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Шановні колеги! 
 

 

Державне агентство автомобільних доріг України разом з 
ДП «ДерждорНДІ» запрошує Вас взяти участь у науково-практичному 

веб-семінарі «Сучасні підходи до проєктування та будівництва 
автомобільних доріг», який відбудеться 11 червня 2020 року у 

форматі Zoom Video Communications. 

 
 

Для участі у веб-семінарі запрошуються представники служб 

автомобільних доріг в областях, дочірніх підприємств 

АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», обласних державних 

адміністрацій, проектних, наукових, підрядних та приватних 

організацій. 

 
 

Реєстрація учасників 

 
11 червня 2020 року з 08:30 до 09:00  

 

Початок роботи о 09:00 
 

 

Під час веб-семінару для того, щоб задати питання доповідачам,  
надсилайте повідомлення на Viber, WhatsApp, Telegram:  

+38 (099) 291-98-68; +38 (050) 443-07-53. 

 
Також, питання можна ставити у чаті Zoom 

 
 

 

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

+38 (099) 291-98-68; 

+38 (050) 443-07-53 
Е-mail: viddil6@ukr.net 

 

  



ПРОГРАМА 

 

Вступне слово 

Голова Державного агентства автомобільних доріг України  

Кубраков Олександр Миколайович 

09:00-09:10 

СЕКЦІЯ 1. Стратегічні питання розвитку дорожньої галузі 

Модератор – директор ДП «ДерждорНДІ»  

Безуглий Артем Олександрович, канд. екон. наук 

Новації в законодавчих та нормативних документах з проектування 

будівництва автомобільних доріг 

Безуглий Артем Олександрович – директор ДП «ДерждорНДІ», 

канд. екон. наук 

09:05-09:25 

Сучасні будівельні норми для якісного проектування і будівництва 

автомобільних доріг 

Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-технологічного 

забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

09:25-09:40 

Цілі та заходи до використання потенціалу сучасних технологій 

проектування та будівництва автомобільних доріг 

Величко Геннадій Вікторович – головний конструктор компанії  

«CREDO-DIALOGUE», Мінськ, Білорусь, канд. техн. наук 

09:40-09:50 

Проблеми нормування та ціноутворення в дорожньому будівництві 

Сіденьков Юрій Михайлович – голова комітету з питань 

містобудування, заступник голови Громадської ради при Мінрегіоні  

09:50-09:55 

СЕКЦІЯ 2. Бітум та асфальтобетон 

Модератор – перший заступник директора ДП «ДерждорНДІ»  

Цинка Анатолій Олександрович 

Вибір бітуму під час проектування конструкції дорожнього одягу 

Копинець Іван Вікторович – завідувач відділу дорожньо-будівельних 

матеріалів ДП «ДерждорНДІ» 

10:00-10:15 

Досвід впровадження сучасних європейських технологій модифікації 

асфальтобетонних шарів 

Кушнір Олександр Володимирович – директор ТОВ «Айпіті Продакшн» 

10:15-10:25 

Добавки для бітумів та асфальтобетонних сумішей. Основні 

властивості та особливості застосування 

Хрипушина Тамара Вікторівна – технічний директор ТОВ «Уніпром» 

10:25-10:35 

Особливості застосування різних типів добавок та їх комбінацій для 

модифікації бітуму та асфальтобетону 

Волліс Олексій Євгенович – директор ПП «Лабораторія ЗахідДорСервіс» 

10:35-10:45 

 



 

Практика застосування перевантажувачів асфальтобетонної суміші 

Гончаренко Валентин Валентинович – директор ТОВ «СТІ» 

10:45-10:55 

СЕКЦІЯ 3. Цемент та цементобетон 

Модератор – заступник директора з наукової роботи «ДерждорНДІ»  

Каськів Володимир Іванович, канд. техн. наук 

Сучасні технології посилення асфальтобетонного покриття 

цементобетонними шарами 

Гамеляк Ігор Павлович – завідувач кафедри аеропортів Національного 

транспортного університету (НТУ), д-р техн. наук, професор 

11:00-11:20 

Огляд технології Whitetopping для підсилення нежорстких дорожніх 

одягів 

Нагайчук Василь Михайлович – головний науковий співробітник 

ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

11:20-11:35 

Забезпечення якості цементу у дорожньому будівництві 

Кріпка Людмила Миколаївна – керівник департаменту науково-технічної 

і юридичної інформації Асоціації «Укрцемент» 

11:35-11:45 

Цементобетонні дороги з укочуваного бетону – оптимальне рішення 

для України 

Мовчан В'ячеслав Юрійович – менеджер ДП «Торговий Дім «Пальміра»» 

11:45-11:55 

СЕКЦІЯ 4. Інші прогресивні матеріали  

Модератор – головний науковий співробітник ДП «ДерждорНДІ»  

Нагайчук Василь Михайлович, канд. техн. наук 

Сучасні тенденції застосування відходів промисловості у дорожньому 

будівництві  

Каськів Володимир Іванович – заступник директора з наукової роботи 

ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

12:00-12:20 

Стабілізація ґрунтової основи – ефективне рішення забезпечення 

міцності дорожнього одягу  

Вирожемський Валерій Костянтинович – начальник Центру 

нормоконтролю, оцінки відповідності та міжнародного співробітництва 

ДП  «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

12:20-12:30 

Німецькі інновації з будівництва доріг (Underbold) 

Ігор Спірідонов – директор «SIA&CO GmbH» Germany 

12:30-12:40 

Застосування геосинтетичних матеріалів Тенсар в дорожньому 

будівництві 

Харін Павло Леонідович – завідуючий проектною групою ТОВ «Уніпром» 

12:40-12:50 

 



 

Основні положення національного стандарту щодо армування 

асфальтобетонного покриття гратками 

Гамеляк Ігор Павлович – завідувач кафедри аеропортів НТУ, д-р техн. 

наук, професор 

12:50-13:00 

Застосування європейського досвіду, новітніх інноваційних 

технологій та матеріалів при проєктуванні та будівництві 

автомобільних доріг 

Цеханський Олег Ернстович – керівник напрямку армуючих 

геотекстильних матеріалів ТОВ «Капонір-Групп» 

13:00-13:05 

Обідня перерва 13:05-13:30 

СЕКЦІЯ 5. Транспортні споруди 

Модератор – заступник директора з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ»  

Каськів Володимир Іванович, канд. техн. наук 

Використання програмного комплексу АЕСУМ для планування 

ремонтів і реконструкцій мостів на автомобільних дорогах загального 

користування 

Боднар Лариса Петрівна – завідувач відділу управління станом мостів 

ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

13:30-13:45 

Застосування базальтової фібри та неметалевої композитної 

базальтової арматури для армування бетонних конструкцій 

транспортних споруд 

Бабяк Ігор Петрович – завідувач відділу транспортних споруд та 

цементобетонних конструкцій ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

13:45-14:00 

Дослідження бетонних конструкцій мостів армованих 

базальтопластиковою арматурою 

Стоянович Сергій Володимирович – провідний науковий співробітник 

відділу управління станом мостів ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

14:00-14:15 

Сучасні можливості металоконструкцій для розвитку мостової і 

дорожньої інфраструктури 

Колісник В’ячеслав Анатолійович – виконавчий директор Українського 

центру сталевого будівництва 

14:15-14:25 

SteelMax та матеріали для інженерного облаштування мостів та 

штучних споруд та автодоріг 

Касянюк Віктор Олександрович – керівник підрозділу 

ТОВ «Стандартпарк-Україна» 

14:25-14:35 

Гідроізоляція бетонних доріг, мостових конструкцій 

Столяров Віталій Анатольович –  директор ТОВ «Герметик Хоум» 

14:35-14:45 



 

СЕКЦІЯ 6. Безпека дорожнього руху 

Модератор – начальник Центру нормоконтролю, оцінки відповідності та 

міжнародного співробітництва ДП «ДерждорНДІ»  

Вирожемський Валерій Костянтинович, канд. техн. наук 

Сучасні національні стандарти щодо вимог до дорожніх знаків 

Цинка Анатолій Олександрович – перший заступник директора 

ДП «ДерждорНДІ» 

14:50-15:05 

Сучасні засоби безпеки дорожнього руху 

Євдокимов Андрій Анатолійович – директор ТОВ «ПАСС+КО ЮА» 

15:05-15:15 

Безпека дорожнього руху. Мобільні демпфери і Пристрої зупинки 

колісного транспорту 

Постніков Олексій Сергійович – директор ТОВ «Ренток Груп» 

15:15-15:25 

Інноваційні полімерні огородження бар‘єрного типу 

Інхо Кім – комерційний директор Caris Ukraine 

15:25-15:35 

Перевірені методи підвищення безпеки дорожнього руху 

Грабовська Анжеліка Олександрівна – директор ТОВ «Дорожній 

Вектор» 

15:35-15:45 

Композитні перильні пішохідні огородження для мостових споруд в 

Україні 

Орешкін Дмитро Олександрович – директор ТГ «Екіпаж» 

15:45-15:55 

СЕКЦІЯ 7. Сучасні тенденції в проектуванні доріг 

Модератори – директор ДП «ДерждорНДІ» Безуглий Артем Олександрович,  

канд. екон. наук;  

перший заступник директора ДП «ДерждорНДІ» Цинка Анатолій Олександрович  

Технології інформаційного моделювання в комплексі CREDO 

Павленко Надія Володимирівна – представник компанії CREDO-

DIALOGUE в Україні  

16:00-16:10 

Креслення, виконавча схема, 3D сканування та 3D моделювання 

Прощенко Геннадій Петрович – директор компанії ScanyWell 

16:10-16:15 

Неруйнівний метод обстеження геологічного стану поверхні під 

покриттям або до початку будівництва. Аналіз товщини насипних 

шарів 

Голтуренко Іван Павлович – інженер геолог компанії GPR Investigation 

16:15-16:25 



Пропозиції до проектування та влаштування інженерних споруд для 

міграції тварин через автомобільні дороги України 

Ярощук Олеся Степанівна – завідувач дорожньої санітарно-екологічної 

лабораторії відділу екології та земляного полотна ДП «ДерждорНДІ» 

16:25-16:35 

Дослідження режимів роботи поперечних дренажів мілкого 

закладання з урахуванням впливу вібрації 

Бубела Андрій Володимирович – доцент кафедри транспортного 

будівництва та управління майном НТУ, канд. техн. наук 

16:35-16:45 

Сучасні тенденції у проектуванні водовідведення на автомобільних 

дорогах 

Гаврищук Владислав Володимирович – спеціаліст з технічної підтримки 

АКО Будівельні Елементи ЛТД  

16:45-16:50 

Біоенергетика як один із шляхів до енергонезалежності України 

Мележик Леонід Петрович – президент MGI group 

16:50-17:00 

Перетворення вітрової енергії в електричний струм для освітлення 

складних ділянок дороги 

Мельник Сергій Олександрович – керівник D&M Innovation 

17:00-17:10 

Презентація електронної бібліотеки «Будстандарт:Укравтодор» 

Стасюк Богдан Олександрович – начальник відділу науково-

організаційної роботи, комунікацій та внутрішнього контролю 

ДП «ДерждорНДІ» 

17:10-17:20 

Підведення підсумків семінару 17:20-17:30 

 



 


