
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

   Асоціація "УКРЦЕМЕНТ

• глобальні плани розвитку 
 інфраструктури 
• конкретні проекти 
 реконструкцій та будівництва
• запровадження системи 
 організації та виконання 
 дорожніх робіт
• питання тендерних процедур
• забезпечення контролю 
 якості 
• нові технології та матеріали
• використання бетону у 
 будівництві доріг
• розвиток інфраструктурних 
 об’єктів  у регіонах

На форумі:

Для зручності зареєструйтесь за посиланням
h�ps://goo.gl/2FgWpC або сканувавши QR



Виставковий зал
 
10.00 – 18.00 Експозиція
 
Сцена виставкового залу
 
 11.00 -11.30 Офіційне відкриття, екскурсія експозицією
 
 Протягом дня також будуть відбуватися обговорення питань кожної 
з  галузей  (автодорожня,  будівельна,  гірничо-видобувна, 
комунальна) 
 
Конференц платформа
 
 11.30  -  12.30  Сесія  1.  Концептуальні  засади  перспектив 
розвитку інфраструктури 
 
Формат круглого столу за участю Міністра інфраструктури України 
та  керівника  Державного  агентства  автомобільних  доріг  Україн, 
керівника Асоціації "УКРЦЕМЕНТ"
 
 
 
 
13.00  –  17.00  Конференція  «LEAN технології  в  управлінні 
операційною ефективністю»
 
Концепція lean (в Україні також розповсюджений термін ощадливе 
виробництво)  передбачає  створення  максимальної  цінності  для 
споживача  при  мінімальному  використанні  всіх  видів  ресурсів,  в 
тому числі часу, енергії та робочих зусиль. Згідно з ідеологією lean, 
всі  працівники  мають  брати  участь  у  неперервному  поліпшенні 
робочих  процесів,  відслідковуванні  та  усуненні  різних  видів  втрат. 
Такий  підхід  перетворює  проблеми  на  можливості  для 
вдосконалення,  допомагає  працівникам  розвиватися,  а 
організації  –  здобути  та  зберегти  лідерські  позиції  на  своєму 
ринку.

13 
березня



Виставковий зал
 
 10.00 – 18.00 Експозиція
 
 Сцена виставкового залу
 
 11.00 – 15.00 Виступи партнерів та презентації учасників
 
 Конференц платформа   Сесія 2.
 
 10.00  -  11.30   Національні  проекти  дорожнього  будівництва 
Українські  дороги:  стан,  виклики  та  план  дій  на  майбутнє. 
Масштабні  всеукраїнські  проекти  дорожнього  будівництва  (на 
прикладі “GO HIGHWAY”).
 
Будуть  представленні  як  глобальні  плани  розвитку  інфраструктури 
так  і  конкретні  проекти  реконструкцій  та  будівництва,  які 
заплановані  на  2018  рік.  Детальну  презентацію  цих  проектів 
будуть  робити  представники  УКРАВТОДОРу  та  Державного 
Дорожнього  науково-дослідного  інституту  з  зазначенням  усіх 
технічних  та  фінансових  умов,  а  також  впливу  на  розвиток 
інфраструктурних супроводжуюих об’єктів  у регіонах.
 
Go HighWay М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31,Р-46 
М-03 Харків – Слов'янськ – Краматорськ
Р-07 Чугуїв – Мілове
М-15 Одеса – Рені (з обходом м. Рені)
Н-14 Кропивницький – Миколаїв
Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв
Н-22 Рівне – Луцьк – Устилуг
М-21 Житомир – Вінниця
Н-10 Івано-Франківськ – Стрий
Н-03 Житомир – Хмельницький – Чернівці
Мукачево до Чопа по дорозі М-24 / М-25
 
 

14 
березня



12.00  -  13.30   Система  організації  та  виконання  дорожньо- 
будівельних робіт
  Проектування /  Тендери /   Контроль якості
 
Планування  закупівлі  (підготовка  завдання  на  проектування, 
його  затвердження  замовником,  розробка  проектної 
документації, проходження її експертизи або підготовка дефектного 
акта за спрощеною процедурою, складання річного плану закупівель 
/ внесення до нього змін).
 
Обов’язки інженера-консультанта на всіх етапах реалізації проекту - 
експерт з процедури закупівель, будівництва та ремонту доріг
 
Нормативна  та  законодавча  база  щодо  тендерів,  юридичного 
оформлення та етапів будівництва доріг ІІІ, ІV категорій.
 
 
 
Конференц платформа  Сесія 4.
 
14.30  -  17.00   Cучасні  матеріали  та  технології  для  розвитку  та 
утримання автомобільних доріг
 
Світові  тенденції  розвитку  технологій  та  матеріалів 
/Цементобетонні  покриття  /Технологія  холодного  ресайклінгу 
/Геосинтетичні матеріали тощо
 
Порівняння  асфальтобетонних  і  цементобетонних  конструкцій 
доріг.  Переваги,  недоліки,  де  і  які  краще  застосовувати  від 
незалежних експертів та науковців.
 
 Важливою  частиною  форуму  стане  розгляд  питань  запровадження 
системи  організації  та  виконання  дорожніх  робіт.  Разом  із 
питаннями  тендерних  процедур,  забезпечення  контролю  якості 
представникам  регіональних  компаній  та  місцевим  чиновникам 
будуть  презентовані  переваги  використання  нових  технологій  та 
матеріалів. 

14 
березня

Конференц платформа    Сесія 3.



Виставковий зал
 
 10.00 – 17.00 Експозиція
 
Конференц платформа   Сесія 5.
 
10.00  -  12.30   Аспекти  стратегічного  управління  місцевою  
інфраструктурою 
 
Утримання, ремонт інфраструктури (вулиця і міста), нормативна база 
та благоустрій
 
Механізм фінансування будівництва, реконструкції, ремонту вулиць і 
доріг населених пунктів та інших доріг місцевого значення.
 
Проблеми   управління  місцевою   інфраструктурою  (формування 
програм  регіонального  розвитку,  особливості  виконання  функцій 
замовника тощо). 
 
Методичні  засади  підготовки  інвестиційних  проектів  регіонального 
розвитку. 
 
13.00   Встановлення  рекорду  України  з  перетягування 
великогабаритної  техніки  FORD/  Федерація  СТРОНГМЕНІВ 
України

15 
березня


