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

(ДП «ДерждорНДІ») 
 
 
 

Науково-практичний семінар 

 

«ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ  

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ЗАДАЧІ» 

 
 

м. Харків, 17-18 травня  2018 р.



 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 
 
 

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

 
 

«Особливості проектування автомобільних доріг загального користування: 
проблеми та задачі», 

 
 

який відбудеться 17-18 травня 2018 року в м. Харкові в актовому залі 
готелю «Дружба» за адресою: вул. Гагаріна, 185. 

 
 

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

 
 

Реєстрація учасників: 
 

17 травня 2018 року з 9.00 до 10.00 години  
 
 

Початок роботи о 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаткову інформацію можна отримати 
+38 (044) 456-25-47; 
+38 (095) 842-38-77  

Е-mail: viddil6@ukr.net 
 
 

mailto:viddil6@ukr.net


ПРОГРАМА 
 

17 ТРАВНЯ 

Відкриття конференції 

Славомір Новак – керівник Державного агентства автомобільних 
доріг України 

Зражевець Євген Маркович – начальник Служби автомобільних 
доріг у Харківській області 

10:00-10:15 

Середньостроковий план розвитку автомобільних доріг 
загального користування державного значення на 2018-2022 
роки 
Безуглий Артем Олександрович – в.о. директора Державного 
підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), канд. екон. наук 

10:15-10:45 

Огляд проблемних питань проектної справи  в дорожній галузі 
на прикладі ДП «Укрдіпродор»  

Антонюк Олег Васильович – директор Державного підприємства 
«Український державний інститут з проектування об’єктів  
дорожнього господарства “ (ДП «Укрдіпродор») 

10:45-11:00 

Основні положення Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-4 
та ДБН В.2.3-5) щодо проектування та будівництва 
автомобільних доріг 
Вирожемський Валерій Костянтинович – перший заступник 
директора з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ»,  канд. техн. наук 

11:00-11:30 

Завдання проектних організацій на сучасному етапі: проблеми 
та перспективи 
Гончаренко Федір Петрович – заступник головного інженера 
ДП «Укрдіпродор», канд. техн. наук 

11:30-12:00 

Кава-пауза 12:00-12:30 

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

12:30-13:00 

Нормативно-технічне забезпечення робіт з влаштування 
жорстких дорожніх одягів 
Нагайчук Василь Михайлович – головний науковий співробітник 
ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

13:00-13:20 

Щодо вибору матеріалів для конструювання дорожніх одягів 
Жданюк Валерій Кузьмич – завідувач кафедри будівництва та 
експлуатації автомобільних доріг Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету, професор, д-р техн. наук 

13:20-14:00 



Обід 14:00-15:00 

Вишукування та проектування в КРЕДО 
Каредін Володимир Сергійович – керівник проектного напрямку 
компанії «Кредо-Диалог», Мінськ 

15:00-15:30 

Основні положення нормативної бази щодо проектування 
заходів з охорони довкілля 
Харитонова Наталія Миколаївна – завідувач відділу екології та 
земляного полотна ДП «ДерждорНДІ» 

15:30-16:00 

Особливості здійснення технічного та авторського нагляду. 
Атестація відповідальних виконавців у будівництві 
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 

16:00-16:45 

Визначення класу наслідків для автомобільних доріг 
загального користування 
Ракович Іван Вадимович – завідувач сектору організації  
дорожнього будівництва ДП «ДерждорНДІ» 

16:45-17:00 

Нова класифікація робіт з ремонтів та утримання 
автомобільних доріг загального користування 
Нагайчук Василь Михайлович – головний науковий співробітник 
ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

17:00-17:15 

Презентація електронної бібліотеки нормативних документів 
«БУДСТАНДАРТ:УКРАВТОДОР»  
Стасюк Богдан Олександрович – в.о. ученого секретаря                 
ДП «ДерждорНДІ» 

17:15-17:30 

Дружня вечеря 17:30 

 

18 ТРАВНЯ 

Законодавче та нормативне забезпечення порядку 
розроблення і експертизи проектної документації на 
будівництво автомобільних доріг  
Берендєєва Олена Василівна – перший заступник директора 
ДП «Укрдержбудекспертиза» 

9:30-10:30 

Порядок визначення вартості проектних робіт в дорожньому 
господарстві 
Бібик Юлія Миколаївна – завідувач відділу економічних 
досліджень та визначення вартості дорожніх робіт 
ДП «ДерждорНДІ» 

10:30-11:15 



Автоматизація розрахунку вартості проектно-вишукувальних 
робіт для дорожньої галузі в програмі «Будівельні Технології -
Кошторис «ПВР» 
Жмайло Ольга Олексіївна – провідний інженер ТОВ «Computer 
Logic Group»  

11:15-11:30 

Кава-пауза 11:30-12:00 

Міжнародний досвід забезпечення реалізації інвестиційних 
проектів у будівництві через залучення інженера-
консультанта 
Рева Світлана Леонідівна – віце-президент Громадської спілки 
«Міждержавна гільдія інженерів-консультантів» 

12:00-12:30 

Нормативно-методичне забезпечення заходів програми 
підвищення безпеки дорожнього руху «500-500-1000» 
Вирожемський Валерій Костянтинович - перший заступник 
директора з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

12:30-12:50 

Геоінформаційна система Укравтодору: суть, нормативна 
база. Особливосмті підготовки державних інфестиційних 
проектів 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування 
дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

12:50-13:10 

Досвід функціонування СУСП та проектування ТЕО, 
влаштування  метеостанцій та ОВИС  
Рибіцький Леонід Леонідович – начальник інформаційно-
аналітичного відділу ДП «Укрдіпродор» 

13:10-13:30 
 

Використання лазерного сканування в дорожньому  
господарстві 
Бабченко Володимир Анатолійович – директор ПрАТ "Систем 
Солюшнс" 

13:30-13:50 

Досвід компанії «Velвek» (Чехія) щодо реконструкції мостів у 
Чеській Республіці 
Йіржи Яхан – начальник відділу мостів компанії Valbek spol. s r.o. 
Зорькин Юрій Степанович – директор компанії «Валбек-
Україна» 

13:50-14:05 

Досвідвпровадження сучаснихєвропейських технологій 
модифікації асфальтобетонних шарів групою компаній 
АЙПІТІ» 
Кушнір Олександр Володимирович – директор ТОВ «АЙТІПІ 
Продакшн»  

14:05-14:20 

Обговорення проблемних питань та підведення підсумків 14:.20-14:30 

Обід 14:30 
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