
ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

АСФАЛЬТУВАННЯ

ОРЕНДА СПЕЦТЕХНІКИ



Асфальтування

Компанія на ринку будівництва з 2000 року. В 2015  
компанія перейменована у ТОВ «МіШеМ». Здавалось 
би, не великий строк, але за цей період команда 
високо кваліфікованих спеціалістів встигла досягти 
гарних результатів і зайняти лідируючі позиції на ринку 
будівництва доріг!

Асфальтування та інші види дорожньо-ремонтних робіт 
виконуються з дотриманням технічних норм та вимог 
замовника. ТОВ «МіШеМ» виконують замовлення завжди 
вчасно, та за доступною ціною, за рахунок власного парку 
будівельної і транспортної техніки.



Види Послуг

Компанія «МіШеМ» пропонує Вам наступні види послуг в 
Києві і Київській області:
     
• Асфальтування міських та заміських територій, доріг, 
тротуарів, майданчиків; 
• Укладання тротуарної плитки, бруківки, бордюрів;
• Озеленіння територій, ділянок, парків; 
• Встановлення бортового каменю, дорожніх і садових 
бордюрів; 
• Капітальний, поточний та ямковий ремонт асфальтного 
покриття; 
• Планування територій, бетонні роботи;



Види Послуг

Наша компанія вже довгий час займається прибиранням 
і вивезенням снігу на території Києва та області. Для цього 
у нас є все необхідне. Свій власний парк спецтехніки для 
прибирання, навантаження та вивезення снігу.

А також маємо можливість запропонувати перевезення 
і доставку сипучих матеріалів в Києві і Київській області 
таких як: гранітний відсів (1), щебінь всіх фракцій (2), 
річковий і яружний пісок (4), асфальтна крихта (3), 
чорнозем (5) та інше. Ми зацікавлені в довгостроковому 
і плідному співробітництві!



Про Автопарк 

Будівельні і ремонтні роботи ведуться в будь-який час 
року, тому оренда спецтехніки завжди актуальна. Крім 
того, наша Компанія володіє власним парком сучасної 
високопродуктивної спецтехніки, за рахунок якої 
забезпечується висока якість робіт, дотримання технології 
будівництва доріг, а також висока продуктивність. 
Оренда спецтехніки - це вигідне рішення для компаній, 
що займаються малим та середнім підприємництвом. 
Зверніть увагу і на те, що вся наша техніка в автопарку у 
відмінному стані і постійно проходить планові огляди та 
ремонти, завжди готова до оренди, в будь-який час року 
і доби.



Орендуючи потрібну спецтехніку, можна заощадити 
на її покупці і обслуговуванні, а також не платити 
субпідрядникам. За допомогою спецтехніки ми виконаємо 
всі необхідні завдання в строк і з найменшими витратами, 
при цьому ефективність виконаних робіт буде істотно 
вище.
Оренда бульдозера або самоскида на день, тиждень або 
кілька місяців - дуже легко. Тим більше, що для постійних 
клієнтів у нас завжди передбачені спеціальні бонуси. 
Підбір необхідної техніки і розрахунок вартості з усіма 
можливими знижками і бонусами - те, чим займаються 
наші співробітники в першу чергу.
Телефонуйте нам, і ми обов’язково допоможемо підібрати 
Вам відмінну спецтехніку для всіх необхідних робіт, по 
ціні яка вас влаштує.



Асфальтоукладач Vogele 1900-2 Міні екскаватор Bobcat S300

Каток AMANN 3-5т

Каток Bomag BW120

Самоскид Daff, 30т

Каток HAMM H75, 7.5т

Автогрейдер Caterpillar

Екскаватор JCB 4CX

Тягач Daff CF8 з причепом
BROSNUIS 50т

Асфальтоукладач Vogele 1800-2 Автогрейдер середній 135 к.с.
ДЗ-143

Екскаватор JCB 3CX

Самоскид Scania, 30т

Каток HAMM H90, 9т

Бульдозер Komatsu

Екскаватор HYUNDAI 140 C-7 

Фреза дорожня Wirtgen W2000
Екскаватор-навантажувач JCB
3CX Super

Фреза дорожня Wirtgen W1500
Фреза дорожня Bomag BM 2000/60

Автопарк



Контактна інформація

ТОВ «МіШеМ»

+38 (044) 599-70-37
+38 (067) 763-35-04 (асфальтування)
+38 (098) 48-000-48 (оренда спецтехніки)
+38 (096) 001-11-11 (оренда спецтехніки)

mishem@ukr.net

Київська область,
Києво-Святошиньский район,
с. Петропавлівська борщагівка,
вул. Львівська 3, офіс 46


































































































































