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ПРОГРАМА 
 

НАВЧАЛЬНОГО СЕМІНАРУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м. Київ 
 

19 жовтня 2017 року 

«Сучасні матеріали та технології при 
новому будівництві, реконструкції та 

ремонтах автомобільних доріг 
загального користування та штучних 

споруд на них» 



 
 
 

Шановні колеги! 
 

Державне агентство автомобільних доріг України запрошує Вас взяти участь у 
навчальному семінарі  

«Сучасні матеріали та технології при новому будівництві, реконструкції та 
ремонтах автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на 

них», 
 

який відбудеться 19 жовтня 2017 р. у конференц-залі Державного агентства 
автомобільних доріг України,  
м. Київ, вул. Фізкультури, 9. 

 
Реєстрація учасників: 

19 жовтня 2017 року з 9.00 до 10.00 години  
 

Початок роботи о 10.00 
 

Контингент учасників: начальники та спеціалісти відділів служб 
автомобільних доріг в областях, облавтодорів та їх філій, підрядних, проектних, 
наукових організацій та представники облдержадміністрацій. 

 
 

Довідки за телефонами у м. Києві: 
 

(044) 201-08-47 
(044) 456-25-47 
(044) 206-98-85 

 
З питань придбання електронної бібліотеки нормативних документів 

ІДС «Будстандарт» звертатися за тел./факсом (044) 201-08-47 
 
З питань придбання нормативної літератури звертатися за тел./факсом 

(044) 206-98-99 
 
 
Сайт ДП «ДерждорНДІ»: http://www.dorndi.org.ua  

http://www.dorndi.org.ua/


ПРОГРАМА 
 

 
 
 

Вітальне слово 
Харченко Олександр Іванович – в.о. заступника Голови 
Укравтодору 
Цинка Анатолій Олександрович – начальник Відділу 
інноваційного розвитку Укравтодору 

10:00-10:10 

Нормативне забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури 

Нагайчук Василь Михайлович – канд. техн. наук, директор  
ДП «ДерждорНДІ» 

10:10-10:30 

Нова класифікація робіт з ремонтів та утримання 
автомобільних доріг загального користування  

Цинка Анатолій Олександрович – начальник Відділу 
інноваційного розвитку Укравтодору 

10:30-10:50 

Проблеми якості бітумів та напрямки поліпшення їх 
властивостей  
Копинець Іван Вікторович – завідувач відділу дорожньо-
будівельних матеріалів ДП «ДерждорНДІ» 

10:50-11:05 

Застосування нових видів асфальтобетонів при будівництві 
автомобільних доріг 
Гончаренко Валентин Валентинович – канд. техн. наук, 
завідувач відділу нежорстких дорожніх одягів ДП «ДерждорНДІ» 

11:05-11:20 

Ефективність застосування технологій ресайклінгу для 
відновлення несної здатності  нежорсткого дорожнього одягу 
Головко Сергій Костянтинович – канд. техн. наук, завідувач 
відділу конструкцій дорожнього одягу ДП «ДерждорНДІ» 

11:20-11:40 

Використання місцевих матеріалів та відходів промисловості у 
дорожньому будівництві 
Вирожемський Валерій Костянтинович – канд. техн. наук, 
перший заступник директора з наукової роботи 
ДП «ДерждорНДІ» 

11:40-12:00 

Цементобетонне покриття в дорожньому будівництві 
Гамеляк Ігор Павлович – д-р техн. наук, завідувач кафедри 
аеропортів, професор Національного транспортного 
університету 

12:00-12:15 

Забезпечення надійності конструкцій дорожніх одягів з 
використанням геосинтетичних матеріалів 
Гамеляк Ігор Павлович – д-р техн. наук, завідувач кафедри 
аеропортів, професор Національного транспортного 
університету 

12:15-12:30 

Обідня перерва 12:30-13:30 
Сертифікація дорожньої продукції та атестація виробництва  
Клєщіна Ірина Ігорівна – заступник керівника Органу 
сертифікації  ДП «ДерждорНДІ» 

13:30-13:45 

 



 

Забезпечення довговічності автодорожніх мостів шляхом їх 
ефективного утримання та своєчасного виконання ремонтів 
Коваль Петро Миколайович – канд. техн. наук, провідний 
науковий співробітник відділу транспортних споруд та 
цементобетонних конструкцій ДП «ДерждорНДІ» 

13:45-14.05 

Обстеження та паспортизація автодорожніх мостів 
Оксень Євген Іванович – д-р. техн. наук, завідувач відділу 
транспортних споруд та цементобетонних конструкцій              
ДП «ДерждорНДІ» 

14:05-14:20 

Актуальні питання науково-технічного супроводу при 
здійсненні дорожніх робіт  
Тимощук Олександр Юрійович – завідувач сектору організації 
дорожнього будівництва ДП «ДерждорНДІ» 

14:20-14:35 

Світовий досвід використання сучасних дорожніх технологій 
Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-
технологічного забезпечення дорожніх робіт  
ДП «ДерждорНДІ» 

14:35-14:50 

Огляд інформаційних технологій для дорожньої галузі 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування 
дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

14:50-15:05 

Аналітична експертна система управління мостами України. 
Досвід впровадження, сучасний стан та концепція подальшого 
розвитку  
Боднар Лариса Петрівна – завідувач сектору управління станом 
мостів  ДП «ДерждорНДІ» 

15:05-15:15 

Екологічні аспекти будівництва та експлуатації автомобільних 
доріг 
Харитонова Наталія Миколаївна – завідувач відділу екології та 
земляного полотна ДП «ДерждорНДІ» 

15:15-15:30 

Перерва 15:30-15:45 
Забезпечення якості виконання дорожніх робіт  
Даценко Володимир Михайлович – канд. техн. наук, заступник 
директора з наукової роботи ДП «Дорожній контроль якості» 

15:45-16:05 

Моніторинг ділянок автомобільних доріг, побудованих за 
сучасними технологіями та з використанням нових матеріалів  
Катукова Валентина Михайлівна – старший науковий 
співробітник відділу нежорстких дорожніх одягів  
ДП «ДерждорНДІ» 

16:05-16:25 

Відповіді на питання. Обговорення проблемних питань 16:25-16:45 
Підведення підсумків семінару та видача сертифікатів 16:45-17:00 

 


