19-21

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ВИСТАВКИ

березня

19 БЕРЕЗНЯ

20 БЕРЕЗНЯ

10.00
ЦЕРЕМОНІЯ ОФІЦІЙНОГО
ВІДКРИТТЯ. ПЕРЕРІЗАННЯ СТРІЧКИ.
Володимир Омелян, Славомір Новак,
Володимир Михайлов, Артем
Безуглий, Валерій Пекар, Володимир
Шмуклер

10.30
Фінансові інструменти та рішення
для ЗЕД.
Олександр Крук, замісник Голови
правління АТ Банк Альянс

Виступ Міністра інфраструктури
України.
Володимир Омелян
Виступ голови УКРАВТОДОРУ.
Славомір Новак
Виступ генерального секретаря IСС.
Володимир Михайлов
Виступ президента Дорожньої
Асоціації.
Артем Гриненко
Виступ директора ДерждорНДІ.
Артем Безуглий
10.45-11.10
Час на інтервью та фотографії.
Огляд експозиції (екскурсія офіційних
делегацій експозицією виставки).
12.00
Формування правил гри на
дорожньо-будівельному ринку.
Покроковий алгоритм реалізації
інфраструктурних проектів.
Артем Безуглий, директор
ДП «ДерждорНДІ», кандидат
економічних наук
Публічні закупівлі. Процедура,
актуальні питання, супроводжуюча
документація, використання
нецінових критеріїв.
Христина Артеменко
Децентралізація. Проблеми
нормативного та
організаційно-розпорядчого
характеру.
Вадим Олійник, радник заступника
міністра інфраструктури, член
експертної ради при
Мінінфраструктури, віце-президент
Всеукраїнської дорожньої асоціації
Публічно-приватне партнерство як
інструмент залучення фінансування
у муніципальні проекти.
Сергій Козін, віце-президент
представництва Міжнародної
торгової палати в Україні (ICC
Ukraine) з питань
публічно-приватного партнерства
та взаємодії з органами влади
та інші

11.00
Швидкий та якісний ремонт доріг
за допомогою ПАТЧФАЛТ.
Фатіх Шахін, MARINI асфальтобетонні заводи, торговий
представник

Підвищення несучої здатності
автомобільних доріг за рахунок
використання механічної
стабілізації ґрунтів.
В.М. Нагайчук, головний науковий
співробітник відділу
науково-організаційної роботи,
комунікацій та внутрішнього
контролю ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.,
П.Л. Харин, завідувач проектною
групою ТОВ «Уніпром»,
Л.Г. Гуртіна, головний інженер
проекту ТОВ «Уніпром»

11.30
Літнє та зимове обслуговування
доріг сучасними технологіями.
Iгор Лоскутов, керівник Ford TRUCKS
в Україні

Проблеми якості бітумів та напрямки
поліпшення їх властивостей.
І.В. Копинець, завідувач відділу
дорожньо-будівельних матеріалів
ДП «ДерждорНДІ»

11.50
Дорожні щітки і сніговідвали для
комунальної техніки.
Олександр Герасименко, технічний
директор, Гідромаркет

Нові види асфальтобетонів при
будівництві автомобільних доріг.
О.Ю. Тимощук, завідувач відділу
нежорстких дорожніх одягів
ДП «ДерждорНДІ»

12.20
Інформаційне забезпечення
підприємств при роботі на зовнішніх
ринках.
Юрій Когут, директор Бюро протидії
комерційним злочинам та корупції
ICC Ukraine, генеральний директор
Консалтингової компанії «СІДКОН»

Цементобетонні покриття —
сучасні технології.
В.М. Нагайчук, головний науковий
співробітник відділу
науково-організаційної роботи,
комунікацій та внутрішнього
контролю ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.;
С.І. Андреєв, директор з
капітального будівництва ТОВ
«Уніпром», к.т.н

12.40
Ефективні рішення для будівельної
галузі.
Андрій Курило, комерційний директор
ТОВ «Сканія Україна»
13.30
КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ
МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»
Огляд сучасних матеріалів та
технологій, що застосовуються
під час дорожнього будівництва.
А.О. Цинка, перший заступник
директора ДП «ДерждорНДІ»
Основні нововведення в Державних
будівельних нормах.
С.І. Ілляш, завідувач відділу нормативнотехнологічного забезпечення
дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ»
Забезпечення вантажопідйомності
автодорожніх мостів в умовах дії
сучасних навантажень.
П.М. Коваль, провідний науковий
співробітник ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.
Шляхи покращення властивостей
грунтів земляного полотна.
О.А. Миколаєнко, завідувач сектору
земляного полотна та укріплених
грунтів відділу екології та земляного
полотна ДП «ДерждорНДІ»

Особливості проектування
нежорсткого дорожнього одягу.
С.К. Головко, завідувач відділу
конструкцій дорожнього одягу
ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.
Нові підходи до проектування та
будівництва жорстких дорожніх
одягів.
І.П. Бабяк,завідувач відділу
цементобетонних конструкцій
ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.
Своєчасна санація тріщин —
запорука довговічності дорожнього
покриття.
А.В. Журавель, директор
ПП «Інтер Кемікал Продактс»

21 БЕРЕЗНЯ
12.00
ЗАХІД АСОЦІАЦІЇ
УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА
Екскурсія, кава-брейк, засідання.

www.heavydutyua.com

