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Перший пленарний день

Відкриття конференції 
12.00-12.05 Безуглий Артем Олександрович — директор Державного підприємства «Державний дорожній 

науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), канд. екон. наук

Актуальні питання дорожньої галузі
12.05-12.15 Нормативно-технічне забезпечення будівництва автомобільних доріг

Цинка Анатолій Олександрович — перший заступник директора ДП «ДерждорНДІ»
12.15-12.30 Сучасні підходи до зимового утримання автомобільних доріг 

Каськів Володимир Іванович — заступник директора з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.
12.30-12.40 Практика впровадження WiM комплексів в Україні

Ілляш Сергій Іванович — завідувач відділу нормативно-технологічного забезпечення дорож-
ніх робіт ДП «ДерждорНДІ»

Асфальтобетони для забезпечення довговічності
дорожнього покриття

12.40-12.55 Основні підходи до встановлення технологічних температур виробництва та 
ущільнення асфальтобетонних сумішей
Копинець Іван Вікторович — завідувач відділу дорожньо-будівельних матеріалів  
ДП «ДерждорНДІ»

12.55-13.05 Дослідження фізико-механічних та термореологічних властивостей епокси-
асфаль тобетону для його застосування у якості тонкого покриття на транспорт-
них спорудах
Онищенко Артур Миколайович — завідувач кафедри мостів та тунелів Національного тран-
спортного університету (НТУ), доктор техн.наук
Федоренко Олег Володимирович — т.в.о. Голови Державного агентства автомобільних доріг 
України (Укравтодор)
Зеленовський Володимир Анатолійович — молодший науковий співробітник ДП «ДерждорНДІ»

13.05-13.20 Гусасфальт на автомобільних шляхах
Прикладовський Віталій Степанович — керівник лабораторії ДБК «Міст»

Сучасні підходи до використання цементобетонного покриття
13.20-13.35 Світовий досвід та сучасні підходи до використання цементобетонного покриття

Нагайчук Василь Михайлович — головний науковий співробітник ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.
Радовський Борис Самойлович — доктор техн. наук, професор (Лос-Анджелес, США)

13.35-13.45 Нові підходи до проектування та будівництва жорстких дорожніх одягів
Бабяк Ігор Петрович — завідувач відділу транспортних споруд та цементобетонних конструкцій 
ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.

Асфальтобетонні заводи
13.50-14.05 Новий гравець у економ-сегменті

Фатіх Шахін / Fatih Sahin — торговий представник в Україні / Ukraine Sales Representative 
MARINI MAKINA

14.05-14.20 Нові асфальтозмішувальні установки і модернізація «старих» установок 
ПрАТ «Кредмаш»
Перепельченко Сергій Вікторович — заступник головного конструктора ПрАТ «Кременчуцький 
завод дорожніх машин»

Сучасні заходи для підвищення безпеки дорожнього руху
14.20-14.40 Сучасні заходи безпеки дорожнього руху

Євдокимов Андрій Анатолійович — директор ТОВ «ПАСС+КО ЮА»

14.40-14.55 Дорожні знаки та розмітка від компанії 3М. Особливості правильного вибору 
матеріалу
Тумаркін Дмитро Едуардович — спеціаліст ТОВ «3М Україна»

Геосинтетичні матеріали
14.55-15.25 Сучасні відкриття в світі геосинтетики

Горбатко Олександр Олександрович — інженер компанії «Євроізол Geosynthetics»

15.25-15.40 Ефективність роботи споруд із ґрунтових матеріалів, підсилених георешітками
Харін Павло Леонідович — завідувач групи проектних робіт ТОВ «УНІПРОМ»
Усиченко Олена Юріївна — доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном 
НТУ, к.т.н. 

15.40-16.00 Геосинтетичні матеріали для будівництва насипів на слабкій основі 
Януш Соболевський — головний інженер-геотехнік ТОВ «ВЕСТХЕМ ГРУП», д-р техн. наук

16.00-16.20 Застосування ТМ Камбіблок для спорудження підпірних стін для транспортних 
інфраструктурних проектів
Холоднюк Василь Павлович — заступник директора з будівництва та регіонального розвитку 
ТОВ «ПГС «Камбіо-Інвест»

16.20-16.40 Досвід використання скловолоконних геоґраток Adfors GlasGrid® для запо-
бігання розтріскуванню та збільшення строку служби асфальтобетонних 
покриттів на дорогах України та країн Європи
Захалка Мілан — продакт-менеджер по Європі, компанія «SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.» 
(Чеська Республіка)
Пекнік Станіслав — перекладач доповіді, регіональний менеджер по Східній Європі, компанія 
«SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.» (Чеська Республіка)
Цеханський Олег Ернестович — співдоповідач, керівник напрямку армуючих георешіток для 
асфальтобетону, к.т.н., ТОВ «Капонір-Групп» (Україна)

Щебенево-мастиковий асфальтобетон
16.40-17.00 Покращення властивостей ЩМАС при використанні целюлозних волокон із 

природним бітумом Selenizza
Ренейська Світлана Володимирівна — директор ТОВ «НВП «ДОРТЕК»



13.45-13.55 Укочувані наджорсткі цементобетонні суміші для будівництва автомобільних 
доріг
Семененко В'ячеслав Сергійович — аспірант Харківського національного автомобільно- 
дорожнього університету (ХНАДУ)

Транспортні споруди
13.55-14.10 Бетонні плити проїзної частини мостів із гібридним армуванням

Коваль Петро Миколайович — провідний науковий співробітник відділу управління станом 
мостів ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.
Завгородній Сергій Сергійович — науковий співробітник відділу управління станом мостів 
ДП «ДерждорНДІ»

14.10-14.40 Застосування спеціальних цементних сумішей для ремонту компанії 
«Minova Ekochem»
Войтек Войчек — компанія «Minova» (Польща)

14.40-15.10 Сучасні технології та спеціальне обладнання компанії Morath
Раган Азар — компанія «Morath» (Німеччина)

15.10-15.25 Використання програмного комплексу АЕСУМ для планування ремонтів 
і реконструкцій мостів на автомобільних дорогах загального користування
Боднар Лариса Петрівна — завідувач відділу управління станом мостів ДП «ДерждорНДІ»

15.25-15.40 Еволюція проектування транспортних споруд та інформаційне моделювання 
в комплексі CREDO
Каредін Володимир Сергійович — керівник проектного напряму CREDO-DIALOGUE 

Екологія
15.40-16.00 Plexiglas — шумозахисний бар'єр вздовж автомобільних доріг і залізниць

Технічний представник заводу «EVONIK»

Безпека дорожнього руху
16.00-16.15 Аудит безпеки автомобільних доріг в Україні

Щербаченко Костянтин Вікторович — керівник Громадської організації «Українська асоціа-
ція аудиторів безпеки автомобільних доріг» 

16.15-16.25 Впровадження кращого світового досвіду з підвищення безпеки дорожнього 
руху на автомобільних дорогах України 
Бондар Тетяна Василівна — завідувач відділу безпеки дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ»
Нагребельна Людмила Павлівна — науковий співробітник відділу безпеки дорожнього руху 
ДП «ДерждорНДІ»
Петрашенко Олексій Павлович — молодший науковий співробітник відділу безпеки дорож-
нього руху ДП «ДерждорНДІ»

16.25-16.40 Досвід використання засобів заспокоєння руху в м. Києві
Густєлєв Олександр Олександрович — генеральний директор Комунальної корпорації 
«Київавтодор»
Осипов Валентин Олександрович — заступник генерального директора КК «Київавтодор», к.т.н.

16.40-16.50 Аналіз стану автомобільних доріг за критерієм нерівностей (міжнародний 
індекс IRI)
Райковський Віталій Францевич — завідувач сектору науково-технічного супроводу 
ДП «ДерждорНДІ»

16.50-17.00 Судова експертиза в дорожній галузі
Неізвестний Сергій Валерійович — начальник відділу оцінки відповідності ДП «ДерждорНДІ»
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Другий пленарний день

Якість бітумів та шляхи її покращення
10.30-10.50 Європейський досвід комплексної модифікації бітумів синтетичними восками 

та SBS-полімерами
Доктор Торстен Бутц (Dr. Thorsten Butz) — керівник лабораторії компанії «Сасол Вакс» 
(Німеччина)
Воліс Олексій Євгенович — начальник технічного відділу 

10.50-11.00 Презентація компанії NOURYON
Пер Олюнд — менеджер з маркетингу та продажів компанії «NOURYON»

11.00-11.15 Модифікуючі адгезійні добавки для різних типів асфальтобетонів
Степанюк Олена Олегівна — менеджер ТОВ «Спецконтракт»

11.15-11.30 Перший в Україні полімер з 20-річним практичним досвідом використання для 
модифікації бітумів Elvaloy® DuPont
Столярова Лариса Валентинівна — генеральний директор ТОВ«ЛАККЕТ»

11.30-11.45 Матеріали і технології для нежорстких дорожніх одягів
Кушнір Олександр Володимирович — директор ТОВ «АЙПІТІ ПРОДАКШН»

Сучасні технології влаштування нежорсткого дорожнього 
одягу

11.45-12.00 Оцінка довговічності асфальтобетонного покриття з базальтовою фіброю на 
мостах та шляхопроводах
Плазій Євген Павлович — заступник генерального директора ТОВ «Технобазальт-Інвест»

12.00-12.30 Технології безперервного укладання асфальтобетону при будівництві дорож-
нього полотна
Черепков Олексій Федорович — ТОВ «Цеппелін Україна»

12.30-13.00 Стабілізація / регенерація на повну глибину
Бобровський Роман Геннадійович — ТОВ «Цеппелін Україна»

13.00-13.15 Еволюція американського досвіду використання ресайклінгу при виготовленні 
асфальтобетонних сумішей
Димов Сергій Олександрович — директор з продажу в Північній і Східній Європі компанії 
«Gencor» 

Актуальні аспекти дорожнього будівництва в Україні
13.15-13.30 Актуальні аспекти дорожнього будівництва в Україні: регулювання та технічні 

рішення
Крижанівський Олександр Євгенійович — провідний експерт Національного експертно- 
будівельного альянсу України

Сучасні технічні рішення ремонту транспортних споруд

13.30-13.50 Системні технічні рішення при будівництві, відновленні та підсиленні мостових 
конструкцій з використанням матеріалів ТМ MAPEI
Богдан Сергій Миколайович — керівник об'єктного відділу ТОВ «Мапеі Україна»


