагістралей 
світового рівня, інтеграції мережі українських доріг до європейської 
транспортної системи, ремонту існуючих доріг, підвищення безпеки руху, 
реформування дорожньої галузі, переходу на шлях інновацій, впровадження 
новітніх технологій.

Переконаний у великій користі форуму АВТОДОРЕКСПО 2013 для 
ознайомлення з світовим досвідом, визначення напрямків технічного пере-
оснащення дорожніх підприємств, впровадження нових технологій, опти-
мізації наукових досліджень.

Щиро бажаю всім учасникам Форуму доброго здоров’я, щастя та злагоди, 
фінансової стабільності та нових досягнень у подальшій роботі.

З великою повагою,
Євген Прусенко 
Голова Державного агентства автомобільних доріг України
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ПЕРЕлІК ТОРгОВих МАРОК LiST Of TRADEmARkS/
ТОРГОВА МАРКА

TRADEMARK
КРАЇНА 

ПОХОДЖЕННЯ
COUNTRY 
OF ORIGIN КОМПАНІЯ СOMPANY

ABACUS Німеччина Germany ДОРМАШ ГРУП DORMASH GROUP
AME Австрія Austria БРIЗЕ-УКРАÏНА BRISE UKRAINE
AMERICAN GILSONITE США USA ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
ANTIKORODIN Словенія Slovenia ДОРТЕХПОСТАЧ DORTEHPOSTACH
ANTROCEL Литва Lithuania ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
ARMATEX Словаччина Slovakia ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
BERNARDI IMPIANTI Італія Italy MASSENZA INTERNATIONAL MASSENZA INTERNATIONAL
BERTOLI Італія Italy MASSENZA INTERNATIONAL MASSENZA INTERNATIONAL
BIANCHI Італія Italy ЕВРОБЕТОН EUROBETON
BIGUMA Німеччина Germany МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
BITUFOR Бельгія Belgium ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
BLASTRAC Нідерланди the Netherlands БЛАСТРАК УКРАЇНА BLASTRAC UKRAINE
BULLDOG Італія Italy MASSENZA INTERNATIONAL MASSENZA INTERNATIONAL
BUTONAL Німеччина Germany МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
CASAGRANDE Італія, Німеччина Italy, Germany ЕВРОБЕТОН EUROBETON
CASE США, Італія, Японія USA, Italy, Japan ВІРТГЕН УКРАЇНА WIRTGEN UKRAINE
CFF Німеччина Germany УНІПРОМ UNIPROM
CIMLINE США USA ДОРТЕХПОСТАЧ DORTEHPOSTACH
COMAP Італія Italy ДОРМАШ ГРУП DORMASH GROUP
DEERY США USA ДОРТЕХПОСТАЧ DORTEHPOSTACH
DENIMOTECH Данія Denmark ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
DIAMINE Швеція Sweden ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
DOBAU Німеччина Germany МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
ENKADRAIN Німеччина Germany ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
ENKAMAT Німеччина Germany ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
FRUMECAR Іспанія Spain БРIЗЕ-УКРАÏНА BRISE UKRAINE
GEOSVIT Європа Europe ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
GRACO США USA ДОРМАШ ГРУП DORMASH GROUP
GRUN Німеччина Germany MASSENZA INTERNATIONAL MASSENZA INTERNATIONAL
HAARUP MASKINFABRIK Данія Denmark БРIЗЕ-УКРАÏНА BRISE UKRAINE
HAMM Німеччина Germany ВІРТГЕН УКРАЇНА WIRTGEN UKRAINE
HATZ Німеччина Germany ІНЖИНІРИНГ РЕМЕЙК АГРЕГАТ ENGINEERING REMAKE AGGREGATE
HOT ROD Канада Canada ДОРТЕХПОСТАЧ DORTEHPOSTACH
INFRATEST Німеччина Germany УНІПРОМ UNIPROM
JETPATCHER Нова Зеландія New Zealand MASSENZA INTERNATIONAL MASSENZA INTERNATIONAL
KLEEMANN Німеччина Germany ВІРТГЕН УКРАЇНА WIRTGEN UKRAINE
LINNHOFF & HENNE Німеччина Germany БРIЗЕ-УКРАÏНА BRISE UKRAINE
LINTEC Німеччина Germany БРIЗЕ-УКРАÏНА BRISE UKRAINE
MADROG CONSTRUCTION Польща Poland ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
MAEMA Італія Italy ЕВРОБЕТОН EUROBETON
MASALTA Китай China ДОРТЕХПОСТАЧ DORTEHPOSTACH
MASSENZA Італія Italy MASSENZA INTERNATIONAL MASSENZA INTERNATIONAL
MFL Австрія Austria БРIЗЕ-УКРАÏНА BRISE UKRAINE
MGC SLOVAKIA Словаччина Slovakia ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
NORDIMPIANTI Італія Italy ЕВРОБЕТОН EUROBETON
NYNAS Швеція Sweden ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
REDICOTE Швеція Sweden ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
REDISET Швеція Sweden ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
RUBBLE MASTER MARKETING UND VERTRIEB Австрія Austria БРIЗЕ-УКРАÏНА BRISE UKRAINE
SASOBIT ПАР South Africa ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
SATEL Болгарія Bulgaria ДОРОЖНІ ДЗЕРКАЛА, БАРКОД УКРАЇНА BARCODE UKRAINE
SBM MINERAL PROCESSING Австрія Austria БРIЗЕ-УКРАÏНА BRISE UKRAINE
SCHNELL Італія Italy ЕВРОБЕТОН EUROBETON
SIMEM Італія Italy ЕВРОБЕТОН EUROBETON
TECNOTEST Італія Italy ЕВРОБЕТОН EUROBETON
TELSCHIG VERFAHENSTECHNIK Німеччина Germany БРIЗЕ-УКРАÏНА BRISE UKRAINE
TENAX Італія Italy ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
TENSAR Великобританія Great Britain УНІПРОМ UNIPROM
TERRATEST Німеччина Germany ЕВРОБЕТОН EUROBETON
TIPPTEX Угорщина Hungary ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
TOPTEX Данія Denmark ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
TYPAR Люксембург Luxemburg ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS EUROIZOL GEOSYNTHETICS
VIATOP Німеччина Germany ДОРТЕХПОСТАЧ DORTEHPOSTACH
VÖGELE Німеччина Germany ВІРТГЕН УКРАЇНА WIRTGEN UKRAINE
WEIRO Німеччина Germany MASSENZA INTERNATIONAL MASSENZA INTERNATIONAL
WEKA Німеччина Germany ІНЖИНІРИНГ РЕМЕЙК АГРЕГАТ ENGINEERING REMAKE AGGREGATE
WETFIX Швеція Sweden ПРОЛОГ ТД PROLOGUE TD
WIRTGEN Німеччина Germany ВІРТГЕН УКРАЇНА WIRTGEN UKRAINE
ГЕОДОР Україна Ukraine УКРГЕОДОР UKRGEODOR
ГЕОПУЛЬС Україна Ukraine ПУЛЬСАР І КО PULSAR & CO
ЕВРОФОРМАТ Україна Ukraine ЄВРОФОРМАТ EUROFORMAT
КОМКОН Україна Ukraine ТЕЛЕЛІНК TELELINK
ПУЛЬСАТЕКС Україна Ukraine ПУЛЬСАР І КО PULSAR & CO
СИГНАКУЛ Україна Ukraine КОЛОР С.І.М. COLOR S.I.M.
ФРЕГАТ Україна Ukraine ФРЕГАТ FREGAT
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ПРОгРАМА*

10:30–10:40 Офіційне відкриття конференції

Тематичний розділ «Матеріали і технології»
10:40–11:00 ПрОПОзиції щОдО Підвищення тріщинОстійкОсті, зсувОстійкОсті, 

кОлієстійкОсті асфальтОбетОннОгО ПОкриття на автОМОбільних 
дОрОгах, а такОж ОсОбливОсті застОсування систеМи литих 
асфальтОбетОнів (гусасфальт) на штучних сПОрудах 
Доповідачі:
Онищенко Артур Миколайович, доцент кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії НТУ, к. т. н.
Різніченко Олександр Сергійович, аспірант НТУ
Гаркуша Микола Васильович, аспірант НТУ
Невінгловський Вадим Федорович, аспірант НТУ
Аксьонов Сергій Юрійович, аспірант НТУ
Прикладовський Віталій Степанович, начальник лабораторії 
компанії «Тельман-Інженірінг»

11:00–11:15 PMA — нОвий іннОваційний Матеріал для влаштування  ПОкриттів 
дОріг та трансПОртних сПОруд з висОкОю інтенсивністю руху
Доповідачі:
Нагайчук Василь Михайлович, директор ДП «ДерждорНДІ», к. т. н.
Кушнір Олександр Володимирович, завідувач сектору асфальтобетонів ДП 
«ДерждорНДІ»

11:15–11:30 сучасні рОзрОбки кОМПанії «акзО нОбель» для дОрОжньОї галузі
Доповідач: Пер Олюнд, менеджер з маркетингу компанії «Акзо Нобель» (Швеція) 

11:30–11:45 ПІДВищЕННЯ ЕфЕКТиВНОСТІ МОДифІКАцІЇ бІТуМІВ НА ОСНОВІ 
ВДОСКОНАлЕННЯ СКлАДу КОМПОзицІйНОЇ ПОлІМЕРНОЇ ДОбАВКи 
«ПОлІДОМ»
Доповідач: Кіщинський Сергій Володимирович, завідувач відділу  дорожньо-
будівельних матеріалів і конструкцій ДП «ДерждорНДІ»

11:45–12:00 ВиКОРиСТАННЯ АСфАльТОВОЇ КРиХТи В ДОРОЖНьОМу буДІВНицТВІ: 
ПРАКТичНІ АСПЕКТи, ОДЕРЖАНА КОРиСТь
Доповідач: Зайцев Іван Анатолійович, менеджер з маркетингу компанії 
«Arizona Chemical» (Москва, Росія)

12:00–12:15 ЕфЕКТиВНІСТь ВиКОРиСТАННЯ  ГЕОСиНТЕТичНиХ ГРАТОК ДлЯ 
АРМуВАННЯ зЕРНиСТиХ  ШАРІВ ОСНОВи
Доповідач: Гамеляк Ігор Павлович, професор кафедри аеропортів НТУ, д. т. н., 
науковий консультант ТОВ «Євроізол Геосинтетикс» 

12:15–12:30 КОМПОзиТНІ СІТКи  В АРМуВАННІ НЕЖОРСТКиХ  ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ
Доповідач: Орешкін Дмитро Олександрович, генеральний директор ТГ «Екіпаж»

12:30–12:45 МОНТАЖ МОСТОВиХ ОПОР ТА ІНШиХ ВЕлиКОГАбАРиТНиХ 
МЕТАлОКОНСТРуКцІй зА ДОПОМОГОю  КОМПОзиТНиХ МАТЕРІАлІВ
Доповідач: Іщенко Анатолій Олексійович, професор Приазовського державно-
го технічного університету (м. Маріуполь, «Діамант і К»),  д. т. н.

Тематичний розділ «техніка для будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг» 

12:45–13:00 АСфАльТОзМІШуВАльНІ уСТАНОВКи ПАО «КРЕДМАШ» — з уРАХуВАН-
НЯМ ВиМОГ РЕГлАМЕНТІВ КРАЇН  МиТНОГО СОюзу ТА ЄВРОСОюзу
Доповідач: Куленко Віктор Васильович, заступник Голови  Наглядової  Ради ПАО «Кредмаш»

Тематичний розділ «безпека руху»
13:00–13:15 MІЖНАРОДНий ТА уКРАЇНСьКий ДОСВІД з ПРОВЕДЕННЯ АуДиТОРСьКиХ 

ПЕРЕВІРОК з бЕзПЕКи ДОРОЖНьОГО РуХу
Доповідач: Рахуба Дмитро Юрійович, старший науковий співробітник відділу 
безпеки дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ»

13:15–13:30 ПІДВищЕННЯ ЕфЕКТиВНОСТІ зАСТОСуВАННЯ МАТЕРІАлІВ ТА ВиРОбІВ 
ДлЯ ГОРизОНТАльНОЇ РОзМІТКи
Доповідач: Гостєв Юрій Георгійович, завідувач відділу дорожньої обстановки ДП 
«ДерждорНДІ»

Тематичний розділ «діагностика стану автомобільних доріг»
13:30–13:45 СучАСНІ зАСОби ДІАГНОСТиКи СТАНу АВТОМОбІльНиХ ДОРІГ

Доповідач: Смолянюк Роман Володимирович, доцент кафедри будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг ХНАДУ, к. т. н.

13:45–14:00 уДОСКОНАлЕННЯ ДІАГНОСТиКи СТАНу ДОРОЖНІХ КОНСТРуКцІй ПРи 
ОбґРуНТуВАННІ ПРОЕКТНиХ РІШЕНь ПРи РЕКОНСТРуКцІЇ АВТОДОРІГ
Доповідач: Шуляк Іван Станіславович, аспірант НТУ

Тематичний розділ «випробування»
14:00–14:10 ПРАКТичНА ПРОПуСКНА зДАТНІСТь АВТОМОбІльНиХ ДОРІГ

Доповідачі:
Пальчик Анатолій Миколайович, професор кафедри проектування доріг, геодезії 
та землеустрою НТУ, к. т. н.
Додух Катерина Михайлівна, асистент кафедри проектування доріг, геодезії 
та землеустрою НТУ

14:10–14:25 НЕДОлІКи ВІДОМиХ МЕТОДІВ ТА зАСОбІВ ШТАМПОВиХ ВиПРОбуВАНь 
ДОРОЖНІХ КОНСТРуКцІй
Доповідач: Шур’яков Максим Валерійович, аспірант НТУ

14:25–14:35 СТАНцІЯ ДлЯ ШТАМПОВиХ ВиПРОбуВАНь ДОРОЖНІХ КОНСТРуКцІй ТА ЇХ ШАРІВ
Доповідач: Гаврищук Владислав Володимирович, аспірант НТУ

14:35–14:45 ПОРТАТиВНий ПРилАД ДлЯ ВиМІРюВАННЯ КОЕфІцІЄНТА зчЕПлЕННЯ
Доповідач: Клітченко Богдан Валерійович, аспірант НТУ

14:45–14:55 НАСлІДКи ВибуХу ПАлиВНО-ПОВІТРЯНОЇ СуМІШІ НА АзС
Доповідачі: 
Богаченко Володимир Миколайович, доцент кафедри проектування доріг, 
геодезії та землеустрою НТУ, к. т. н.
Тютюнник Яна Сергіївна, аспірант НТУ 

Тематичний розділ «контроль якості автомобільних доріг»
14:55–15:10 ПРилАДи І ОблАДНАННЯ ДлЯ КОНТРОлю ЯКОСТІ ДОРОЖНьО-

буДІВЕльНиХ МАТЕРІАлІВ ТА РОбІТ
Доповідач: Ваіл Михайло Шаєвич, завідувач відділу розробки засобів технічного  
нагляду ДР «Дорцентр»

15:10–15:25 уДОСКОНАлЕННЯ КОНТРОлю ущІльНЕННЯ ШАРІВ ДОРОЖНьОГО ОДЯГу
Доповідач: Павлюк Дмитро Олександрович, завідувач кафедри проектування 
доріг, геодезії та землеустрою НТУ, д. т. н.

Науково-практична конференція з проектування 
та будівництва автомобільних доріг

Організатор: УкрАвтоДор

13 листопада 2013

*В програмі можливі зміни
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CAMEA, spol. s.r.o.
Kořenského, 25
621 00 Brno, Czech Republic
tel.: +420 541 228 874
fax: +420 541 228 874
e-mail: e.nesvadbova@camea.cz
www.camea.cz

CAMEA спеціалузується на розробці та виробництві систем обробки зображень 
і сигналів. Компанія пропонує продукцію для високошвидкісного динамічного 
визначення маси об’єктів під час руху (WIM).

CFF GmbH & Co.KG
Arnstädter Str., 2 
Gehren, D-98708, Germany
tel.: +49 36783 8820 
fax: +49 36783 882252
mob.: +49 172 2190627
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. Ви-

користовуються як стабілізуючі добавки в асфальтобетонних сумішах, таких як щебе-
нево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА), асфальтобетон, дренуючий асфальтобетон, 
високодеформативні зносостійкі бітумні покриття. 

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

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

та однорідно розчиняється у асфальтобетонній суміші і покращує властивості 
бітумів, наприклад, модифікує бітуми, знижує температуру замішування 
асфальтобетонної суміші, знижує в’язкість бітуму (гарячого), покращує опір де-
формації. 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.

     

CONTROLS S.r.L
Via Aosta, 6

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

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

www.controls.it
Представник в Україні:

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

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

рожніх лабораторій, поставка обладнання для лабораторій контролю якості буді-
вельних матеріалів і конструкцій, виготовлення, реалізація та сервісне обслуговування 
різних моделей вагового обладнання.

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

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

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

INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH
Wiesenbachstraβe, 15

Brackenheim-Botenheim, 74336, Germany
tel.: +49 071 35/95 000

fax.: +49 071 35/95 0020
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.
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MASSENZA INTERNATIONAL
Truhlarska 1520/23
110 00 Praha 1, Czech Republic 
tel.: +420 739 254 846
e-mail: massenza@massenza.com
www.massenza.com

MASSENZA є одним з визнаних світових лідерів у виробництві емульсійних заводів, 
заводів з модифікації бітумів, автогудронаторів, термотанків, теплогенераторів, об-
ладнання для заливання швів.

Також ми поставляємо продукцію наших партнерів:
•	 сларрі машини;
•	 мобільне дробильне обладнання;
•	 асфальтобетонні заводи;
•	 заводи холодних сумішей;
•	 бетонні насоси;
•	 маркувальне обладнання;
•	 лабораторне обладнання;
•	 емульгатори, модифікатори бітуму;
•	 багатофункціональні холодні ремонтери;
•	 термос-бункери для гарячого литого асфальтобетону.

SWARCO AG
Blattenwaldweg, 8, A-6112 Wattens, Austria 
tel.: +43 522 458 770; fax: +43 522 456 070
e-mail: office.holding@swarco.com
dmitry.pankratov@swarco.com
www.swarco.com

Системи та рішення з керування міськими та міжміськими транспортними 
потоками, паркуванням, громадським транспортом та забезпечення оперативною 
інформацією всіх учасників руху. Наші послуги також включають в себе впровадження 
та адміністрування проекту, а також внутрішні науково-дослідні роботи, наприклад 
розробка апаратного та програмного забезпечення. Участь у національних та між-
народних дослідницьких проектах.

TENSAR INTERNATIONAL LIMITED 
Cunningham Court, Shadsworth Business Park
Blackburn, BB1 2QX, Great Britain
tel.: +44 0125 426 2431; fax: +44 0125 426 6868
e-mail: info@tensar-international.com
www.tensar.co.uk

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

АВТОШЛЯХОВИК УКРАЇНИ, Журнал
пр-т 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 р.

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; виходить раз на 2 місяці.

АЛЬФАТЕКС, ПП ВКП
бульв. Автокразівський, 19

Кременчук, Полтавська обл., 39601, Україна 
тел./факс: (0536) 743 828

www.autokraz.biz

Продаж вантажних автомобілів МАЗ, SHACMAN, КрАЗ, УРАЛ та спецтехніки. Ремонт, 
технічне обслуговування вантажних автомобілів, продаж запчастин.

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 асфальто-
змішувальних установок із досвідом більше 100 років. Модельній ряд охоплює такі 
типи установок: 

•	 стаціонарні АБЗ від 80 до 450 т/год.
•	 пересувні АБЗ від 80 до 320 т/год.
•	 супермобільні АБЗ 160–200 т/год.
Поставка запасних частин відбувається безпосередньо на склад замовника. 
Кваліфіковані сервісні інженери Амманн Україна здійснюють сервісне 

обслуговування по всій Україні. 

БЕТОН&АСФАЛЬТ, Журнал
а/с 79, Київ, 04205, Україна

тел.: (044) 451 6408, (044) 332 5213
(044) 332 5214; 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, 
підтримує зв’язок між наукою та будівельною індустрією, допомагає оперативному 
впровадженню сучасних технологій у будівельну та дорожню індустрію. Спеціалісти, 
що працюють у цій галузі, завжди знайдуть необхідну інформацію про стан ринку, 
матеріали, техніку та технології на сторінках видання.
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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 
обробки поверхонь. Продукція BLASTRAC, а саме дробеструйні, фрезерувальні, 
шліфувальні машини та промислові пилососи використовуються в будівництві 
та ремонті аеропортів, доріг і мостів, при виготовленні та реставрації бетонних 
і декоративних підлог, під час демонтажних робіт, у нафтохімічній промисловості та 
для обслуговування морських суден і прибережних платформ.

БРIЗЕ-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Предславинська, 43/2
Київ, 03150, Україна
тел.: (044) 529 1330
факс: (044) 528 0256
e-mail: info@brise-group.com.ua
www.brise-group.ru

Компанія «БРІЗЕ-Україна» пропонує продаж, оренду та обслуговування дорожньо-
будівельної техніки відомих виробників: 

•	 LINTEC GmbH (Німеччина) — асфальтозмішувальне та бетонозмішувальне 
устаткування;

•	 LINNHOFF&HENNE GmbH (Німеччина) — устаткування для виробництва та 
транспортування GUS-асфальту;

•	 SBM MINERAL PROCESSING GmbH (Австрія) — БСУ та мобільне дробильно-
сортувальне устаткування.

БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
ДІМ-ОЛЛЕН, ПП
пров. Делегатський, 12 
Київ, 04107, Україна
тел.: (067) 233 1912, (050) 012 3815
e-mail: post@bud-jurnal.com.ua, buildjournal@ukr.net 
www.budjurnal.com.ua 

БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ — провідне видання галузі, що протягом року видає шість 
тематичних спецвипусків: 

•		«Енергоефективне	будівництво.	Газобетон»;	
•		«Промислове	і	комерційне	будівництво»;
•		«Керамічне	будівництво»;
•		«Дорожнє	будівництво.	Спецтехніка»;
•		«Індустріальне	будівництво.	Бетон,	Залізобетон»;
•		«Енергозбереження.	Оздоблювальні	матеріали».
Широко висвітлюються питання сучасного будівництва, архітектурні та ди-

зайнерські рішення, нормативна база та державне регулювання.

ВІРТГЕН УКРАЇНА
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 стопроцентним іноземним капіталом «Віртген Україна» —
представництво групи «Wirtgen Group» в Україні — забезпечує постачання та 
обслуговування дорожньої та будівельної техніки Wirtgen, Vogele, Hamm, Kleemann, 
Case, Streumaster, Schafer.

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 реалізацію 
державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснює управління 
автомобільними дорогами України загального користування. 

У віданні Укравтодору перебуває мережа автомобільних доріг загального користу-
вання протяжністю 169,7 тис. км. Протяжність доріг державного значення  становить 
52,0 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 протяжністю 384,0 км.

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

ДОРМАШ ГРУП, ТОВ
проїзд Галузевий, 20, Кременчук

Полтавська обл., 39600, Україна
тел./факс: (0536) 76 14 22

e-mail: market@dormashgroup.com
www.dormashgroup.com, www.betonua.com

Дормаш Груп — багатопрофільна компанія, що працює на ринках України, 
РФ і ближнього зарубіжжя. Компанія займається проектуванням, виробництвом 
і постачанням обладнання для зберігання, розігріву та транспортування бітуму 
та інших нафтопродуктів. Сервісна служба підприємства готова виконати: пуско-
налагоджувальні роботи, сервісне облуговування, монтаж/демонтаж і провести 
модернізацію бітумних сховищ.

Пропонуємо:
•		ємності	бітумні;
•		нагрівачі	термальної	оливи;
•		установки	для	виробництва	модифікованого	бітуму	та	емульсії;
•		автогудронатори	і	бітумовози;
•		техніку	для	розмічування;
•		бетонозмішувальні	установки;
•		копрову	техніку.
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ДОРОЖНІ ДЗЕРКАЛА
БАРКОД УКРАЇНА, ТОВ
пров. Охтирський, 3, оф. 414
Київ, 03022, Україна
тел.: (044) 332 2452
факс: (044) 585 6652
e-mail: oksana@barcod.com.ua
www.shop.barcod.com.ua

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

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

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

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

Співпраця з нашим журналом сприятиме процвітанню вашої компанії, забезпечить 
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 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;
Штовхаємі і самохідні різці швів асфальтобетонних покриттів.

ЕВРОБЕТОН, А/О, ПрАТ
вул.Орджонікідзе, 6, Краматорськ

Донецька обл., 84306, Україна 
тел.: (050) 367 3088; факс: (06264) 6 06 99

e-mail: info@eurobeton.info
www.eurobeton.info

Постачання, монтаж, сервіс обладнання іноземних компаній: SIMEM, NORDIMPIANTI, 
BIANCHI, CASAGRANDE, MAEMA, SCHNELL, TECNOTEST, ТЕRRATEST — бетонозмішуваль-
ного устаткування, комплектних фабрик збірного залізобетону, труб, шпал, опор, щогл 
зв’язку; опалубки, верстатів для обробки натурального каменю та бетону; лаборатор-
ного обладнання; згинаючих роботів, ліній з виробництва зварної сітки; контейнерів 
розігріву, приладів для вимірювання щільності грунту.

ЕКІПАЖ, Технологічна Група, ТОВ
вул. Єнакієвська, 4, Харків, 61046, Україна

тел.: (057) 752 0145; факс: (057) 778 0161
e-mail: ekipage.rebar@gmail.com

www.ekibar.org

ТГ «ЕКІПАЖ» пропонує революційне рішення по армуванню композитними геосіт-
ками шарів дорожніх одягів, яке підсилює стійкість автошляхів до навантажень, 
запобігаючи утворенню тріщин і ям, та зменшує виникнення напливів і дефектів 
«хвилястості» і «колійності» в місцях гальмування і розгону автотранспорту, на ділянках 
зупинки і парковки, у тому числі на ухилах, а також на ділянках з неоднорідною 
підставою. Застосовна технологія холодного ресайклінгу.

ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS, ТОВ
а/с 31, Київ, 01103, Україна 

тел./факс: (044) 230 2233, (044) 567 2020 
e-mail: geo@euroizol.com.ua 

www.geosvit.com.ua 

Євроізол Geosynthetics — інженерно-консультативна компанія, що забезпечує 
весь комплекс науково-дослідних, проектних та супроводжуючих робіт в області 
застосування геосинтетичних матеріалів.

З 2006 року компанія входить до складу світового товариства по геосинтетичним 
матеріалам IGS.

Спеціалісти компанії виконують оптимальний підбір геосинтетичних матеріалів 
для дорожнього, гідротехнічного, екологічного та ландшафтного будівництва.

ЄВРОФОРМАТ, Торговий дім, Завод
вул. Куренівська, 21-Г, Київ, 04073, Україна

тел.: (044) 494 3538; факс: (044) 495 2336
e-mail: td@euroformat.com
www.euroformatroad.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.
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ІНЖИНІРИНГ РЕМЕЙК АГРЕГАТ, ПП
пр-т Перемоги, 68/1, оф. 62, Київ, 03113, Україна
тел.: (044) 599 1644; факс: (044) 545 6125
e-mail: e-ra@i.kiev.ua 
www.e-ra.kiev.ua

Інжиніринг Ремейк Агрегат є:
•	 авторизованим сертифікованим центром німецької компанії HATZ, що спе-

ціалізується на виробництві дизельних двигунів;
•	 дистриб’ютором німецької фірми WEKA, що спеціалізується на виробництві 

свердлильних системи і настінних пил.
Інжиніринг Ремейк Агрегат пропонує:
•	 дизельні двигуни HATZ, сервісне обслуговування, запасні частини, гарантійний 

та післягарантійний ремонт дизельних двигунів HATZ;
•	 дизель-генератори, зварювальні дизель-генератори: електрична частина Linz, 

двигун HATZ;
•	 автономні освітлювальні вежі ERA з дизельними двигунами;
•	 дизельні мотопомпи ERA з дизельними двигунами HATZ;
•	 гідравлічні мастильні станції ERA;
•	 свердлильні системи WEKA, стінорізні (настінні) пили WEKA: сервісне обслуго-

вування, гарантійний та післягарантійний ремонт;
•	 алмазні диски та алмазні коронки для різання і свердління залізобетону, свіжого 

бетону, асфальту; продаж і відновлення.

ІНТОН, Фірма, ТОВ
Палац Праці, під’їзд 3, оф. 33–15
пл. Конституції, 1, Харків, 61200, Україна
тел.: (057) 730 0485
факс: (057) 714 9601, (057) 731 3112
e-mail: inton@vk.kh.ua
www.inton.ua 

На ринку обладнання ТОВ «ФІРМА ІНТОН» працює понад 20 років.
Підприємство пропонує розглянути можливість взаємовигідного співробітництва 

за такими напрямами:
•	 постачання приладів та обладнання для дорожньої та будівельної індустрії;
•	 оснащення виробничих лабораторій;
•	 комплектування лабораторій учбових закладів.
Широкий асортимент запропонованої продукції дозволяє надати нашим партне-

рам оптимальні рішення саме їх задач у найкоротші терміни.

ІНФОРМСИТЕМИ, НТЦ, ПрАТ 
вул. 60 років Жовтня, 4, Кременчук
Полтавська обл., 39600, Україна
тел./факс: (0536) 791 713
e-mail: msu@is.pl.ua
www.is.pl.ua

НТЦ «Інформаційні системи» спеціалізується на розробці і впровадженні 
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:
•	 системи управління для асфальтних і бетонних заводів;
•	 модернізацію асфальтних заводів;
•	 ваги автомобільні електронні.

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО, Журнал
а/с 79, Київ, 04205, Україна

тел.: (044) 451 6408, (044) 332 5213
(044) 332 5214; 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 зібра-
ли найнеобхіднішу інформацію».

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.

КРАСНАЯ ЛИНИЯ, Специализированный 
отраслевой журнал, выпуск «Дороги»

пр-т Лиговский, 50, корп. 3, оф. 14, 15
Санкт-Петербург, 191040, Россия 

тел.: +7 812 600 4707, +7 921 945 6390  
e-mail: info@line-red.ru   

www.line-red.ru

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

Поширення: галузеві виставки, конференції, адресна розсилка серед дорожніх 
організацій і компаній. Виходить 7 разів на рік; тираж: 8000 примірників.
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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 грунтозмішу-
вальних установок, додаткового обладнання та запасних частин до них; монтаж, 
запуск та налагодження асфальтозмішувальних установок; проведення модернізації 
модельного ряду, що випускався раніше.

МАХИНА-ТСТ
ул. Гришина, 89
Могилев, 212011, Беларусь
тел./факс: + 375 0222 258 445
тел.: +375 0222 702 843
e-mail: machinatex@mail.ru
www.mahina-tst.com

ТОВ «Махина-ТСТ» — успішна виробнича компанія, що швидко розвивається.
Основним напрямком виробничої програми підприємства є виробництво 

широкого спектру геосинтетичних матеріалів за найсучаснішою європейською 
технологією. Через високі вимоги до фізико-механічних і інших показників готового 
продукту, сировинні компоненти підбираються з особливою ретельністю та закупо-
вуються у найвідоміших світових виробників.

МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ТОВ 
вул. Святошинська, 34-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 331 0077
факс: (044) 502 8118
e-mail: info@icp.ua
www.icp.ua

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

Продукція сертифікована та відповідає європейським стандартам якості.

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 дистриб’ютором дорожніх продуктів від АТ «AKZO NOBEL»: 
•	 емульгаторів Redicote® для виробництва 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. 
Для дорожніх організацій пропонуються:
•	 дорожні дистиляційні бітуми (NYNAS AB);
•	 енергозберігаюча добавка Sasobit для модифікації дорожніх бітумів (SASOL WAX);
•	 СБР-модифікатори бітумів та бітумних емульсій (ALGOL CHEMICALS);
•	 металеві сітки MESH TRACK для армування та посилення несучої здатності 

дорожнього покриття (BEKAERT);
•	 целюлозні волокна ANTROCEL для виробництва ЩМА;
•	 натуральний асфальт (AMERICAN GILSONITE);
•	 промислове та лабораторне обладнання ( DENIMO TECH);
•	 дорожня техніка (MADROG CONSTRUCTION);
Гарантійне та сервісне обслуговування обладнання та дорожньої техніки. 

ПРОМКОМПЛЕКТ, ТОВ
вул. Сандомирська, 1/1

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

тел.: (062) 203 0131
e-mail: promkomplekt.ltd@gmail.com

www.promkomplect.com.ua

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

ПУЛЬСАР І КО, ТОВ
вул. Фабрична, 2

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

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

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

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

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

СІТКА ЗАХІД, ПП
вул. Нікітіна, 3
Чернівці, 58018, Україна
тел./факс: (0372) 523 439
e-mail: info@sitkazahid.com
www.sitkazahid.com

«Cітка Захід» — підприємство, що спеціалізується на виробництві та реалізації 
металевої сітки і дроту як у західних, так і в центральних областях України, а також 
в м.  Києві, надаючи споживачам широкий спектр виробів високої якості і широкий 
спектр сервісних послуг.

Підрозділи ПП «Сітка Захід» розташовані в Києві, Львові та Чернівцях.

СПЕЦТЕХНИКА В СНГ, ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
а/с 79, Київ
04205, Україна
тел.: (044) 451 6408, (044) 332 5213
(044) 332 5214; 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 буді-
вельну, дорожню, комунальну та підйомну техніку від вітчизняних та світових 
виробників. Дає унікальну можливість професіоналам бути в курсі останніх новин. 
Дозволяє порівнювати характеристики представлених для продажу моделей техніки. 
На сайті завжди представлені тематичні новини, аналітичні огляди та статистичні 
матеріали.

СПЕЦТЕХНИКА В СНГ, Каталог
а/с 79, Київ, 04205, Україна

тел.: (044) 451 6408, (044) 332 5213
(044) 332 5214; 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, 

комунальна, підйомна» — надання розгорнутої інформації та характеристик буді-
вельного 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.

ТЕЛЕЛІНК
вул. Дружківська, 10, оф. 408

Київ, 03113, Україна
тел.: (044) 374 0300
факс: (044) 443 1426

e-mail: info@urt.com.ua
www.telelink.com

Міжнародна компанія ТЕЛЕЛІНК (ТОВ «УкрРадіоТел» в Україні) реалізує масштабні 
проекти у сферах телекомунікацій, інфраструктурних програмних рішень та системної 
інтеграції. Перевагами ТЕЛЕЛІНК є інвестування — реалізація проектів «під ключ» 
за рахунок власних коштів на взаємовигідних умовах та співпраця з  провідними 
виробниками обладнання. Наш партнер, ТОВ «Система Сервіс», забезпечує най-
сучасніше обладнання для АСУДР будь-якої складності.

ТРАНСПОРТ, Щотижневий журнал
ПЛАСКЕ, АТ, Видавнича організація

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

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 щодо основних аспектів 
цього ринку, а також транспортного комплексу України й суміжних держав.

Журнал офіційно акредитований при Міністерстві Інфраструктури України, 
Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ), АсМАП України, Асоціаціях 
«УкрЗовнішТранс», «Союз Портових Операторів», «УкрПорт», тощо.

Виходить щосереди російською мовою.
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УКРГЕОДОР, ТЗОВ
вул. Д. Галицького, 36, Моршин
Львівська обл., 82482, Україна
тел./факс: (03260) 60 574
e-mail: ukrgeodor@ukr.net
www.geodor.ua

Виробництво та реалізація об’ємних геограток ГЕОДОР, геосіток АРМДОР. 
3D армування ґрунту за допомогою ГЕОДОР — перевірена, економічно доцільна 

та екологічна технологія будівництва доріг, укріплення схилів, конусів мостів та 
шляхопроводів.

Система управління якістю сертифікована згідно ISO 9001-2008.

УНІПРОМ, ТОВ
Петро Айзман
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

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

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

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

бавка для зниження температури приготування, транспортування, укладання та 
ущільнення асфальтобетонних сумішей WARMMIX L виробництва компанії Star 
Asphalt S.p.A;

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

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

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

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

•	 гідрофобізатори будівельних матеріалів виробництва фірми Wacker Chemie;
•	 матеріали для ремонту бетонних конструкцій та споруд;
•	 редиспергуючі порошки та дисперсії, сповільнювачі, прискорювачі твердіння, 

реологічні та тиксотропні домішки для виробництва будівельних матеріалів на 
цементній та гіпсовій основі;

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

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

ФАБРІКАНТ.ЮА
вул. Дегтярівська, 53-А, оф. 310

Київ, 03113, Україна 
тел.: (044) 393 9536, (044) 393 9537

факс: (044) 594 8999
e-mail: info@fabrikant.ua

www.fabrikant.ua

Fabrikant.ua — це електронний торгівельний майданчик для організації торгів та 
закупок в режимі онлайн. Співпраця з Fabrikant.ua забезпечує прозорість та ефектив-
ність торгових процедур, можливість пошуку нових постачальників та ринків збуту.

Всім учасникам та відвідувачам виставки пропонується безкоштовний тестовий 
доступ на 1 місяць (виробникам продукції — на 6 місяців).

Реєструйтесь на www.fabrikant.ua!

ФРЕГАТ, Завод, ПАТ
вул. Корабельна, 50, Первомайськ
Миколаївська обл., 55210, Україна

тел.: (05161) 42 374, (056) 374 9019
факс: (05161) 43 725, (056) 374 9004

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

Публічне акціонерне товариство «Завод «Фрегат» — це більш ніж 15-річний 
досвід в виробництві та постачанні дорожніх металевих огороджень, у тому числі 
з підвищеною стримувальною здатністю.

Продукція виготовляється згідно діючих стандартів до металевого дорожнього 
огородження з урахуванням вимог європейських норм EN 1317 (сертифікат на 
маркування своєї продукції знаком «СЕ»).

На ПАТ «Завод «Фрегат» впроваджено систему управління якістю ISO 9001:2008.

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

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

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

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

Ми надаємо наступні послуги:
•	 поставка техніки;
•	 сервіс та гарантійне обслуговування;
•	 поставка запасних частин;
•	 оренда будівельної техніки;
•	 продаж вживаної техніки;
•	 сприяння у фінансуванні.
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ПРОЕКТуВАННЯ АВТОДОРІГ, 
КЕРуВАННЯ ТРАНСПОРТНиМи 
ПОТОКАМи
CONTROLS
SWARCO 
ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS

буДІВНицТВО, РЕМОНТ ТА ОбСлу-
ГОВуВАННЯ ДОРІГ І МОСТІВ 
Дорожньо-будівельні комплекси, 
машини і механізми
CONTROLS
MASSENZA INTERNATIONAL
АММАНН УКРАЇНА
БЛАСТРАК УКРАЇНА
БРIЗЕ-УКРАÏНА
ВІРТГЕН УКРАЇНА
ДОРМАШ ГРУП
ЕВРОБЕТОН
ІНЖИНІРИНГ РЕМЕЙК АГРЕГАТ
ІНТОН
ІНФОРМСИСТЕМИ
УНІПРОМ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

Дробильно-сортувальне обладнання
BRISE UKRAINE
MASSENZA INTERNATIONAL
WIRTGEN UKRAINE

будівельний і спеціальний транспорт
MASSENZA INTERNATIONAL
АЛЬФАТЕКС
АММАНН УКРАЇНА
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН
ПРОМКОМПЛЕКТ
УНІПРОМ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

Екскаватори, навантажувачі, 
землерийні і планувальні машини
WIRTGEN UKRAINE

Підйомне обладнання, крани, 
транспортери
АЛЬФАТЕКС

Гідравлічне і пневматичне 
обладнання
ІНЖИНІРИНГ РЕМЕЙК АГРЕГАТ
ІНТОН

Контрольно-вимірювальне, 
випробувальне обладнання
CONTROLS
INFRATEST PRUFTECHNIK 

Машини для ремонту 
та утримання доріг
CONTROLS
MASSENZA INTERNATIONAL
АЛЬФАТЕКС
БЛАСТРАК УКРАЇНА
ВІРТГЕН УКРАЇНА
ДОРМАШ ГРУП
ДОРТЕХПОСТАЧ
ІНЖИНІРИНГ РЕМЕЙК АГРЕГАТ

ІНТОН
МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ
ПРОЛОГ ТД
УНІПРОМ

Асфальтові заводи, допоміжне 
виробництво
АММАНН УКРАЇНА
БРIЗЕ-УКРАÏНА

зАСОби ОРГАНІзАцІЇ ТА РЕГулю-
ВАННЯ ДОРОЖНьОГО РуХу
Розмічання доріг: техніка, 
обладнання та матеріали 
MASSENZA INTERNATIONAL
БЛАСТРАК УКРАЇНА
ВІРТГЕН УКРАЇНА
ДОРМАШ ГРУП
КОЛОР С.І.М.
ПРОМКОМПЛЕКТ
УНІПРОМ

Дорожні знаки
ЄВРОФОРМАТ 
МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ
ПРОМКОМПЛЕКТ

Дорожні сигнальні знаки і вогні
ПРОМКОМПЛЕКТ
ТЕЛЕЛІНК

Світлофори
РОСТОК-ЕЛЕКОМ
ТЕЛЕЛІНК

Дорожні інформаційні 
та контрольні системи
CAMEA
РОСТОК-ЕЛЕКОМ
ТЕЛЕЛІНК

Дорожні дзеркала
ДОРОЖНІ ДЗЕРКАЛА, БАРКОД УКРАЇНА

Елементи примусового обмеження 
швидкості
ПРОМКОМПЛЕКТ

зАСОби бЕзПЕКи 
засоби контролю стану 
дорожнього покриття
CAMEA
CONTROLS 
БЛАСТРАК УКРАЇНА
ІНТОН
УНІПРОМ

засоби нагляду за дотриманням 
швидкісного режиму
CAMEA
ТЕЛЕЛІНК

бар’єрні системи й огорожі
ЕВРОБЕТОН
ЄВРОФОРМАТ 
МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ
СІТКА ЗАХІД
ФРЕГАТ

ПАРКуВАННЯ 
Огорожі (шлагбауми)
СІТКА ЗАХІД

Системи оплати
РОСТОК-ЕЛЕКОМ

Системи візуального 
спостереження
РОСТОК-ЕЛЕКОМ

буДІВЕльНІ МАТЕРІАли 
ТА КОМПОНЕНТи
Матеріали для будівництва 
та ремонту автодоріг
AKZO NOBEL
CFF GmbH & Co.KG
TENSAR INTERNATIONAL LIMITED
ДОРТЕХПОСТАЧ
ЕВРОБЕТОН
ЕКІПАЖ
КОЛОР С.І.М.
УНІПРОМ

Стабілізатори ґрунтів, армогрунти
TENSAR INTERNATIONAL LIMITED
ЕКІПАЖ
ПУЛЬСАР І КО
УКРГЕОДОР

Геосинтетичні матеріали, геотекстиль
ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS
МАХИНА-ТСТ
ПУЛЬСАР І КО
УКРГЕОДОР
УНІПРОМ

будівельні хімікати
CFF GmbH & Co.KG
MASSENZA INTERNATIONAL
ДОРТЕХПОСТАЧ
МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ
ПРОЛОГ ТД
УНІПРОМ

Дорожні бітуми
AKZO NOBEL 
MASSENZA INTERNATIONAL
ПРОЛОГ ТД
УНІПРОМ

ГАлузЕВІ ОРГАНІзАцІЇ 
ТА фОРМуВАННЯ
УКРАВТОДОР

СПЕцІАлІзОВАНІ зАСОби 
МАСОВОЇ ІНфОРМАцІЇ ТА 
ІНТЕРНЕТ-ПОРТАли
АВТОШЛЯХОВИК УКРАЇНИ
БЕТОН&АСФАЛЬТ
БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
ДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ
КАПСТРОИТЕЛЬСТВО
КРАСНАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦТЕХНІКА В СНД, Каталог 
СПЕЦТЕХНІКА В СНД, Портал
ТРАНСПОРТ

ПЕРЕлІК ЕКСПОнЕнТІВ ЗА нОМЕнКлАТуРОю
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PROGRAm*

Scientific and Practical Conference on Projection 
and Construction of Roads

Organizer: UkrAvtoDor 

November 13, 2013

*Changes are possible

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

Session: «Materials and Technologies»

10:40–11:00 WAys TO increAse crAck resisTAnce, sheAr-resisTAnce, cOATing 
sTrengTh Of AsPhAlTic cOncreTe PAveMenT And APPlicATiOn 
PeculiAriTies Of cAsT AsPhAlT cOncreTe (gusAsPhAlT) 
On engineering sTrucTures 
Speakers:
Onishchenko Artur, Associate Professor, Department of Road Building Materials 
and Chemistry, NTU, Cand. Sc.
Riznichenko Oleksandr, NTU postgraduate
Harkusha Mykola, NTU postgraduate
Nevinhlovskyi Vadym, NTU postgraduate
Aksenov Sergii, NTU postgraduate
Prykladovskyi Vitalii, Head of Laboratory, “Telman-Engineering” Company

11:00–11:15 PMA — neW innOvATive MATeriAl fOr cOvering rOAd cArPeTs 
And TrAnsPOrT fAciliTies WiTh high TrAffic densiTy
Speakers:
Nahaichuk Vasyl, Director, “DerzhdorNDI”, Cand. Sc.
Kushnir Oleksandr, Head of Asphalt Concrete Sector, “DerzhdorNDI”, SE

11:15–11:30 AdvAnced rOAd indusTry develOPMenTs Of AkZO nOBel cOMPAny
Speaker: Per Ahlund, Marketing Manager, “Akzo Nobel” Company (Sweden) 

11:30–11:45 IMPROvEMENT OF bITUMEN MODIFICATION EFFECTIvENESS bY 
MEANS OF SOPhISTICATING COMPOSITION OF “POLIDOM” COMPOSITE 
POLYMER ADDITIvE
Speaker: Kischynskyi Sergii, Head of Road Construction Materials and Constructions, 
“DerzhdorNDI”, SE

11:45–12:00 USE OF ASPhALT GRIT IN ROAD CONSTRUCTION: PRACTICAL ASPECTS, 
DERIvED bENEFITS
Speaker: Zaitsev Ivan, Marketing Manager, “Arizona Chemical” (Moscow, Russia)

12:00–12:15 EFFICIENCY OF GEOSYNThETIC GRIDS’ APPLICATION FOR REINFORCEMENT 
OF GRANULAR bASE LAYERS
Speaker: Gameliak Igor, Professor of Airport Department, NTU, D. Sc. in engineering, 
Scientific Consultant, “Euroizol Geosynthetics”, LLC 

12:15–12:30 APPLICATION OF COMPOSITE GRIDS IN REINFORCEMENT OF FLExIbLE  
ROAD PAvEMENTS
Speaker: Oreshkin Dmytro, Director General, “Ekipage”, TG

12:30–12:45 INSTALLATION OF bRIDGE PEARS AND OThER LARGE-SIzED STEELwORKS 
bY MEANS OF COMPOSITE MATERIALS
Speaker: Ishchenko Anatolii, Professor, Pre-Azov State Technical University (Mariupol, 
“Diamant i K”), D. Sc. in engineering

Session: «equipment for construction 
and exploitation of Motor roads»

12:45–13:00 ASPhALT MIxING PLANTS OF PJSC “KREDMASh” — wITh DUE REGARD 
TO REGULATORY REqUIREMENTS OF CUSTOMS UNION AND EU COUNTRIES
Speaker: Kulenko Viktor, Deputy Chairman of Supervisory Board, “Kredmash”, PJSC

Session: «road safety»
13:00–13:15 INTERNATIONAL AND UKRAINIAN ExPERIENCE IN ROAD SAFETY AUDITING

Speaker: Rakhuba Dmytro, Senior Research Associate of Road Safety Department, 
“DerzhdorNDI”, SE

13:15–13:30 IMPROvEMENT OF APPLICATION EFFECTIvENESS OF MATERIALS 
AND PRODUCTS FOR hORIzONTAL MARKINGS
Speaker: Gostiev Yurii, Head of Traffic Situation Department, “DerzhdorNDI”, SE

Session: «diagnostics of Motor roads»
13:30–13:45 MODERN TEChNIqUES OF MOTOR ROAD DIAGNOSTICS

Speaker: Smolianiuk Roman, Assistant Professor, Department of Construction 
and Maintenance of Motor Roads, KNAHU, Cand. Sc.

13:45–14:00 IMPROvEMENT OF ROAD CONSTRUCTION DIAGNOSTICS IN GROUNDING 
DESIGN APPROAChES TO RECONSTRUCTION OF MOTOR ROADS
Speaker: Shuliak Ivan, NTU postgraduate

Session: «Tests»
14:00–14:10 PRACTICAL TRAFFIC CAPACITY OF MOTOR ROADS

Speakers:
Palchyk Anatolii, Professor, Department of Road Design, Geodesics and Land Planning, 
NTU, Cand. Sc.
Dodukh Kateryna, Assistant Professor, Department of Road Design, Geodesics and Land 
Planning, NTU

14:10–14:25 DISADvANTAGES OF KNOwN METhODS AND TOOLS FOR ROAD 
CONSTRUCTION PLATE TESTS
Speaker: Shur’yakov Maksym, NTU postgraduate

14:25–14:35 STATION FOR PLATE TESTS OF ROAD CONSTRUCTION AND ITS LAYERS
Speaker: Gavryshchuk Vladyslav, NTU postgraduate

14:35–14:45 PORTAbLE DEvICE FOR ADhESION COEFFICIENT MEASUREMENTS
Speaker: Klitchenko Bogdan, NTU postgraduate

14:45–14:55 CONSEqUENCES OF FUEL-AIR ExPLOSION AT GASOLINE STATIONS
Speakers:
Bogachenko Volodymyr, Assistant Professor, Department of Road Design, Geodesics 
and Land Planning, NTU, Cand. Sc.
Tiutiunnyk Yana, NTU postgraduate 

Session: «Quality control over Motor roads»
14:55–15:10 INSTRUMENTS AND EqUIPMENT FOR qUALITY CONTROL OvER ROAD 

CONSTRUCTION MATERIALS AND wORKS
Speaker: Vail Mykhailo, Head of the Department of Technical Surveying Means 
Development, “Dortsentr”

15:10–15:25 IMPROvEMENT OF ROADbED SOLIDIFICATION CONTROL
Speaker: Pavliuk Dmytro, Head of the Department of Road Design, Geodesics and Land 
Planning, NTU, D. Sc. in engineering
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ALFATEKS, PE PCE
bulv. Avtokrazіvskyi, 19, Kremenchuk
Poltavska obl., 39601, Ukraine
tel./fax: +38 (0536) 743 828
e-mail: info@autokraz.biz
www.autokraz.biz

Sale of trucks MAZ, SHACMAN, KrAZ, URAL and special machinery. Repair and 
maintenance of trucks, sale of spare parts.

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

Ammann is a Swiss world-leading producer of asphalt mixing plants with over 100 
years’ 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 are delivered directly to customer’s warehouse. 
Qualified service engineers of Ammann Ukraine are ready to do service in all territory 

of Ukraine.  

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
prov. Okhtyrskyi, 3, of. 414, Kyiv, 03022, Ukraine
tel.: +38 (044) 332 2452; fax: +38 (044) 585 6652
e-mail: oksana@barcod.com.ua
www.shop.barcod.com.ua

“Barcode Ukraine” company is engaged in retail trade and wholesale 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. The lowest prices.

BLASTRAC UKRAINE, LLC
bulv. Nezalezhnosti, 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 & industrial dust 
collectors are used in construction & repair of airports, roads & bridges, in removal, 
renovation & preparation of concrete & decorative floors, in remediation & decontamination, 
in petrochemical industry & for the maintenance of ships & off-shore platforms.

BRISE UKRAINE, LTD
vul. Predslavynska, 43/2, Kyiv, 03150, Ukraine

tel.: +38 (044) 529 1330; fax: +38 (044) 528 0256
e-mail: info@brise-group.com.ua

www.brise-group.ru

The Company BRISE-Ukraine offers its customers the following equipment of such 
well-known companies as:

•	 Lintec GmbH & Co. KG (Germany) — asphalt-mixing and concrete-mixing plants;
•	 Linnhoff & Henne GmbH & Co. KG (Germany) — poured asphalt processing and 

transport equipment;
•	 SBM Mineral Processing GmbH (Austria) — concrete mixing plants, crushing and 

screening machines.

BUDIVELNYI ZHURNAL
DIM-OLLEN, PE

prov. Delegatskyi, 12, Kyiv, 04107, Ukraine
tel.: +38 (067) 233 1912, +38 (050) 012 3815

e-mail: post@bud-jurnal.com.ua
buildjournal@ukr.net 

www.budjurnal.com.ua 

BUDIVELNYI ZHURNAL (CONSTRUCTION MAGAZINE) is a leading industry publication 
that issues six thematic magazines per year.

Issues dedicated to modern construction, architectural and design solutions, regulatory 
framework and government regulation are covered by this magazine.

CAMEA, spol. s.r.o.
Kořenského, 25

621 00 Brno, Czech Republic
tel./fax: +420 541 228 874

e-mail: e.nesvadbova@camea.cz
www.camea.cz

CAMEA is a high-tech organization specialized in image and signal processing. In ITS 
area we offer many technologies, from which high-speed Weigh-In-Motion system is one 
of the most important products.
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CFF GmbH & Co.KG
Arnstädter Str., 2 
Gehren, D-98708, Germany
tel.: +49 367 838 820
fax: +49 367 8388 2252
mob.: +49 1722 190 627
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® & 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 & 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. 
TECHNOCEL®-fiber improves the distribution & 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.

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.

CONCRETE&ASPHALT, Magazine
P.O.B. 79, Kyiv, 04205, Ukraine

tel.: +38 (044) 451 6408, +38 (044) 332 5213
+38 (044) 332 5214; 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. 
Since 2007, Concrete&Asphalt magazine has provided useful information about new 

materials and technologies to professionals of building & road construction industries. Over 
the years, the magazine has been serving as a connection between science into building 
industry & facilitating rapid implementation of modern technologies into building & road 
construction industry. Everyone involved into building will find all the necessary information 
about market conditions, materials, machinery & technologies on the pages of our edition.

DORMASH GROUP, LTD
proizd Galuzevyi, 20, Kremenchuk

Poltavska obl., 39600, Ukraine
tel./fax: +38 (0536) 761 422

e-mail: market@dormashgroup.com
www.dormashgroup.com, www.betonua.com

“Dormash Group” — a diversified company operating in the markets of Ukraine, Russia 
and the near abroad. The company is engaged in the design, manufacture and supply 
of equipment for storing, heating and transportation of bitumen and other petroleum 
products. Customer Service of the enterprise is ready to fulfill commissioning, servicing 
and to upgrade the bitumen storage.

We offer:
•	 tanks bitumen;
•	 thermal oil heaters;
•	 installations for the production of modified bitumen and emulsion, bitumen sprayers 

and tanks;
•	 marking equipment;
•	 concrete-mixing plants;
•	 piling equipment.



AVTODORE XPO® 2013www.avtodorexpo.ua

4948

www.avtodorexpo.uaAVTODORE XPO® 2013

EN
G

EN
G

DORTEHPOSTACH, LLC
vul. Raketna, 26, build. 2, of. 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 & Materials for treatment of cracks 
and construction joints (crack sealing, crack filling); Ground Pounders (rammers, plate 
compactors, rollers etc.) and Concrete Saws. 

EKIPAGE, TG, LTD
vul. Yenakievs’ka, 4, Kharkiv, 61046, Ukraine 
tel.: +38 (057) 752 0145; fax: +38 (057) 778 0161
e-mail: ekipage.rebar@gmail.com
www.ekibar.org

TG “EKIPAGE” proposes the revolutionary solution for reinforcing layers of road surface 
dressing by composite geo-meshes, which improve the load-carrying capacity of roads 
and prevents formation of cracks and pits, and reduces emergence of inrushes and defects 
of “waviness” and “wash-board formation” in places of braking and motor transport 
accelerating areas, on stops, parking sites and on biases, and also on sites with the non-
uniform basis. The technology of cold recycling is applicable.

ELLIS, LTD
vul. Kirova, 86, Brovary, Kyivska obl., 07400, Ukraine
tel.: +38 (04594) 66 229, +38 (044) 518 8933
tel./fax: +38 (04594) 66 228, +38 (044) 518 5777
e-mail: ellis-ltd@ukr.net
www.ellis-ltd.com.ua

Basic directions of activity: integration of mobile road-transport laboratories, supplying 
of equipment for building materials and constructions quality control laboratories, 
production, realization and service of various models of weighing equipment.

ENGINEERING REMAKE AGGREGATE, PE
prosp. Peremohy, 68/1, of. 62, Kyiv, 03113, Ukraine
tel.: +38 (044) 599 1644; fax: +38 (044) 545 6125
e-mail: e-ra@i.kiev.ua 
www.e-ra.kiev.ua

Engineering Remake Aggregate is:
•	 an authorized certified center of the German company HATZ that produces diesel engines;
•	 the distributor of the German firm WEKA, producer of drilling engines and wall saws.
Engineering Remake Aggregate offers:
•	 diesel engines under TM HATZ: servicing, spare parts, guarantee repair of diesel 

engines under TM HATZ;
•	 diesel generators with electrical part under TM Linz & diesel engines under TM HATZ; 
•	 lighting towers ERA with diesel engines under TM HATZ;
•	 diesel pumps ERA with diesel engines under TM HATZ;
•	 hydraulic power packs ERA;
•	 drilling systems under TM WEKA, wall saws under TM WEKA, servicing, guarantee repair;
•	 diamond disks and diamond crowns for cutting and drilling iron-concrete, concrete, 

natural stone and other building materials.

EUROBETON SA
vul. Ordzhonikidze, 6, Kramatorsk

Donetsk obl., 84306, Ukraine
tel.: +38 (050) 367 3088; fax: +38 (06264) 60 699

e-mail: info@eurobeton.info
www.eurobeton.info

Supplying, assembling, service of Italian equipment: SIMEM, NORDIMPIANTI, BIANCHI, 
CASAGRANDE, MAEMA, SCHNELL, TECNOTEST, TERRATEST — concrete batching 
plants, complete plants of frame prestressed concrete, pipes, sleepers, piles, poles; moulds, 
equipment for the natural stone & concrete surfacing, laboratory equipment, automatic 
bending robots, electro-welding lines’ production, heating containers, light falling weight 
deflectometers.

EUROFORMAT, Trade House, Factory
vul. Kurenivska, 21-G, Kyiv, 04073, Ukraine

tel.: +38 (044) 494 3538; fax: +38 (044) 495 2336
e-mail: td@euroformat.com
www.euroformatroad.com

Company “Euroformat” is the producer and supplier of road equipment. 
Basic assortment: guard rails, noise barriers, road signs, schemes of rout pointing, 

gratings, lighting supports, supports of contact network.
Anti-corrosion treatment of all hardware’s is based on technology of hot-dip galvanizing.
All produced products are certificated.

EUROIZOL GEOSYNTHETICS, LLC
P.O.B. 31, Kyiv, 01103, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 230 2233, +38 (044) 567 2020 
e-mail: geo@euroizol.com.ua 

www.geosvit.com.ua 

Euroizol Geosynthetics is an engineering and consulting company, which provides a 
complex of research, design and accompanying works in the area of geosynthetic materials 
application. The company is a part of the International Geosynthetics Society (IGS) since 
2006. The specialists of company perform the optimal selection of geosynthetic materials 
for road, hydrotechnical, environmental and landscape construction.

FABRIKANT.UA
vul. Degtiarivska, 53-А, of. 310, Kyiv, 03113, Ukraine 

tel.: +38 (044) 393 9536, +38 (044) 393 9537
fax: +38 (044) 594 8999

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

Fabrikant.ua is an electronic trading platform for online bidding and purchasing 
organization. Cooperation with Fabrikant.ua provides transparency and efficiency of trade 
procedures, the possibility of finding new suppliers and markets.

All participants and visitors may get free trial access for 1 month (6 months for 
manufacturers of products).

Register on www.fabrikant.ua!
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FREGAT, Plant, PJSC 
vul. Korabelna, 50, Pervomaisk
Mikolayiv obl., 55210, Ukraine
tel.: +38 (05161) 42 374, +38 (056) 374 9019
fax: +38 (05161) 43 725, +38 (056) 374 9004
e-mail: mail@fregat.mk.ua
www.fregat.mk.ua

Public Joint Stock Company “Plant “Fregat” has more than 15 years of experience in 
manufacture and supply of road safety barriers (including increased restraint ability systems).

Output of steel guardrails conforms to the current requirements of European norms 
EN 1317 (CE marking).

PJSC “Plant “Fregat” has adopted a Quality Management System according to ISO 
9001:2008.

INFORMATION SYSTEMS, Scientific 
and technical centre
vul. 60 rokiv Zhovtnia, 4, Kremenchuk
Poltavska obl., 39600, Ukraine
tel./fax: +38 (0536) 79 1713
e-mail: msu@is.pl.ua
www.is.pl.ua

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

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

INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH
Wiesenbachstraβe, 15
Brackenheim-Botenheim, 74336, Germany
tel.: +49 071 35/95 000
fax.: +49 071 35/95 0020
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.

INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION, LTD
vul. Sviatoshynska, 34-А

Kyiv, 03115, Ukraine 
tel.: +38 (044) 331 0077; fax: +38 (044) 502 8118

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

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

The production is certified and meets European quality standards.

INTON, Firm, LTD
Palats Pratsi, app. 3, of. 33–15

pl. Konstytucii, 1, Kharkiv, 61200, Ukraine
tel.: +38 (057) 730 0485; 

fax: +38 (057) 714 9601, +38 (057) 731 3112
e-mail: inton@vk.kh.ua

www.inton.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.

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

tel.: +38 (044) 451 6408, +38 (044) 332 5213
+38 (044) 332 5214; 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. 
Since 1999, Kapstroitelstvo magazine offers reliable, current and exclusive information, 

reviews and summary articles with comments of experts working in the building materials 
and equipment market; articles on advanced technologies and equipment for building 
industry. “All the necessary information for you” is a motto of the leading all-Ukrainian 
edition Kapstroitelstvo.

KREMENCHUG PLANT OF ROAD MACHINES, PJSC
vul. 60 rokiv Zhovtnya, 4, Kremenchuk, 39600, Ukraine

tel.: +38 (05366) 200 14, +38 (05366) 222 48
+38 (0536) 765281, +38 (0536) 765181

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

www.kredmash.com

Development & 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 for them, assembling, start-and-adjustment of asphalt-mixing 
plants, adjustment of asphalt-mixing plants, modernization of late-model plants.
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MACHINA-TST
ul. Grishina, 89
Mogilev, 212011, Belarus
tel./fax: +375 0222 258 445
tel.: +375 0222 702 843
e-mail: machinatex@mail.ru
www.mahina-tst.com

Limited Liability Company “Machina-TST” is a succesful and rapidly developing 
manufacturing company. 

One of the target directions of current production plan is manufacture of a wide range 
of geosynthetics based on up-to-date European technology. Due to strict requirements to 
physical-mechanical & other characteristics of the final product, the raw material components 
are thoroughly matched & purchased from the most famous global manufactures.

MASSENZA INTERNATIONAL
Truhlarska 1520/23
110 00 Praha 1, Czech Republic 
tel.: +420 739 254 846
e-mail: massenza@massenza.com
www.massenza.com

MASSENZA is one of well-known world leaders in the production of emulsion plants, 
modified bitumen plants, bitumen sprayers, thermotanks, thermal oil heaters, crack 
treatment and filling equipment.

We also supply products of our partners:
•	 slurry seal machine;
•	 mobile crushing equipment;
•	 asphalt plants;
•	 cold mix plants;
•	 concrete pumps;
•	 road marking equipment;
•	 laboratory equipment;
•	 emulsifiers, bitumen modifiers;
•	 multipurpose cold repair machines;
•	 mastic asphalt boilers.

MESH WEST, PE
vul. Nikitina, 3
Chernivtsi, 58018, Ukraine 
tel./fax: +38 (0372) 523 439
e-mail: info@sitkazahid.com
www.sitkazahid.com

“Mesh West” — the company, whose activity is manufacture and sale of: grids in 
assortment (chain link fence, welded wire mesh, welded wire mesh panels, expanded 
metal, black wire cloth, etc.); wire mesh fence; wire mesh of all kinds, types and diameters 
(low carbon wire, hot dipped galvanized wire, black annealed wire); perforated sheets.

PROLOGUE TD, LTD
vul. Zelena, 290-А, Lviv, 9066, Ukraine

tel.: +38 (032) 244 8264; fax: +38 (032) 244 8265
e-mail: prologue@lviv.farlep.net

www.prologue.com.ua

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

as well as on slurry mix design; determination of adhesion index of bitumen with glass surface; 
training of customers’ lab personnel. (The work is performed by specialized road laboratory).

For road companies we offer:
•	 Specialized distillated road bitumen from NYNAS AB, Sweden;
•	 Sasobit structuring additive for road bitumen modification from SASOL WAX GmbH, 

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

bitumen emulsion modification;
•	 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 & pothole patching (manufactured by MADROG 

CONSTRUCTION Sp z. o. o., Poland);
We are rendering/supporting services on guarantee/routine maintenance of equipment 

and road machinery.

PROMKOMPLEKT, LTD
vul. Sandomyrska, 1/1, Donetsk, 83087, Ukraine

tel./fax: +38 (062) 203 7043; tel.: +38 (062) 203 0131
e-mail: promkomplekt.ltd@gmail.com

www.promkomplect.com.ua

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

PULSAR & CO, LTD 
vul. Fabrychna, 2, Rivne, 33016, Ukraine

tel./fax: +38 (0362) 609 960
e-mail: geopuls@ukr.net

www.pulsarua.com

LTD “Pulsar & Co” develops, manufactures & certifies geosynthetic materials that are used in:
•		reinforcement	of	asphalt	carpets	of	roads,	airports	and	etc.;
•		reinforcement	of	soft	grounds;
•		reinforcement	of	embankments	of	roads	and	railways;
•		construction	of	temporary	roads,	access	roads,	forest	roads;
•		drainage	installation,	etc.	
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RED LINE, Specialized magazine, “Road” 
release 
Ligovskiy prosp., 50, build. 3, of. 14, 15
St.-Petersburg, 191040, Russia
tel.: +7 (812) 600 4707, +7 (921) 945 6390  
e-mail: info@line-red.ru   
www.line-red.ru

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

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

ROAD INDUSTRY OF UKRAINE, Journal
P.O.B. 341, Kyiv, 01001, Ukraine
tel.: +38 (044) 451 7224; fax: +38 (044) 287 7223
e-mail: informavtodor@i.ua
www.dorogy.com

Dear colleagues! Thank you for your attention to our periodical. “Road Industry of 
Ukraine” was created particularly for field professionals. 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 and faster.

ROSTOK-ELEKOM, LTD
bulv. I. Lepse, 4, Kyiv-67, 03067, Ukraine
tel.: +38 (044) 496 1810, +38 (044) 496 1811
fax: +38 (044) 401 1226
e-mail: admin@rostok-elekom.com    
www.rostok-elekom.com   

The firm “Rostok-ELEKOM” is specialized in the development and production of traffic 
control hardware and software complexes: 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 etc.

SPECIAL EQUIPMENT IN CIS, Catalogue
P.O.B. 79, Kyiv, 04205, Ukraine
tel.: +38 (044) 451 6408, +38 (044) 332 5213
+38 (044) 332 5214; fax: +38 (044) 581 5950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.kapstroy.kiev.ua, www.specmash.com.ua

Special equipment in CIS catalogue is a part of “KAPSTROITELSTVO” Group of editions. 
Special equipment in CIS: Building, Road, Municipal, Lifting aims at providing 

comprehensive information & characteristics of building equipment & machinery available 
on the domestic construction market. The catalogue provides the unique possibility for 
professionals to fully solve problems of machinery selection for improving the competitiveness 
of construction business & optimization of transport workers & builders’ work.

SPECIAL EQUIPMENT IN CIS, INTERNET PORTAL
P.O.B. 79, Kyiv, 04205, Ukraine

tel.: +38 (044) 451 6408, +38 (044) 332 5213
+38 (044) 332 5214; fax: +38 (044) 581 5950

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

Special equipment in CIS internet portal is a part of “KAPSTROITELSTVO” Group of editions.
WWW.SPECMASH.COM.UA is the first Ukrainian web portal on building, road, 

municipal and lifting equipment produced by national and world manufacturers. It offers 
professionals a unique possibility to follow the latest market news. It provides opportunity 
to compare characteristics of the machinery on sale. On the site, you’ll always find thematic 
news, analytical reviews, articles and statistics.

STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE (UKRAVTODOR)
vul. Fizkultury, 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 is 52.0 thousand sq. km., of which 2.8 thousand 
km are I category roads (having 4 and more traffic lanes). Over 16.2 thousand bridges with 
the total length of 384.0 km are located on the roads.

The main objectives of Ukravtodor are creation of suitable conditions for functioning 
and development of the network of public roads; improvement of traffic safety as 
a prerequisite for social and economic development of the country and its integration into 
the European community.

SWARCO AG
Blattenwaldweg, 8, A-6112 Wattens, Austria

tel.: +43 522 458 770; fax: +43 522 456 070
e-mail: office.holding@swarco.com

dmitry.pankratov@swarco.com
www.swarco.com

Systems and solutions in urban and inter-urban traffic control, parking, public transport, 
and infomobility. This includes installation, maintenance and project management 
services, as well as inhouse R&D capacities, e. g. with regard to hardware and software 
design. The participation in national and international research projects.

TELELINK
vul. Druzhkivska, 10, of. 408, Kyiv, 03113, Ukraine 

tel.: +38 (044) 374 0300; fax: +38 (044) 443 1426
e-mail: info@urt.com.ua

www.telelink.com

International Company TELELINK (“UkrRadioTel”, LLC, Ukraine) provides professional 
services in the areas of Wireless Networks, System Integration, Intelligent Facilities. TELELINK’s 
main advantages are turnkey project implementation & sertified partnership with all 
equipment vendors. We partner with highly specialised supplier “SYSTEM SERVICE”, LLC to 
offer the market advanced equipment for traffic control & intelligent transportation systems.
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TENSAR INTERNATIONAL LIMITED 
Cunningham Court, Shadsworth Business Park
Blackburn, BB1 2QX, Great Britain
tel.: +44 0125 426 2431; fax: +44 0125 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 & 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.

TRANSPORT, Weekly magazine
PLASKE, OJSC, Publishing organization
P.O.B. 299, Оdesa, 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

Founded in 1998.
A weekly information & analytical journal on transport problems. It is focused at all 

participants of tne transport service market, botn operators and their customers. The jounal 
contains current, eventual, law and statistical information covering the main aspects of this 
market, as well as the transport sector of Ukraune and neighboring countries.

The journal is issued on Wednesdays in Russian.

UKRGEODOR, LTD
vul. D. Galytskogo, 36 
Morshyn, Lviv obl., 82482, Ukraine
tel.: +38 (03260) 60 574; fax: +38 (03260) 60 544
e-mail: ukrgeodor@ukr.net
www.geodor.ua

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

Fields 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 & meets 

international standards and norms.

UNIPROM, LLC
Mr. Peter Aizman

vul. Predslavynska, 39, of. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WIRTGEN UKRAINE
vul. Chervonopraporna, 28, Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 503 0191; fax: +38 (044) 503 0190

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

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

ZEPPELIN UKRAINE, LTD
vul. Vasylkivska, 34, fl. 3, Kyiv, 03022, Ukraine

tel.: +38 (044) 494 2330; fax: +38 (044) 494 2331
e-mail: zeppelin@zeppelin.ua

www.zeppelin.ua

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

We provide the following services: supply of equipment; service and warranty; delivery 
of spare parts; construction equipment rental; used technique; financing. 
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LiST Of EXhibiTS
PROJECTION OF ROADS, 
MANAGEMENT OF TRAFFIC FLOwS
CONTROLS
EUROIZOL GEOSYNTHETICS
SWARCO 

CONSTRUCTION, REPAIR AND 
MAINTENANCE OF ROADS & bRIDGES
Road-building complexes, 
machines and mechanisms
AMMANN UKRAINE
BLASTRAC UKRAINE
BRISE UKRAINE
CONTROLS
DORMASH GROUP
ENGINEERING REMAKE AGGREGATE
EUROBETON
INFORMATION SYSTEMS
INTON
MASSENZA INTERNATIONAL
UNIPROM
WIRTGEN UKRAINE
ZEPPELIN UKRAINE

Crushing and sorting equipment
BRISE UKRAINE
MASSENZA INTERNATIONAL
WIRTGEN UKRAINE

Construction and special transport
ALFATEKS
AMMANN UKRAINE
KREMENCHUG PLANT OF ROAD MACHINES
MASSENZA INTERNATIONAL
PROMKOMPLEKT
UNIPROM
ZEPPELIN UKRAINE

Excavators, forklifts, earthmovers 
and planning machines
WIRTGEN UKRAINE

Lifting equipment, cranes, 
conveyors
ALFATEKS

hydraulic and pneumatic 
equipment
ENGINEERING REMAKE AGGREGATE
INTON

Testing equipment
CONTROLS
INFRATEST PRUFTECHNIK 

Machines for repair 
and maintenance of roads
ALFATEKS
BLASTRAC UKRAINE
CONTROLS
DORMASH GROUP
DORTEHPOSTACH
ENGINEERING REMAKE AGGREGATE
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
INTON

MASSENZA INTERNATIONAL
PROLOGUE TD
UNIPROM
WIRTGEN UKRAINE

Asphalt plants, auxiliary production
AMMANN UKRAINE
BRISE UKRAINE

MEANS OF ORGANIzATION 
& REGULATION OF ROAD TRAFFIC
Road marking machinery, 
equipment and supplies
BLASTRAC UKRAINE
COLOR S.I.M.
DORMASH GROUP
MASSENZA INTERNATIONAL
PROMKOMPLEKT
UNIPROM
WIRTGEN UKRAINE

Signs
EUROFORMAT 
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
PROMKOMPLEKT

Road warning signs and lights
PROMKOMPLEKT
TELELINK

Traffic lights
ROSTOK-ELEKOM
TELELINK

Тraffic information and control 
systems
CAMEA
ROSTOK-ELEKOM
TELELINK

Road mirrors
BARCODE UKRAINE

Speed bumps
PROMKOMPLEKT

SAFETY MEANS
Means of road surface state 
monitoring 
BLASTRAC UKRAINE
CAMEA
ELLIS
INTON
UNIPROM

Means of overseeing the 
implementation of speed limits
CAMEA
TELELINK

barrier systems and fences
EUROBETON SA
EUROFORMAT 
FREGAT
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
MESH WEST

PARKING
Fences (barriers)
MESH WEST

Payment systems
ROSTOK-ELEKOM

visual observation system 
ROSTOK-ELEKOM

bUILDING MATERIALS 
AND COMPONENTS
Materials for construction 
& maintenance of motor roads 
AKZO NOBEL
CFF GmbH & Co.KG
COLOR S.I.M.
DORTEHPOSTACH
EKIPAGE
EUROBETON SA
TENSAR INTERNATIONAL LIMITED
UNIPROM

Soil stabilization equipment
EKIPAGE
PULSAR & CO
TENSAR INTERNATIONAL LIMITED
UKRGEODOR

Geosynthetics, geotextiles
EUROIZOL GEOSYNTHETICS
MACHINA-TST
PULSAR & CO
UKRGEODOR
UNIPROM

Construction chemicals
CFF GmbH & Co.KG
DORTEHPOSTACH
INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTION
MASSENZA INTERNATIONAL
PROLOGUE TD
UNIPROM

Road bitumen
AKZO NOBEL 
MASSENZA INTERNATIONAL
PROLOGUE TD
UNIPROM

INDUSTRY ORGANIzATIONS 
STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE

SPECIALIzED MEDIA 
& wEb PORTALS
AVTOSHLYAKHOVYK UKRAYINY
BUDIVELNYI ZHURNAL
CONCRETE&ASPHALT
KAPSTROITELSTVO
RED LINE
ROAD INDUSTRY OF UKRAINE
SPECIAL EQUIPMENT IN CIS, Catalogue
SPECIAL EQUIPMENT IN CIS, Portal
TRANSPORT




