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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

 
Державне агентство автомобільних доріг України запрошує Вас 

 взяти участь у науково-практичному семінарі 
 

«Сучасні технології експлуатаційного утримання  
автомобільних доріг в зимовий період», 

 
який відбудеться 22-23 жовтня 2019 року в м. Івано-Франківськ в 
конференц-залі готелю «Надія» за адресою: вул. Незалежності, 40. 

 
До участі у семінарі запрошуються представники обласних 

державних адміністрацій, служб автомобільних доріг в областях, 
облавтодорів та їх філій, підрядних, проектних, наукових 
організацій.  

 
 

 
Реєстрація учасників: 

 
22 жовтня 2019 року з 9.00 до 10.00 години  

 
Початок роботи о 10.00 

 
 
 
 

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

+38 (050) 443-07-53. 
 

 
 

Додаткову інформацію можна отримати 
+38 (044) 456-25-47; 
+38 (050) 443-07-53. 

Е-mail: viddil6@ukr.net  
 

 

mailto:viddil6@ukr.net


ПРОГРАМА 
 

22 жовтня 

Вітальне слово 

Федоренко Олег Володимирович – тимчасово виконуючий обов'язки 
Голови Державного агентства автомобільних доріг України 
(Укравтодор) 
Буджак Василь Степанович – начальник Служби автомобільних 
доріг у Івано-Франківській області 

10.00-10.15 

Основні пріорітетні завдання щодо експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг 
Федоренко Олег Володимирович – тимчасово виконуючий обов'язки 
Голови Державного агентства автомобільних доріг України 
(Укравтодор) 

10.15-10.45 

Стратегічні аспекти розвитку та утримання автомобільних доріг 
загального користування  
Безуглий Артем Олександрович – директор Державного 
підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), канд. екон. наук 

10.45-11.15 

Сучасні підходи до зимового утримання автомобільних доріг 
Каськів Володимир Іванович – заступник директора з наукової 
роботи ДП «ДерждорНДІ», канд. техн. наук 

11.15-12.00 

Кава-пауза 12.00-12.30 

Досвід зимового утримання вулично-дорожньої мережі у місті 
Києві 
Павловський Олександр Павлович – начальник відділу по утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них КК «Київавтодор» 

12.30-13.00 

Покращення організації робіт із зимового утримання 
автомобільних доріг з використанням прогнозів погоди 
Догадайло Олександр Олександрович – доцент кафедри будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), канд. техн. наук  

13.00-13.30 

Обід 13.30-14.30 

Зміни та доповнення до ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. 
Автомобільні дороги. Вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до 
експлуатаційного стану 
Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-
технологічного забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

14.30-15.00 



 

Профілактика ожеледиці на автомобільних дорогах  
на основі багатофункціонального природного мінералу цеоліту 
Лучко Йосип Йосипович – професор Львівського національного 
аграрного університету (ЛНАУ), д-р техн. наук 

15.00-15.40 

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

15.40-16.00 

Обговорення проблемних питань 16.00-16.30 

Дружня вечеря 18.00 

 

23 жовтня 
 

Основні принципи визначення обсягів робіт для закупівлі послуг 
з експлуатаційного утримання 
Безуглий Артем Олександрович – директор ДП «ДерждорНДІ», 
канд. екон. наук 
 

10.00-10.45 

Проблеми снігозахисту автомобільних доріг та можливі шляхи їх 
вирішення 
Догадайло Олександр Олександрович – доцент кафедри 
будівництва та експлуатації автомобільних доріг ХНАДУ, 
канд. техн. наук 

10.45-11.30 

Кава-пауза 11.30-12.00 

Застосування протиожеледних матеріалів та вплив їх на 
довкілля 
Харитонова Наталія Миколаївна – завідувач відділу екології та 
земляного полотна ДП «ДерждорНДІ» 

12.00-12.40 

Добавка ICOLD OIL для приготування холодних 
бітумомінеральних сумішей, що застосовуються при аварійному 
ремонті асфальтобетонного покриття 
Кушнір Олександр Володимирович – директор ТОВ «АЙПІТІ 
ПРОДАКШН» 

12.40-13.00 

Підведення підсумків семінару та видача сертифікатів 13.00-13.30 

Обід 13.30-14.30 
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