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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
 

Державне агентство автомобільних доріг України запрошує Вас 
 взяти участь у науково-практичному семінарі 

 

«Актуальні питання проектування автомобільних доріг  
загального користування», 

 
який відбудеться 12-13 червня 2019 року в м. Запоріжжя в конференц-

залі готелю «Театральний» за адресою: вул. Троїцька, 23. 
 

До участі у семінарі запрошуються представники обласних 
державних адміністрацій, служб автомобільних доріг в областях, 
облавтодорів та їх філій, підрядних, проектних, наукових організацій.  

 
 

Реєстрація учасників: 
 

12-13 червня 2019 року з 9.00 до 10.00 години  
 

Початок роботи о 10.00 
 
 
 
 
 

Під час семінару для того, щоб задати питання доповідачам, 
надсилайте повідомлення на Viber, WhatsApp, 

Telegram: +38 (050) 443-07-53. 
 
 
 

 
Додаткову інформацію можна отримати 

+38 (044) 456-25-47; 
+38 (050) 443-07-53. 

Е-mail: viddil6@ukr.net 
 

 



 
ПРОГРАМА 

 
 

12 червня 
 

Вітальне слово 

Представники Запорізької обласної державної адміністрації  

Івко Андрій Володимирович – начальник Служби автомобільних 
доріг у Запорізькій області 

10.00-10.15 

Дорожня галузь України: виклики та перспективи. Проблеми 
проектної справи та шляхи їх розв’язання 

Безуглий Артем Олександрович – директор Державного 
підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), канд. екон. наук 

10.15-10.55 
 

Оновлені будівельні норми щодо проектування та будівництва 
автомобільних доріг 

Цинка Анатолій Олександрович – перший заступник директора 
ДП «ДерждорНДІ» 

10.55-11.25 
 

Порядок розроблення, затвердження та експертиза проектної 
документації. Визначення класу наслідків об’єктів дорожнього 
будівництва 

Берендєєва Олена Василівна – в.о. директора  
ДП «Укрдержбудекспертиза» 

11.25-12.25 

Кава-пауза 12.25-13.00 

Роль науково-технічного супроводу об’єктів дорожнього 
будівництва на різних етапах їх життєвого циклу. Огляд 
сучасних матеріалів та технологій при дорожньому будівництві 

Нагайчук Василь Михайлович – головний науковий співробітник 
ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

13.00-13.25 
 

Особливості здійснення технічного та авторського нагляду. 
Науково-технічний супровід. Сертифікація відповідальних 
виконавців у будівництві. Штрафні санкції 

Івлєва Наталія Петрівна – с.н.с, завідувач відділу економічних 
досліджень будівельного ринку та ціноутворення Державного 
підприємства «Державний науково-дослідний інститут 
будівельних конструкцій», канд. екон. наук 

13.25-14.05 

 



 

Проектування будівництва, реконструкції і ремонтів 
автодорожніх мостів 

Коваль Петро Миколайович – провідний науковий співробітник 
ДП «ДерждорНДІ», професор, канд. техн. наук 

14.05-14.30 

Обід 14.30-15.15 

Нові галузеві будівельні норми щодо проектування 
нежорстких дорожніх одягів 

Головко Сергій Костянтинович – провідний науковий 
співробітник відділу нормативно-технологічного забезпечення 
дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

15.15-15.35 

Особливості проектування нежорсткого дорожнього одягу із 
застосування геосинтетичних матеріалів   

Гамеляк Ігор Павлович – завідувач кафедри Національного 
транспортного університету (НТУ), професор, д-р техн. наук 

15.35-16.05 

Огляд нового програмного продукту CREDO РАДОН UA – 
нові можливості і локалізації в Україні 

Павленко Надія Володимирівна – представник компанії «Credo-
Dialogue» в Україні, доцент, канд. техн. наук, Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ)  

16.05-16.25 

Особливості проектування жорсткого дорожнього одягу 

Жданюк Валерій Кузьмич – завідувач кафедри будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг ХНАДУ, професор,                       
д-р техн. наук 

16.25-16.55 

«Дороги з укочуваного бетону ФСП-СБЖД» - оптимальне 
рішення для України. Американські технології 
Мовчан В’ячеслав Юрійович – менеджер проектів  
ДП «Пальміра» 

Радзієвський Олег Анатолійович – технічний спеціаліст із 
проектування дорожніх покриттів та аеропортів 
«Укрдорпроект», залучений експерт ДП «Пальміра» 

16.55-17.10 

Світовий досвід будівництва цементобетонних покриттів із 
укочуваного бетону. Застосування хімічних добавок для 
покращення бетонних сумішей для укочуваного бетону 

Вільям Л. Віггс – технічний спеціаліст із бетону, «С5 Innovation» 
(США), залучений експерт ДП «Пальміра» 

17.10-17.30 

Дружня вечеря 18:30 



13 червня 
 

Сучасні підходи та стандарти щодо безпеки автомобільних 
доріг  

Вирожемський Валерій Костянтинович – с.н.с., начальник 
центра стандартизації та міжнародного співробітництва 
ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

9.30-10.00 

Досвід аудиту безпеки в проектах дорожнього будівництва в 
Україні  

Щербаченко Костянтин Вікторович  –  директор  
ТОВ «Дорожньо-будівельний консалтинг» 

10.00-10.20 

Оцінка впливу на довкілля та навколишнє середовище 

Харитонова Наталія Миколаївна – завідувач відділу екології та 
земляного полотна ДП «ДерждорНДІ» 

10.20-10.40 

Декоративні рослини для озеленення при проектуванні 
автомобільних доріг загального користування 

Донцов Станіслав Олександрович – виконавчий директор 
ГС  «Асоціація Українська Рослинна Індустрія» 

10.40-10.55 

Використання BIM технологій в дорожньому господарстві 

Теплов Сергій Георгійович – директор ТОВ «Бетасофт» 
10.55-11.15 

 

Сучасна технологія паспортизації автомобільних доріг з 
одночасною підготовкою даних  

Каредін Володимир Сергійович – керівник проектного напрямку 
компанії «Credo Dialogue» 

11.15-11.30 

Кава пауза 11.30-12.00 

Розвиток інформаційного моделювання (ВІМ) в комплексі 
CREDO 

Каредін Володимир Сергійович – керівник проектного напрямку 
компанії «Credo Dialogue» 

12.00-12.20 

Застосування геосинтетичних матеріалів в дорожньому 
будівництві 

Павленко Віктор Андрійович – директор  
ТОВ «НВФ Мостобудсервіс» 

Нагребельний Володимир Валерійович – керівник проектів  
ТОВ «Тегола-Україна» 

Харін Павло Леонідович – завідувач проектною групою 
проектування ТОВ «УНІПРОМ» 

12.20-13.05 



 

Інноваційна добавка для асфальтобетону 

Хрипушина Тамара Вікторівна  –  технічний директор  
ТОВ «УНІПРОМ» 

13.05-13.20 

Cанація тріщин асфальтобетонного покриття із застосуванням 
мембрани 

Кушнір Олександр Володимирович – директор  
ТОВ «АЙПІТІ ПРОДАКШН» 

13.20-13.35 

Ремонт, гідроізоляція, підсилення та захист залізобетонних 
конструкцій штучних споруд в транспортному будівництві з 
використанням матеріалів TM MAPEI 

Богдан Сергій Миколайович – керівник об'єктного відділу 
ТОВ «Мапеі Україна» 

13.35-13.50 

Обговорення проблемних питань та підведення підсумків 13.50-14.00 

Обід 14.00 
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