
 
 
 

Державне агентство автомобільних доріг України 
(Укравтодор) 

 
 
 

Державне підприємство 
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» 

(ДП «ДерждорНДІ») 

 

 

Науково-практичний семінар 

 «Модифікація бітумів та асфальтобетонів – 
ефективний напрямок підвищення довговічності 

автомобільних доріг» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 вересня 2018 року 

м. Київ 



 
Шановні колеги! 

 
 

Державне агентство автомобільних доріг України запрошує 
Вас  взяти  участь у науково-практичному семінарі «Модифікація бітумів та 
асфальтобетонів – ефективний напрямок підвищення довговічності 
автомобільних доріг», який відбудеться 13 вересня 2018 року в м. Києві у 
конференц-залі Укравтодору за адресою: вул. Фізкультури, 9, 3-й поверх. 

До участі у конференції запрошуються представники обласних 

державних адміністрацій та служб автомобільних доріг в областях, 

облавтодорів, проектних, наукових  (організацій), приватних підприємств. 

Презентаційні матеріали доповідачів будуть надані усім зацікавленим 

особам після проведення семінару за запитом на електронну пошту 

h0992919868@gmail.com. 

 

   

 

 

Реєстрація учасників: 

13 вересня 2018 року з 9.00 до 10.00  

 

Початок роботи о 10.00 

 
 
 
 
    

Додаткову інформацію надає оргкомітет 
+38 (044) 456-25-47; +38 (095) 842-38-77 

(е-mail: viddil6@ukr.net) 
 

mailto:h0992919868@gmail.com
mailto:viddil6@ukr.net


ПРОГРАМА 
 

13 ВЕРЕСНЯ  
 

Відкриття семінару 
Новак Славомір Ришардович – керівник Державного агентства 
автомобільних доріг України 

10:00-10:10 

Концептуальні засади удосконалення системи контролю якості 
дорожньо-будівельних матеріалів 
Безуглий Артем Олександрович – в.о. директора ДП «ДерждорНДІ», 
канд. екон. наук  

10:10-10:30 

Напрямки поліпшення властивостей бітумів 
Вирожемський Валерій Костянтинович – перший заступник директора 
з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук  

10:30-10:50 

Вітчизняні ефективні  розробки, спрямовані на підвищення якості 
бітумів та асфальтобетонів 
Кіщинський Сергій Володимирович – начальник центру 
асфальтобетонів та органічних в’яжучих ДП «ДерждорНДІ» 

10:50-11:10 

Модифікація дорожніх бітумів: історія та дійсність 
Золотарьов Віктор Олександрович – професор, завідувач кафедри 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 
(ХНАДУ), д-р техн. наук 

11:10-11:30 

Підвищення ефективності використання асфальтобетонних сумішей 
при ремонті доріг за несприятливих погодних умов 
Мозговий Володимир Васильович – завідувач кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів та хімії Національного транспортного 
університету (НТУ), професор, д-р техн. наук 

11:30-11:50 

Впровадження високомодифікованих бітумів  (Kraton HiMA) 
Марек Ковальчик – менеджер з продажів  в Центральній та Східній  
Європі фірми «Kraton Polymers» 

11:50-12:10 

Кава-пауза 12:10-13:00 
Ефективність використання природного бітуму в конструкціях 
дорожнього одягу 
Гамеляк Ігор Павлович –  професор, завідувач кафедри аеропортів НТУ, 
д-р техн. наук 

13:00-13:20 

Зменшення термоокислювального старіння бітумів під час 
виробництва асфальтобетонних сумішей шляхом використання 
енергозберігаючих добавок на основі поверхнево-активних речовин 
Копинець Іван Вікторович – завідувач відділу дорожньо-будівельних 
матеріалів ДП «ДерждорНДІ» 

13:20-13:35 

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

13:35-13:45 

Оцінка впливу катіонного синтетичного SBR латексу UP 65 (E-A) на  
фізико-хімічні властивості  бітумів та асфальтобетонів  
Онищенко Артур Миколайович – професор кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії НТУ, д-р техн. наук 
Невінгловський Вадим Федорович – заступник директора з технічних 
питань ТОВ «Торговий дім АРОН», канд. техн. наук 

13:45-14:00 



Приготування та ущільнення асфальтобетонних сумішей при 
знижених температурах за рахунок використання модифікатора 
EVOTHERM M1 
Журавель Анатолій Валерійович – директор ПП «ІНТЕР КЕМІКАЛ 
ПРОДАКТС» 

14:00-14:10 

Модифікуючі адгезійні добавки для різних типів асфальтобетонів 
Степанюк Олена Олегівна – менеджер ТОВ «Спецконтракт» 

14:10-14:20 

Досвід впровадження сучасних європейських технологій модифікації 
асфальтобетонів групою компаній «АЙПІТІ» 
Кушнір Олександр Володимирович – директор ТОВ «АЙПІТІ 
ПРОДАКШН» 

14:20-14:30 

Переваги застосування модифікуючої добавки «Поліетилен 
композиційний з целюлозним наповнювачем (ПКЦН)» в 
асфальтобетонних сумішах 
Лісовін Сергій Володимирович – менеджер ТОВ «Зміївська паперова 
фабрика» 
Костін Дмитро Юрійович – науковий співробітник кафедри будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг Харківський національній 
автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) 

14:30-14:40 

Підвищення якості влаштування асфальтобетонних шарів 
підсилення при ремонті автомобільних доріг 
Куцман Олександр Михайлович – старший викладач кафедри дорожньо-
будівельних матеріалів та хімії НТУ 

14:40-14:55 

Комплексна модифікація бітумів. Досвід ТзОВ «Пролог ТД»    
Волліс Олексій Євгенович – начальник вимірювальної лабораторії 
ТзОВ «Пролог ТД» 

14:55-15:10 

Кава-пауза 15:10-15:25 
Сучасне обладнання CONTROLS для оцінки якості дорожніх 
матеріалів 
Карюк Святослав – менеджер  CONTROLS Polska (ЄЛЛІС) 

15:25-15:40 

Ефективні  добавки  для модифікації бітуму та асфальтобетонних 
сумішей від компанії «Star Asphalt» 
Хрипушина Тамара Вікторівна – заступник директора ТОВ «Уніпром» 

 

15:40-15:50 

Заходи для підвищення довговічності щебенево-мастикового 
асфальтобетонного покриття автомобільних доріг в сучасних умовах 
Баран Сергій Анатолійович – асистент кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів та хімії НТУ 

15:50-16:05 

Модифікація асфальтобетонних сумішей полімерною добавкою 
PR Plast S 
Дмитренко Володимир Петрович – директор ТОВ «ДОРЄВРОБУД» 

16:05-16:15 

Добавки в ЩМА і модифікований бітум 
Гущин Олексій Іванович – головний технолог ТОВ «МІТРА» 
Левченко Олександр Вікторович – технолог ТОВ «МІТРА» 

16:15-16:25 

Обговорення проблемних питань та підведення підсумків 
 

16:25-17:00 
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