
 
 

ПРОГРАМА 
 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЇ  

З ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ 

 

 

08 листопада 2018 
 

10:00-10:20 Дорожня галузь України: стан, перспективи, інновації  
Безуглий Артем Олександрович, в.о. директора Державного підприємства 
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» 
(«ДП «ДерждорНДІ»), канд. екон. наук 

 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
10:20-10:30 

 
Презентація оновлених державних будівельних норм для проектування і 
будівництва автомобільних доріг 
Ілляш Сергій Іванович, завідувач відділу нормативно-технологічного забезпечення 
дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 
 

10:30-10:40 Актуальні питання проектування нежорсткого дорожнього одягу 
Головко Сергій Костянтинович, провідний науковий співробітник відділу 
нормативно-технологічного забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ», 
канд. техн. наук 
 

МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 
10:40-10:50 

 
Моніторинг якості бітумів у 2018 році 
Копинець Іван Вікторович, завідувач відділу дорожньо-будівельних матеріалів 
ДП «ДерждорНДІ» 
 

10:50-11:00 Використання натуральних бітумів при виробництві гарячих асфальтобетонних 
сумішей для використання в умовах холодного клімату 
Едіт Тартарі, менеджер з маркетингу та розвитку компанії «Selenice Bitumi SH.A.»  
 

11:00-11:10 Особливості вибору різного типу добавок для модифікації бітумів та 
асфальтобетонів 
Волліс Олексій Євгенович, начальник технічного відділу ТОВ «Пролог ТД» 
 

11.10-11.20 Презентація нової компанії NOURYON – глобального лідера по спеціалізованих 
хімікатах 
Пер Олюнд, менеджер з маркетингу та продажу компанії «NOURYO»  
 

 



11:20-11:30 Перший в Україні полімер з двадцятирічним практичним досвідом 
застосування для модифікації бітумів Elvaloy® RET (виробництва компанії 
«DuPont» США)  
Столярова Лариса Валентинівна – директор компанії «Лаккет» 
 

11:30-12:00 Нововведення досягнень рівності покриття, а також презентація 
асфальтоукладальника серії D  
Джаммул Мохамад, продукт-менеджер компанії «Volvo/ЕТС» 
 

12.00-12.10 Асфальтові заводи Parker – made in UK  
Гібнер Євгеній Антонович, комерційний директор ТОВ «Констракшен Еквіпмент ДГ» 
 

12.10-12.20 Асфальтозмішувальна установка продуктивністю 200 тон/годину від 
українського виробника «Кредмаш» 
Перепельченко Сергій Вікторович, заступник головного конструктора 
ПрАТ «Кредмаш» 
 

12:20-12:30 Особливості виготовлення асфальтобетонних сумішей з використанням 
технології вспіненого бітуму 
Онищенко Артур Миколайович, професор кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії НТУ, д-р техн. наук 
Хіцов Олександр, офіційний представник компанії «Astek» Україна 
 

12:30-12:40  
 

Особливості приготування та застосування вібролитих асфальтобетонних 
сумішей на автомобільних дорогах загального користування 
Тимощук Олександр Юрійович, завідувач відділу нежорстких дорожніх одягів 
ДП «ДерждорНДІ» 
 

12:40-12:50 Оцінювання ефективності армування асфальтобетонних шарів автомобільних 
доріг 
Мозговий Володимир Васильович, завідувач кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії НТУ, професор, д-р техн. наук 
Баран Сергій Анатолійович, асистент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і 
хімії НТУ 
Куцман Олександр Михайлович, асистент кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії НТУ 
 

13:15-13:25 Використання асфальтобетонної крихти при виробництві асфальтобетону 
Сергій Димов, Astec Inc 
 

13.25-13.35 Підвищення довговічності дорожнього покриття на автодорожніх мостах за 
рахунок використання епоксиасфальтобетону   
Зеленовський Володимир Анатолійович, молодший науковий співробітник відділу 
нормативно-технологічного забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 
 

13:35-13:45 Важливість мінерального порошку МП-1 у складі асфальтобетону  
Онушко Антон Олександрович, виконавчий директор ТОВ «Мінторг», група 
компаній «VBA» 
 

 



13:45-13:55 Підвищення надійності конструкцій дорожніх одягів при армуванні зернистих 
шарів 
Гамеляк Ігор Павлович професор, завідувач кафедри «Аеропорти» НТУ,  
д-р техн. наук, науковий консультант ТОВ «Гідрозахист» 
 

13:55-14:05 Стабілізація ґрунтової основи – ефективне рішення забезпечення міцності 
дорожнього одягу 
Головко Сергій Костянтинович, провідний науковий співробітник відділу 
нормативно-технологічного забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ», 
канд. техн. наук 
 

14:05-14:15 Ефективність ґрунтових споруд, зміцнених жорсткими георешітками в умовах 
сейсміки   
Гуртіна Лілія Григорівна, головний інженер ТОВ «Уніпром» 
 

14:15-14:25 Геосинтетичні матеріали білоруського виробництва «Махина-ТСТ» 
Гурбан Ольга Володимирівна, заступник керівника технічного відділу 
фірми «Махина-ТСТ» 
 
 

14:25-14:35 Нормативне забезпечення використання базальтової фібри і 
базальтопластикової арматури у дорожньому будівництві  
Коваль Петро Миколайович, провідний науковий співробітник ДП «ДерждорНДІ», 
професор, канд. техн. наук 
 

14:35-14:45  Оцінка довговічності цементобетонного покриття автомобільних доріг 
Онищенко Артур Миколайович, професор кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії НТУ, д-р техн. наук 
Чиженко Наталія, асистент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії НТУ 
 

14:45-14:55 Укочуваний бетон для будівництва доріг 
Ракович Іван Вадимович, завідувач сектору  організації дорожнього будівництва 
ДП «ДерждорНДІ» 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 

 
15:10-15:20 

 
Обґрунтування стратегії ремонтів в системі експлуатації автодорожніх мостів  
Боднар Лариса Петрівна, завідувач відділу управління станом мостів 
ДП «ДерждорНДІ» 
 

15:20-15:30 Сучасні та суперсучасні безконтактні технології для Систем управління 
дорожніми мережами 
Ildiko Boström, Ramboll RST 
 

15:30-15:40 Сучасні методики обробки інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних 
вишукувань. Формування комплексної цифрової моделі місцевості як основа 
інформаційного моделювання 
Коледа Сергій Анатолійович, провідний інженер компанії «Credo-Dialogue» 
 



15:40-15:50 Нові можливості проектування нового будівництва, ремонту та реконструкції  
транспортних споруд в комплексі CREDO. Адаптація для України 
Каредин Володимир Сергійович, керівник проектного напрямку компанії «Credo-
Dialogue» 
 

15:50-16:00 Wacker Neuson – традиції та інновації 
Вежновець Костянтин, менеджер з продажу ТОВ «СП С ЦИ Пегас Автотрейд»  
Branko Barnjak, Market Development Manager фірми «Wacker Neuson SE» 
 

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 
16:00-16:10 

 
Роль дорожніх умов у виникненні ДТП    
Нагребельна Людмила Павлівна, молодший науковий співробітник відділу безпеки 
дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ» 
 

16:10-16:20 Чому ремонт доріг призводить до більшої смертності і як це виправити? 
Загреба Віктор, Коман Андрій, засновники Urban Consilting Group 
 

16:20-16:30 Заходи та засоби із заспокоєння руху на автомобільних дорогах загального 
користування 
Вознюк Андрій Борисович, завідувач сектору інтелектуальних транспортних 
систем та організації дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ» 

 
 
 
 


