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Шановні колеги! 
 

Державне агентство автомобільних доріг України запрошує Вас взяти участь у 
науково-практичному семінарі «Сучасні інформаційні технології в 

дорожньому господарстві», 
який відбудеться 13 грудня 2017 р. у конференц-залі Державного агентства 

автомобільних доріг України, м. Київ, вул. Фізкультури, 9. 
 

Реєстрація учасників: 
13 грудня 2017 року з 9:00 до 10:00 години  

 
 
 

Початок роботи о 10:00 
 

Контингент учасників: заступники начальників з експлуатаційного 
утримання служб автомобільних доріг в областях, начальники відділів 
експлуатаційного утримання, представники обласних державних адміністрацій 

 
 

 Довідки за телефонами у м. Києві: 
 

(044) 456-25-47 
(044) 206-98-97 
(044) 456-26-48 

 
З питань придбання нормативної літератури звертатися за тел./факсом  

(044) 206-98-99 
 
З питань нормативного забезпечення супроводу ГІС за тел./факсом  

(044) 206-98-97 
 
 
 
 
Сайт ДП «ДерждорНДІ»: http://www.dorndi.org.ua  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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


ПРОГРАМА 

 

Вітальне слово 
Харченко Олександр Іванович  –  
в.о. заступника  Голови Укравтодору 

10:00-10:10 

Стан справ щодо впровадження інформаційних технологій в 
дорожньому господарстві   

Федоренко Олег Володимирович – начальник Управління 
експлуатації доріг Укравтодору 

10:10-10:40 

Перспективи впровадження сучасних інформаційно-аналітичних 
систем в дорожньому господарстві. Аспекти ціноутворення 
Безуглий Артем Олександрович – в.о. директора 
ДП «ДерждорНДІ», к.е.н. 

10:40-11:15 

Нормативне забезпечення впровадження і супроводу 
Геоінформаційної системи Укравтодору 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування 
дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

11:15-11:35 

Просторові координати автомобільних доріг загального 
користування: суть та практичне застосування в дорожній галузі  
Вознюк Андрій Борисович – старший науковий співробітник   
відділу нормування дорожніх робіт  
ДП «ДерждорНДІ» 
Гуков Микола Ігорович – президент громадської Спілки «УКРГЕО», 
к.т.н 

11:35-12:30 

Обідня перерва 12:30-13:30 

Функціонування та удосконалення Системи управління станом 
покриття (СУСП) 
Рибіцький Леонід Леонідович – начальник інформаційно-
аналітичного відділу ДП «Укрдіпродор» 

13:30-14:10 

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

14:10-14:30 

 

Галузева база даних та аналіз ДТП  
Бондар Тетяна Василівна – завідувач відділу безпеки дорожнього 
руху ДП «ДерждорНДІ» 

14:30-14:50 

 

Відповіді на питання. Обговорення проблемних питань 14:50-15:15 




