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ПРОГРАМА 
 

НАВЧАЛЬНОГО СЕМІНАРУ 
 
 

 

«Утримання автомобільних доріг  
в зимовий період року та безпека дорожнього 

руху на них» 
 
 

 
 

м. Київ 
 

20 жовтня 2017 року 
 
 

 
 



 
 

Шановні колеги! 
 

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

«Утримання автомобільних доріг в зимовий період року та безпека 
дорожнього руху на них», 

 
який відбудеться 20 жовтня 2017 р. у конференц-залі Державного агентства 

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

 
Реєстрація учасників: 

20 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 

Федоренко Олег Володимирович – начальник Управління 
експлуатації доріг Укравтодору 

10:00-10:20 

Досвід зимового утримання автомобільних доріг загального 
користування. Організація роботи дорожніх підприємств в 
зимовий період  

Сухоносов Олександр Володимирович – заступник начальника 
Управління експлуатації доріг – начальник відділу експлуатаційного 
утримання доріг Укравтодору  

Данкевич Ігор Васильович – головний інженер  
ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

10:20-11:20 

Досвід підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 
автомобільних дорогах країн Євросоюзу 

Томаш Поліц – радник Голови Укравтодору 

11:20-12:00 

Обідня перерва 12:00-13:00 

Шляхи підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних 
дорогах загального користування 

Пина Олександр Григорович – науковий співробітник відділу 
безпеки дорожнього руху  ДП «ДерждорНДІ» 

13:00-13:30 

Дорожня розмітка, знаки – вимоги та перевірка якості 

Гостєв Юрій Георгійович – завідувач відділу дорожньої обстановки 
ДП «ДерждорНДІ» 

13:30-14:00 

Особливості утримання автомобільних доріг (в тому числі 
цементобетонних) 

Вирожемський Валерій Костянтинович – канд. техн. наук, перший 
заступник директора з наукової роботи  ДП «ДерждорНДІ» 

14:00-14:30 

Проблеми снігозахисту автомобільних доріг та можливі шляхи їх 
вирішення 

Догадайло Олександр Олександрович – канд. техн. наук, доцент 
кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

14:30-14:50 

Підведення підсумків семінару та видача сертифікатів 14:50-15:00 
 
 

 

 
 

 


