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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

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

 

«Актуальні проблеми ремонтів та утримання мостів», 
 
який відбудеться 11-12 вересня 2019 року в м. Одеса в конференц-залі  

готелю «Аркадія» за адресою:  вул. Генуезька, 24. 
 

 
До участі у семінарі запрошуються представники обласних 

державних адміністрацій, служб автомобільних доріг в областях, 
облавтодорів та їх філій, підрядних, проектних, наукових організацій.  

 
 
 

Реєстрація учасників: 
 

11 вересня 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 
 

mailto:viddil6@ukr.net


ПРОГРАМА 
 

11 вересня 
 

Відкриття  
Вступне слово 
Варивода Олег Миколайович – начальник Служби автомобільних доріг в 
Одеській області 

10:00 – 10:15 

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

10:15 – 10:30 

Ремонт мостів: результати, плани і завдання Укравтодору 
Левчук Микола Володимирович – начальник відділу штучних споруд 
Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) 

10:30 – 10:45 

Асоціація «Мости України» – мета і завдання об’єднання 
професіоналів-мостовиків 
Опанащенко Михайло Володимирович – президент Асоціації «Мости 
України» 

10:45 – 11:00 

Довговічність мостів – основний критерій стратегії їх утримання 
Коваль Петро Миколайович – провідний науковий співробітник 
ДП «ДерждорНДІ», професор, канд. техн. наук 

11:00 – 11:25 

Надійна та безпечна експлуатація мостів. Планування ремонтів 
мостів з використанням аналітичної експертної системи 
Боднар Лариса Петрівна – завідувач відділу управління станом мостів 
ДП «ДерждорНДІ» 

11:25 – 11:40 

Забезпечення довговічності споруди при капітальному ремонті моста 
через Хаджибейський лиман на автомобільній дорозі Київ-Одеса 
Тюленєв Ігор Євгенійович – головний інженер проектів 
НВО «Київбудіндустрія» 

11:40 – 12:00 

Кава-пауза 12:00 – 12:30 

Проблеми експлуатації мостових споруд регіонального рівня 
Бугаєвський Сергій Олександрович – декан дорожньо-будівельного 
факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього 
факультету (ХНАДУ) професор, канд. техн. наук 

12:30 – 12:45 

Динамічні випробування мостів 
Редченко Василь Павлович – директор ПСП «Мост-сервіс»,  
д-р техн. наук 

12:45 – 13:00 

Експлуатаційна надійність деформаційних швів – запорука тривалої 
експлуатації мостів 
Полюга Роман Ігорович – доцент Національна академія образотворчого 
мистецтва і архітектури (НАОМА), канд. техн. наук 

13:00 – 13:15 



 

Міжнародний досвід проектування, будівництва та експлуатації 
мостів: результати 10-ї Нью-Йоркської Мостової Конференції 
Коваль Максим Петрович – заступник директора  
ТОВ «НВП «Тріада», канд. техн. наук 
Боднар Лариса Петрівна – завідувач відділу управління станом мостів 
ДП «ДерждорНДІ» 

13:15 – 13:30 

Автоматизована система моніторингу стану будівельних конструкцій 
з метою оцінки ризиків їх експлуатації. 
Лазерна технологія для оцінки ризиків при експлуатації будівельних 
конструкцій 
Мостовий Василь Сергійович – старший науковий співробітник,                  
д-р фіз.-мат. наук, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 
Щербіна Сергій Валентинович – старший науковий співробітник, 
канд. фіз.-мат. наук, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 

13:30:14:00 

Обід 14:00 – 15:00 

Надійність залізобетонних прогонових будов мостів 
Карпюк Василь Михайлович – професор кафедри залізобетонних 
конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академії 
будівництва і архітектури (ОДАБА), д-р техн. наук 
Агаєва Ольга Айярівна – асистент кафедри залізобетонних конструкцій 
та транспортних споруд ОДАБА, канд. техн. наук 

15:00 – 15:15 

Особливості проведення паспортизації та обстежень мостів 
Завгородній Сергій Сергійович – науковий співробітник відділу управління 
станом мостів ДП «ДерждорНДІ» 

15:15 – 15:30 

Оцінка несної здатності транспортних споруд із металевих 
гофрованих конструкцій в умовах експлуатаційних навантажень 
Ковальчук Віталій Володимирович – доцент Львівської філії 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 
академіка В. А. Лазаряна (ДНУЗТ), канд. техн. наук 
Лучко Йосип Йосипович – професор Львівського національного аграрного 
університету (ЛНАУ), д-р техн. наук 

15:30 – 15:45 

Термонапружений стан транспортних споруд з металевих гофрованих 
конструкцій при дії змінних температур навколишнього середовища 
Лучко Йосип Йосипович – професор Львівського національного аграрного 
університету (ЛНАУ), д-р техн. наук 
Ковальчук Віталій Володимирович – доцент Львівської філії 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 
академіка В. А. Лазаряна (ДНУЗТ), канд. техн. наук 

15:45 – 16:00 

Особливості проектування реконструкції транспортної розв’язки в 
стислих умовах.  
Лотоцький Юрій Львович – головний інженер проектів Міжнародний 
проектний інститут, канд. техн. наук  

16:15 – 16:30 



 

Приклади технічних рішень, що підвищують експлуатаційну 
надійність мостів 
Савич Ігор Володимирович – керівник групи ПП «НВФ «Мостопроект» 

16:30 – 16:45 

Консервація прокородованої арматури з вклеюванням її в зміцнений 
бетон 
Борійчук Олег Іванович – директор ТОВ «РЕММ» 

16:45 – 17:00 

Бетони модифіковані добавками Сіка для будівництва нових мостів 
Івженко Ігор Олександрович – керівник відділу «Бетони» ТОВ «Сіка 
Україна» 

17:00 – 17:15 

Використання готових рішень ТМ «MASTER BUILDERS 
SOLUTIONS» компанії «BASF» для відновлення та підсилення 
мостових конструкцій 
Кучеренко Станіслав Костянтинович – технічний директор 
ТОВ «Алматар» 

17:15 – 17:30 

Дружня вечеря 18:30 

 

12 вересня 

Захист конструкцій мостів від корозії 
Бабяк Ігор Петрович – завідувач відділу транспортних споруд та 
цементобетонних конструкцій ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

9:00 – 9:15 

Підвищення довговічності асфальтобетонного покриття на 
автодорожніх мостах за рахунок базальтової фібри 
Онищенко Артур Миколайович – завідувач кафедри мостів та тунелів 
Національного транспортного університету (НТУ), д-р техн. наук 
Плазій Євген Павлович – аспірант НТУ 

9:15 – 9:30 

Сучасні матеріали і рішення Сіка для гідроізоляції мостових споруд 
Сінякін Аналолій Геннадійович – керівник технічного відділу ТОВ «Сіка 
Україна» 

9:30 – 9:45 

Будівництво, ремонт, відновлення та підсилення мостових 
конструкцій матеріалами TM MAPEI 
Богдан Сергій Миколайович – керівник об'єктного відділу ТОВ «Мапеі 
Україна» 

9:45 – 10:00 

Використання матеріалів MAPEI при виготовленні бетонів для 
будівництва мостів, цементно-бетонних доріг і покриттів проїзної 
частини 
Массімо Коломбо – фахівець із бетонів для дорожнього будівництва 
MAPEI SPA, Мілан, Італія 

10:00 – 10:15 

 



 

Матеріали ГРУПИ КОМПАНІЙ АЙПІТІ для ремонту і утримання 
мостів. Санація тріщин асфальтобетонного покриття із застосуванням 
мембрани PolyStrada 
Кушнір Олександр Володимирович – директор ТОВ «АЙПІТІ 
ПРОДАКШН» 

10:15 – 10:30 

Особливості застосування гусасфальту на штучних транспортних 
спорудах та автомобільних шляхах 
Прикладовський Віталій Степанович – начальник лабораторії 
ТОВ «ДБК «МІСТ» 

10:30 – 10:45 

Технології та матеріали для ремонту, відновлення та укріплення 
мостів, шляхопроводів та інших спеціальних споруд 
Дмітрієв Віталій Володимирович – керівник департаменту маркетингу 
та реклами ТОВ «Центр гідроізоляції і покрівлі» 

10:45 – 11:00 

Кава-пауза 11:00 – 11:30 

Актуальні рішення і технології із застосуванням композитних 
матеріалів для ремонту й утримання мостів і автодорожньої 
інфраструктури 
Орішкин Дмитро Олександрович – генеральний директор  
ТОВ «ТГ «ЕКІПАЖ» 

11:30 – 11:45 

Відновлення та захист мостових конструкцій за допомогою 
надміцного бетону С5. Застосування вуглецевих (карбонових) 
матеріалів Dow для підсилення мостових конструкцій 
Мовчан В`ячеслав Юрійович – менеджер проекту ДП «Торговий Дім 
«Пальміра»» 

11:45 – 12:00 

Матеріали SANPOL для мостів 
Айрапетов Сергій Миколайович – менеджер проектів компанії 
«SANPOL» 

12:00 – 12:15 

Нові матеріали для облаштування доріг і штучних споруд 
Тютюнніков Антон Сергійович – керівник напрямку дорожньо-
транспортної інфраструктури в центральній Україні 
ТОВ «Стандартпарк Україна» 

12:15 – 12:30 

Обговорення проблемних питань. Підведення підсумків семінару та 
видача сертифікатів 

12:30 – 13:00 

Обід 13:00 – 14:00 

Виробнича екскурсія 14:00 
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