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Шановні колеги! 

 
Державне агентство автомобільних доріг України 

запрошує Вас  взяти  участь у науково-практичному семінарі 

«Напрямки підвищення безпеки руху на автомобільних 

дорогах. Особливості зимового утримання автомобільних 

доріг», який відбудеться 15 листопада 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. 

 

 

 

 

Реєстрація учасників: 

15 листопада 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:viddil6@ukr.net


  

ПРОГРАМА 

 

Відкриття семінару 
Новак Славомір Ришардович – керівник Державного агентства 
автомобільних доріг України 
Федоренко Олег Володимирович – начальник Управління експлуатації 
доріг Державного агентства автомобільних доріг України 

10:00-10:10 

Мета і завдання Державної програми підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху в Україні на період до 2020 року 
Діденко Ігор Анатолійович – голова підкомітету з безпеки 
автодорожнього руху Комітету ВРУ з питань транспорту 

10:10-10:20 

Огляд законодавчих та нормативних новацій у сфері безпеки руху та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг  
Безуглий Артем Олександрович – в.о. директора ДП «Державний 
дорожній науково-дослідний інститут» («ДерждорНДІ»), канд. екон. наук 

10:20-10:50 

Нововведення в державних будівельних нормах з проектування і 
будівництва автомобільних доріг загального користування 
Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ»  

10:50-11:20 

Аналіз стану безпеки дорожнього руху на дорогах України. 
Шляхи зниження рівня смертності внаслідок ДТП на автомобільних 
дорогах  
Бондар Тетяна Василівна – завідувач відділу безпеки дорожнього руху 
ДП «ДерждорНДІ» 

11:20-11:40 

Результати аудиту безпеки транспортного коридору GO Highway на 
ділянці Львів-Умань 
Вознюк Андрій Борисович – завідувач сектору інтелектуальних 
транспортних систем та організації дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ» 

11:40-12:00 

Кава-пауза 12:00-12:45 
Програмне забезпечення щодо обліку ДТП, визначення причин та 
закономірності їх виникнення  
Пина Олександр Григорович – науковий співробітник відділу безпеки 
дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ» 

12:45-13:00 

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

13:00-13:15  

Дорожня розмітка і знаки – вимоги та перевірка якості 
Румянцев Лев Юрійович  – старший науковий співробітник  відділу 
дорожньої обстановки ДП «ДерждорНДІ» 

13:15-13:25 

Програмне забезпечення щодо аналізу відповідності умов руху 
вимогам транспортних потоків 
Вознюк Андрій Борисович – завідувач сектору інтелектуальних 
транспортних систем та організації дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ» 

13:25-13:45 

 



 

Сучасні світові практики підвищення безпеки на різних етапах 
життєвого циклу автомобільної дороги 
Марушева Олександра Анатоліївна – радник з юридичних та 
міжнародних питань Громадської спілки "Міждержавна Гільдія 
інженерів-консультантів"  

13:45-14:00 

Сучасні рішення у сфері безпеки дорожнього руху 
Євдокимов Андрій Анатолійович – директор ТОВ «ПАСС+КО ЮА» 

14:00-14:15 

Презентація електронної бібліотеки нормативних документів 
«БУДСТАНДАРТ:УКРАВТОДОР»  
Стасюк Богдан Олександрович – начальник відділу науково-організаційної 
роботи, комунікацій та внутрішнього контролю ДП «ДерждорНДІ» 

14:15-14:25 

Кава-пауза 14:25-14:45 

Важливість і способи запобігання ДТП з одним автомобілем у зимовий 
час 
Загреба Віктор Сергійович – радник Міністра інфраструктури України 

14:45-15:15 

Особливості організації та виконання робіт із зимового утримання 
автомобільних доріг загального користування 
Балашов Іван Олексійович – науковий співробітник відділу нормативно-
технологічного забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

15:15-15:30 

Застосування нових технологій під час зимового утримання 
автомобільних доріг 
Харитонова Наталія Миколаївна – завідувач відділу екології та 
земляного полотна ДП «ДерждорНДІ» 

15:30-15:45 

Шляхи покращення та досвід зимового утримання автомобільної 
дороги М-05 Київ-Одеса 
Демиденко Владислав Ігорович – начальник Служби автомобільних доріг 
у Черкаській області 

15:45-16:05 

Огляд інформаційно-аналітичної системи оперативного обміну даними 
Калашніков Олександр Леонідович – науковий співробітник ТОВ «Град-
Софт» 

16:05-16:20 

Обґрунтування рівнів обслуговування в довгострокових контрактах з 
утримання автомобільних доріг загального користування за 
принципом забезпечення їх експлуатаційного стану 
Харченко Анна Миколаївна – доцент кафедри транспортного 
будівництва та управління майном Національного транспортного 
університету, канд. техн. наук 

16:20-16:40 

Досвід експлуатаційного утримання за контрактом на основі кінцевих 
результатів експлуатаційного утримання автомобільної дороги М 06 
Київ - Чоп км 434+230 - км 621+500 
Завійський Олег Ігорович – представник ТОВ «Egis Ukraina» 

16:40-17:00 

Обговорення проблемних питань та підведення підсумків. Видача 
сертифікатів 

17:00-17:30 
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