
 

 

 

 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"АРТЕМБУД" 

 

66502, Одеська обл., Любашівський 

район,  

смт. Любашівка. 

код ЄДРПОУ 36856010 

 

 
Хороші дороги - це обличчя міста, тому асфальтні роботи в даний час займають практично основне 

місце у благоустрою міста. Приватне підприємство "Артембуд"  допомагає надати дорогам гідний вигляд і 
якість. Наша компанія один з лідерів дорожніх підприємств країни. Всі роботи виконуються чітко за 
запропонованим правилам без відхилень від технології.  

Наша компанія була створена у 2010 році і вже багато років займається будівництвом і обслуговуванням 
доріг. Наша репутація тверда і непохитна. За цим стоїть праця багатьох наших працівників -професіоналів. 

ПП «Артембуд» надає гарантійний термін на експлуатацію покриття від 5 до 10 років.  
Напрацьований досвід і знання, а також можливості компанії дозволяють нам пропонувати  наступні види 
робіт:  

- Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття; 
- Капітальний  ремонт  автомобільних  доріг загального  користування місцевого  значення; 
- Поточний середній  ремонт  автомобільних доріг 
- Капітальний ремонт вулиць і доріг міст та інших населених пунктів; 
- Капітальний ремонт автомобільних доріг на приватних територіях. 
- Ямковий ремонт . 
- Оновлення асфальту 
- Асфальтна крихта 



 

 

  
 

Приватне підприємство 
«Артембуд» має Ліцензію 
на провадження 
господарської діяльності, 
видане Державною 
архітектурно-будівельною 
інспекцією України, що за 
класом наслідків 
(відповідальності) 
належать до об’єктів із 
середніми та значними 
наслідками.  



 

 

 
Політика та задачі підприємства в сфері контролю за 

якістю виконання робіт спрямована на дотримання 
існуючих нормативів та правил (Технічних вимог та 
правил, Державних будівельних норм, Відомчих будівельних 
норм, Держстандартів, технологічних регламентів та 
карт) у відповідності системи управління якістю для 
подальшого правильного функціонування дорожнього руху 
на автомобільних дорогах.  

Для забезпечення відповідності рівню, заданому 
системою управління якістю та отриманню високих 
показників якості виробництва та будівництва, 
підприємство постійно оновлює технічну базу для 
оснащення виробництва.  

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Артембуд» акредитовано 
Сертифікатом від 14.09.2018р. № UA.OD.QM.0050-18 на 
відповідність вимогам управління якістю державного 
стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). 

Під час виконання дорожньо-будівельних робіт наше 
підприємство дотримуватиметься екологічних 
нормативів та стандартів якості навколишнього 
середовища України і не перевищуватиме гранично 
допустимих норм концентрації забруднювальних речовин у 
навколишньому середовищі та рівні шкідливих фізичних 
впливів на нього. 

Незалежно від типу робіт, все виробляється в короткі 
строки і максимально якісно, щоб надалі уникнути 
швидкого руйнування вже готового покриття.  
Роботи з укладання асфальту  підприємства "Артембуд" 

славляться своєю високою якістю.  



 

 

Приватне підприємство «Артембуд» має власну 
матеріально-технічну базу: 
- Коток дорожній BOMAG  BW161AD – 1 шт                                          
- Коток дорожній HAMM HD 75– 1 шт 
- Коток дорожній HAMM HD 75– 1 шт 
- Коток дорожній HAMM  HD 90  – 3 шт 
- Коток дорожній HAMM  HD 130 – 1 шт 
- Коток дорожній HAMM  ДУ-96 – 2 шт 
- Коток дорожній HAMM  ДУ-84 – 2 шт 
- Коток дорожній BOMAG BW151AD-4– 2 шт 

-  
 
 
 
 
- Коток дорожній CATERPILLAR CB-334E- 1 шт 
- Автомобіль «Газель», вант-ть 1,5 тн – 2шт. 
- Автогудронатор – 1 шт. 
- Автогрейдер ДЗ-143 – 1 шт. 
- Автогрейдер ДЗ-822 – 1 шт. 
-  Автогрейдер TEREX TG 140 – 1 шт. 
- Автогрейдер SDLG G9190F – 1 шт.  
- Автомобіль ЗИЛ-130, вант-ть 5 тн – 1 шт.  
- Автомобіль КАМАЗ 6540, вант-ть 25 тн – 5 шт   



 

 

- Автопогрузчик Вobcat A-220 – 1 шт. 
- Асфальтоукладник VogeleSuper 2100– 2 шт. 
- Бульдозер ДТ-75 – 1 шт. 
- Бульдозер Т-130 – 1 шт. 
- Маркірувальні машини Hofmann     H18-1 Universal – 3 шт 
- Кран КС-5363В – 1 шт 
- Кран МКГ-25.01А – 1 шт.  
-Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних 
покриттів, ширина фрезерування 2100 мм Wirtgen W2100 – 1 шт 
- Асфальтоукладач VOGELE 08.82/SUPER 1800-2 – 2 шт 
- Асфальтоукладач  BITELLI BB621 – 1 шт 
- Поливомиюча – 2шт 
 
-  

- Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина 
фрезерування 1500 мм Wirtgen W1500– 1 шт 
- Кран автомобільний КС-35719-1- 02, в.п. - 16 т – 1 шт. 
- Ростворна станція – 1 шт.  
- Екскаватор «Борекс-2101», ємкість ковша 
0,28 м3 – 1 шт. 
- Екскаватор ATLAS 1304 13M– 1 шт. 
- Ескалатор JCB4СХ SITEMASTER – 1 шт.   
- Навантажувач фронтальний ВОВСАТ S630 – 
1 шт. 
- Самоскид DAF FT XF 105/460 – 2 шт. 
- Машина для холодного фрезерування 
асфальтобетонних покриттів, ширина 
фрезерування 500 мм – 1 шт.  



 

 

Також ПП «Артембуд» пос   тійно поновлює і набуває нові машини.   



 

 
 



 

 

    



 

 

            



 

 

Приватне підприємство «Артембуд» є власниками двох атестованих АБЗ, місцерозташування, яких 
дозволяє виконувати роботи роботи на більшій частині України:   

1. с. Горщик, Коростецький р-н, Житоморська обл., АБЗ -ДС-117-2К, потужністю 50т/год. 
2. Одеська обл, Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Дзержинського, 1в, АБЗ – ДС-158, потужністю – 

60 т/год.  
3. Київська обл, м.Буча, вул. Промислова, буд.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

На підприємстві працюють лише висококваліфікаційні працівники.  
У штаті підприємства є:  

- Інженер – 1шт.од. 
- Мастер будівельних та монтажних робіт – 2 шт.од.   
- Начальник бригади  – 1 шт. од.  
- Виконроб - 2 шт.од. 
- Інженер з охорони праці – 1 шт.од. 
- Геодезист – 1 шт.од. 
- Дорожній робітник – 15 шт. од.  
- Водій автотранспортного засобу – 5 шт. од. 
- Машиніст екскаватора – 3 шт. од.  
- Машиніст асфальтоукладчика – 2 шт. од. 
- Трактористи – 2 шт.од 
- Начальник виробництва- 2 шт.од 

 
Виконані об'єкти  

 

Найменування об'єкту та його  
адресна прив’язка 

Сума виконання 
договору,грн. 

ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної 
дороги Р-17 Біла Церква-Тетіїв-Липовець-Гуменне км 20+575 – км 33+369, км 

38+105 – км 52+765 (окремими ділянками)  
3 793 832,00 

ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної 
дороги  Р-17 Біла Церква - Тетіїв - Липовець – Гуменне км 14+800 - км 16+400 

(45233142-6 Ремонт доріг) 
6 659 990,00 



 

 

ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної 
дороги  Н-02 /М-06/- Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів- Софіївка. Під'їзд 

до м. Біла Церква на км 0+900 - км 3+300 (45233142-6 Ремонт доріг) 
28 031 610,00 

ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної 
дороги Р-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище км 121+035 - км 

134+935, км 136+152 - км 144+569 (окремими ділянками)  
3 778 789,00 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О 070603 Синевир – Колочава – Буштино км 0+000 – км 

17+600 Закарпатської області. Коригування.  
74 999 999,00 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О 070302 Неветленфолу-Дюла-Чорнотисів км 0+000 – км 

14+800 Закарпатської області. Коригування  
70 500 000,00 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О 070109 Батьово – Баркасово – Яноші км 0+000 – км 

0+860, км 13+760 – км 21+960 Закарпатської області. Коригування.  
 

36 000 000,00 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О 071002 Свалява – Довге – Липча км 24+500 – км 41+200 

Закарпатської області. Коригування.  
71 000 000,00 



 

 

ГБН Г.1-218-182:2011.  Послуги з поточного середнього ремонту 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення 

Житомирської області О 061219 Народичі - Малин через Базар км 0+000 – км 
36+421 

7 870 980,00 

ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення О 061321 Чижівка-Городниця-Калинівка-

Олевськ км 85+518 – км 86+418, Житомирська область  
5 362 564,44 

ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С060715 /Київ-Ковель-Ягодин/-Болярка  

через Стремигород км 0+000 – км 0+500, Житомирська область 

1 978 000,00 

ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С061704 Соколів-Ясна Поляна через 

Очеретянку км 3+640 - км 8+260, Житомирська область  

25 880 000,00 
 
 

ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги  загального 
користування місцевого значення С061131 Під’їзд до с. Гамарня  км 0+000 – км 

1+500, Житомирська область  
5 525 000,00 

Капітального ремонту дороги по вулиці Адмірала Петренка  в м. Ржищів 
Київської області 

1 286 847,50 

Капітального ремонту дороги по вулиці Льва Толстого в м. Ржищів  Київської 
області 

528 852,55 

Капітального ремонту дороги  по вулицях Ярмаркова та Соборна  в м. 
Ржищів Київської області  

868 964,23 



 

 

Капітального ремонту дороги  по вулиці Бузкова в м. Ржищів Київської 
област 

1 806 264,41 

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. 
Молодіжна в с. Гора Бориспільського району Київської області  

1 640 979,00 

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Зоряна в с. 
Іванків Бориспільського району Київської області  

2 149 988,00 

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Кутузова 
в с. Іванків Бориспільського району Київської області  

3 333 333,00 

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Кільцева в 
с. Іванків Бориспільського району Київської області) з врахув анням вимог ГБН 

Г.1-218-182:2011 
1 549 305,79 

Капітальний ремонт дороги з тротуарами  вул. Троїцька від №7 до  вул. 
Гагаріна в м. Ірпінь, Київської обл. (коригування)  

1 672 262,00 

Капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Українська від вул. 
Федорова  до вул. Чехова в м. Ірпінь, Київської обл. (коригування)  

1 920 520,00 

Капітальний ремонт дорожнього покриття  проїзної частини вул. Б. 
Хмельницького  (на ділянці від буд. №33 до а/дороги №Т1026) в с. Велика 

Олександрівка Бориспільського району Київської області 
413 896,00 



 

 

Реконструкція вул.Затишної з влаштуванням твердого покриття, с. Лісники, 
Києво-Святошинського району Київської області» (ДК 021:2015 – 45230000-8 – 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 
аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)  

14 937 299,00 

Капітальний ремонт дороги по вул. Володимирська в м. Олевську 
Житомирської області» (ДК 021:2015- 45230000-8: Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь  5 124 954,14 

Капітальний ремонт дороги по вул. Свято -Миколаївській в м. Олевську 
Житомирської області» (ДК 021:2015- 45230000-8: Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)   7 300 000,00 

Капітальний ремонт дороги по вул, Шевченка №38-№44 в м. Обухів Київської 
області 581 548,21 

Реконструкція тротуару по вулиці Київська в м. Обухів Київської області  1 455 167,74 

Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду житлового будинку 
№121 по вул. Київська в м. Обухів Київської області  1 074 795,25 

Капітальний ремонт дороги ж.м. Дзюбівка від №167 до №205 в м. Обухів 
Київської області 1 468 775,04 

Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон 
житлового будинку №123 по вул Київська в м. Обухів Київської області  1 459 658,78 

Капітальний ремонт тротуару по вул Чумацький Шлях в м. Обухів Київської 
області 1 459 814,66 

Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон 
житлового будинку №2 по вул. Миру в м. Обухів Київської області  740 576,50 



 

 

Реконструкція внутрішньодворового проїзду по вул. Київська, 10 в м. Обухові 
Київської області 785 254,10 

Капітальний ремонт дороги мкрн.Лукавиця від ж/б №352/6 до №409 в  м. 
Обухів Київської області  1 424 641,18 

Капітальний ремонт дороги по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області 
(від світлофору до податкової)  1 465 895,89 

Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 154 по 
вул. Київська в м. Обухові Київської області 1 466 069,86 

Реконструкція тротуарів та пішохідних доріжок вздовж вулиці Київська, 
111-113 в м.Обухів Київської області  1 459 538,20 

Капітальний ремонт дороги мкрн. Лукавиця №283 - №430 в м. Обухові 
Київської області 1 336 101,02 

Капітальний ремонт пішохідної зони вздовж вул.Київська №115 - №117 в 
м.Обухів Київської області  1 463 597,35 

Капітальний ремонт дороги по вул. Миру в м. Обухів Київської області (від 
податкової до заїзду в багатоповерхову забудову - Миру 16 1 455 165,60 

Капітальний ремонт дороги по вул. Київська в м. Обухів Київської області (від 
Магніту до вул. Київська 156-158) 1 380 252,77 

Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків №22а -25, №8-№17 по 
вул. Дружби в м. Обухів Київської обл.  1 020 264,46 

Капітальний ремонт дороги від вул. Васильківська, 17 до вул. Соборна в м. 
Обухів Київської області  1 216 730,69 

Капітальний ремонт і реставрація  (Капітальний ремонт пішохідних зон та 
проїздів  по вул. Київська  в м. Обухів Київської області)  11 710 000,00 



 

 

Капітальний ремонт дороги по вул. Виноградна в м. Обухів Київської області  828 741,60 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. 
Житомирська в с. Щасливе Бориспільського р -ну Київської області 664 182,01 

Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги по вул. Центральна в с. 
Проліски Бориспільського р-ну Київської області (коригування)  1 309 497,60 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. 
Перспективна в с. Щасливе Бориспільського р -ну Київської області 299 862,48 

Капітальний ремонт дороги по вул. Польова від вул. Веселкова до вул. 
Троїцька в смт Чабани Києво - Святошинського району Київської області  7 800 000,00 

Послуги з поточного ремонту автомобільної дороги по вулиці Перемоги в с. 
Синюхин Брід (45233142-6. Ремонт доріг). 1 300 000,00 

Послуги з поточного ремонту автомобільної дороги по вулиці Сонячна в с. 
Синюхин Брід (45233142-6. Ремонт доріг). 1 350 000,00 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Івана Франка, 1А -12А; 22-
24; пров. Івана Франка в с. Світин Житомирського району, Житомирської 

області»(коригування)  1 900 000,00 
 

За час роботи на ринку України нами було виконано роботи на таких об’єктах як: 
- м. Київ, Києво-Святошинський район – капітальний ремонт дорожнього покриття – 1 850 м2; 
- м. Ужгород – капітальний ремонт вулиць – 15 000 м2; 
- с. Лісники, Київська область – улаштування асфальтного покриття, з виконання щебеневої основи – 

35 000 м2; 



 

 

- с. Іванівка, Білоцерківського району, Київської області - капітальний ремонт дорожнього покриття – 
20 700 м2; 

- с. Світильня, Київської області – влаштування щебеневого покриття – 400 м2; 
- смт. Глеваха, Київської області - капітальний ремонт дорожнього покриття – 2 000 м2; 
- с. Семиполки, Київської області – будівництво проїзної частини – 3 000 м2; 
- с. Мокрець, Київської області  - капітальний ремонт дорожнього покриття – 2 500 м2; 
- с. Новосілки, Київської області – улаштування тротуару;  
- с. Коцюбинське, Київської області – поточний ремонт асфальтного покриття;  
- м. Бориспіль, асфальтування вулиць.  

А також багато інших об'єктів.  
Нашими Замовниками виступають комерційні, державні установи також приватні особи.  Головними і 
провідними Замовниками є:  

- Служба автомобільних доріг у Київській 
області, 

- Управління дорожнього будівництва та 
інфраструктури Житомирської обласної 
державної адміністрації . 

- Департамент регіонального розвитку 
Київської обласної державної адміністрації  

- Державне підприємство «Служба місцевих 
автомобільних доріг у Закарпатській 
області» 

- Виконавчий комітет Обухівської міської ради 
Київської області 



 

 

 
Як ви бачите самі, наш досвід 

у дорожніх роботах досить 
великий. Всі питання давно 
вирішені, а можливі перешкоди і 
нюанси враховані і взяті на 
замітку. У нас не буває випадків, 
коли бригада не може виконати 
замовлення, у зв'язку з дрібною 
безладдям. Можна сказати, що 
наше друге ім'я - якісна укладання 
асфальту, наші Замовники тому 
свідки. 

 
 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

З надією на  подальшу співп  рацю 
Директор       ПП "АРТЕМБУД" 

Григорян Вардгес Айрапетович  
+38(067)442-81-11 Веб-сайт: artembud.com.ua 


