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Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» 
(ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

РЕЗУЛЬТАТИ І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
ІМЕНІ П.М. КОВАЛЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МОСТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО 
ПОКРАЩЕННЯ»

15 – 17 вересня 2021 р. у місті Запоріжжя відбулася І Міжнародна науково-практична 
конференція імені П.М. Коваля «Актуальні питання мостового господарства та шляхи його 
покращення». 

Цей великий форум зібрав у змішаному форматі понад 200 фахівців мостовиків, науковців, 
проєктантів, представників служб автомобільних доріг і підрядних організацій, постачальників 
і виробників матеріалів. За два останні роки вдалось зібратись таким великим колективом, із 
залученням зарубіжних фахівців із Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Данії і 
Польщі, та обговорити нагальні питання та виклики, які стоять перед дорожньою галуззю в частині 
проєктування, будівництва, ремонту та утримання мостів.

З вступним словом на конференції виступив Івко Андрій Володимирович, заступник 
Голови державного агентства автомобільних доріг України. У його доповіді було зазначено про 
сучасні досягнення під час реалізації Національної програми «Велике Будівництво» та «Програми 
відновлення мостів», а також найближчі плани «Укравтодору» щодо ефективного розвитку мостового 
господарства. Поставлені акценти на добудові довгобудів України та реалізації нових мега-проєктів 
транспортних споруд. Окремо наголосив на будівництві Запорізької автотранспортної магістралі 
через р. Дніпро та новому будівництві споруд у Кременчуці та Ямполі. Висловив позицію, щодо 
відходу від Радянської методології в ціноутворенні, прийнятті проєктних рішень та технологій у 
будівництві.

Начальник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Галич Олег Анатолійович, 
детально розповів про основні показники будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро 
в м. Запоріжжя довжиною 9,1 км, що включає 27 транспортних споруд, зокрема 2 позакласні мости: 
вантовий міст через ріку Дніпро довжиною 660 м і висотою пілонів 166 м та міст через річку 
Старий Дніпро. На сьогодні — запорізькі мости перетворились з головного довгобуду країни на 
найголовніше та стрімке будівництво. Автотранспортна магістраль нині є флагманом президентської 
програми «Велике будівництво». Крім того, Олег Анатолійович доповів про хід робіт з ремонту 
існуючих транспортних споруд у Запорізькій області в рамках Національної програми відновлення 
мостів та поділився планами будівництва на майбутнє. 

Конференція була присвячена пам’яті Петра Миколайовича Коваля, видатного науковця 
і мостобудівельника сучасності, учасникам конференції був запропонований фільм-спогад. 
Петро Миколайович за свій яскравий життєвий шлях отримав звання Заслуженого діяча науки 
і техніки України, Почесного дорожника України, був членом Академії будівництва України та 
Транспортної академію України. У період з 2002 по 2009 роки очолював Державний дорожній 
науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), який за його сприянням 
став головною науково-дослідною установою України з будівництва, ремонту та утримання 
автомобільних доріг і транспортних споруд. Був автором понад 500 наукових робіт, 10 монографій, 
посібників і підручників, більше 40 нормативних документів, отримав 29 авторських свідоцтв і 
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патентів на винаходи. Окреме, і чи не саме важливе місце у житті Петра Миколайовича займала 
навчально-виховна робота, завдяки якій під його керівництвом було захищено 10 кандидатських 
дисертацій. Його вихованці нині займають ключові позиції в галузі мостобудування. 

Учасники конференції заслухали виступ від продовжувача мостобудівних традицій сім’ї 
Ковалів, його сина  —  Максима Петровича, який розкрив, невідомий широкому загалу, багатий 
внутрішній світ Петра Миколайовича. Зокрема, це спорудження за його проєктом Храму Вознесіння 
Господнього в м. Пустомити, який вважався самим Петром Миколайовичем, найважливішим 
об’єктом у його житті. 

Із згадкою про світлу пам’ять Петра Миколайовича і з подальшими планами дій в галузі 
виступив директор ДП «ДерждорНДІ», кандидат економічних наук Безуглий Артем Олександрович, 
за сприяння якого відбулося відродження мостового напрямку. Він зазначив, що однією з головних 
його задач  —  є створення сучасної нормативної бази в дорожньо-будівельній галузі. Згадав 
про плідну роботу потужного дорадчого органу  —  Секції № 5 «Проєктування автомобільних 
доріг та мостів», який розглядає проєктні рішення об’єктів на дорогах загального користування 
та надає рекомендації щодо їх удосконалення. Окремо наголосив про запуск ДП «ДерждорНДІ» 
таких потужних сучасних інформаційних проєктів як Портал та Платформа дорожніх інновацій, де 
розглядаються новітні матеріали та технології проєктування та будівництва автомобільних доріг і 
транспортних споруд. Завдяки цим інструментам постачальники та виробники мають можливість 
бути почутими ключовими стейкхолдерами галузі. Було акцентовано, що питання ціноутворення, 
як одне з найважливіших у будівництві, потребує особливої уваги та удосконалення. Найближчим 
часом буде завершено реформу в ціноутворенні, результатом якої стане повна відмова від застарілих 
підходів та принципів у складанні кошторисів.

Заступник директора з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ», кандидат технічних наук 
Каськів Володимир Іванович наголосив, що ДП «ДерждорНДІ» є головним науково-дослідним 
інститутом у дорожній галузі, базовою організацією Мінрегіонбуду, а також Інститутом, на базі 
якого функціонує Фонд нормативних документів Укравтодору. У підтвердження слів Безуглого А.О., 
щодо створення сучасної нормативної бази в дорожній галузі, у своїй доповіді Володимир Іванович 
навів інформацію щодо створених за останні три роки нормативних документів, що стосуються 
дорожньої галузі та транспортних споруд зокрема. Він окремо зупинився на планах із розроблення 
змін існуючих та створенні нових нормативних документів, які дозволять більш широко 
використовувати сучасні матеріали і технології та приймати прогресивні рішення в проєктуванні та 
будівництві транспортних споруд. А також, у котре наголосив про надання пропозицій та зауважень 
з боку проєктувальників та будівельників галузі на етапі розроблення або перегляду нормативних 
документів.

Жодна галузь не може мати розвиток без міцної основи якою є фахівці. Тому підготовці 
майбутніх інженерів-будівельників необхідно приділяти максимум уваги, що вже протягом 
багатьох років підтверджує Національний транспортний університет (НТУ). Проректор з наукової 
роботи НТУ, доктор технічних наук Славінська Олена Сергіївна, виступаючи на конференції, 
звернула увагу на такий важливий аспект при проєктуванні та будівництві транспортних споруд 
через річки  — як гідравліка та гідрологія. Висвітлені методи та розрахунки, на яких детально та 
обґрунтовано зупинилась Олена Сергіївна, дають нам змогу більш широко поглянути на проблему 
розмивів та укріплення дна русла на різних відстанях від осі споруд. 

Важливу роль у життєвому циклі транспортної споруди, як і у людини, відіграє вчасна 
діагностика. По відношенню до мостів — це своєчасне обстеження та проведення відповідних 
експлуатаційних заходів. Для ефективного планування ремонтів транспортних споруд розроблено 
інструмент  —  програмний комплекс Аналітична експертна система управління мостами (АЕСУМ). 
Боднар Лариса Петрівна, кандидат технічних наук та начальник Центру транспортних споруд 
ДП «ДерждорНДІ», яка є одним із розробників цього успішного проєкту, розповіла про історію 
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його створення, можливості та переваги застосування. Окремо зупинилась на питанні відсутності 
належного обміну інформацією з Обласними державними адміністраціями (ОДА). Використання 
АЕСУМ на місцевій мережі доріг дозволить формувати єдині підходи та вибудовувати спільну 
стратегію управління й експлуатації транспортними спорудами. Вона наголосила, що саме на 
основі інформації з програмного комплексу АЕСУМ формуються переліки для першочергових 
ремонтів транспортних споруд, що є важливою складовою програм з відновлення мостів. Лариса 
Петрівна зауважила, що необхідно витримувати нормативну періодичність обстежень мостів 
та вчасно актуалізовувати інформацію в базі даних АЕСУМ. Також Вона згадала про процес 
відновлення мостового напрямку в ДП «ДерждорНДІ», який було розпочато в тісній співпраці 
з Ковалем Петром Миколайовичем. На сьогоднішній день фахівці Центру транспортних споруд 
ДП «ДерждорНДІ» виконують роботи на більшості ключових об’єктів галузі, зокрема і на спорудах 
Запорізької автотранспортної магістралі. 

Артур Миколайович Онищенко, доктор технічних наук, завідувач кафедри мостів, тунелів 
та гідротехнічних споруд НТУ у своїй доповіді з вдячністю згадував значний вклад в розвиток 
кафедри Коваля Петра Миколайовича та його активну участь в якості Голови Державної атестаційної 
комісії при захисті дипломних та магістерських робіт. Артур Миколайович зазначив, що переважна 
більшість автодорожніх мостів має залізобетонну плиту проїзної частини з дорожнім покриттям 
на якому, останніми роками, у зв’язку зі зростанням параметрів транспортних навантажень та 
аномально високими літніми температурами, значного розповсюдження набули дефекти у вигляді 
тріщин, зсувів та колії. У своїй презентації Артур Миколайович представив математичні моделі 
та методологічні розрахунки залишкового ресурсу асфальтобетонного покриття, розрахунки його 
довговічності. Представлена методика розрахунку асфальтобетонного покриття на автодорожніх 
мостах з металевою ортотропною плитою, метод визначення функції релаксації асфальтобетону 
тощо. Розповів про досвід застосування у мостобудуванні базальтової фібри у бетонах та 
асфальтобетонах. Окремо зупинився на перевагах застосування у мостобудуванні тонкошарових 
покриттів. Артур Миколайович висвітлив у своїй доповіді практичні методи забезпечення 
довговічності асфальтобетонного покриття на автодорожніх мостах. 

Президент Асоціації «Українська Асоціація проектних організацій» (УАПО) 
Олійник Вадим Юрійович у своїй доповіді проаналізував деякі сучасні технології проєктування, що 
використовуються в світовій практиці. Наголосив на позитивному світовому досвіді використання 
BIM-технологій та необхідності їх впровадження в дорожню галузь України. Також зауважив 
на необхідності крокування в ногу з часом в питаннях тендерних закупівель, впровадивши 
чотирирівневу модель життєвого циклу об’єктів дорожньо-будівельної та мостобудівельної галузей, 
що дозволить оптимізувати витрати, пришвидшить темпи розвитку галузі та планувати на багато 
років вперед. Вадим Юрійович зазначив, що на сьогоднішній день не вистачає обміну даними з 
місцевими органами самоврядування та запропонував шукати шляхи співпраці для запровадження 
прогресивних технологій навіть на умовах співфінансування.

Начальник Центру діагностики доріг та штучних споруд ДП «Дорцентр» 
Пригаровський Олег Володимирович у своїй доповіді зробив акцент на вплив дефектів підходів 
та систем водовідводу на довговічність транспортних споруд. Він наголосив на необхідності 
проведення заходів, які можуть вчасно усунути дефекти, що впливають на перебіг життєвого циклу 
об’єктів, або попередити їх виникнення. Крім того, Олег Володимирович окремо зупинився на 
важливості проведення моніторингу якості виконання ремонтно-будівельних робіт задля вчасного 
інформування Замовника про виявлені недоліки для оперативного їх виправлення.

Редченко Василь Павлович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник 
відділу визначення технічного стану споруд Центру транспортних споруд ДП «ДерждорНДІ», 
детально розповів про сучасний стан та проблеми при випробуваннях автодорожніх мостів України. 
Василь Павлович зауважив, що правильне визначення технічного стану мосту є важливим етапом 
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у системі експлуатації автомобільних доріг, оскільки напряму впливає на планування ремонтних 
заходів для підтримання їх працездатного стану. Несвоєчасне проведення ремонтних робіт 
призводить згодом до зростання витрат і не лише на самі ремонтні роботи, а й загальних витрат 
пов’язаних з об’їздом мосту. Натурні випробування є тим інструментом, який суттєво збільшує 
точність визначення вантажопідйомності та технічного стану конструкцій. А в деяких випадках їх 
проведення є єдиним способом поставити крапку в певній дискусії. Окремо зупинився на сучасних 
методах випробувань, що дозволяють більш точно визначити поставлені задачі. Наголосив про 
недостатню кількість кваліфікованих спеціалістів, зокрема, що стосується випробування мостів 
та запропонував проводити курси підвищення кваліфікації задля якісного покращення навиків 
у цьому питанні. Це дозволить балансоутримувачам мостів (Замовникам) формувати технічно 
грамотні вимоги до спеціалістів, які виконують випробування (Виконавців), а останнім  —  володіти 
сучасними технологіями випробувань мостів.

Сташук Павло Михайлович, кандидат технічних наук та директор ТОВ «Діагностика та 
інжиніринг мостів» доповів про результати досліджень конструкцій шляхопроводу по проспекту 
Перемоги біля станції метро «Нивки» в м. Києві. Шляхопровід, незважаючи на нещодавно 
проведений ремонт, зазнав погіршення технічного стану конструкцій прогонових будов. Тому, під 
час обстеження було проведено комплекс робіт, що дозволили встановити причини погіршення 
стану. Інструментальні дослідження показали високий вміст хлоридів у бетоні балок та виявили 
значний вплив блукаючих струмів (електрокорозії), що суттєво прискорило процес корозії арматури 
прогонових будов. Ця доповідь викликала жвавий інтерес та обговорення в учасників конференції, 
оскільки явище електрокорозії не часто фіксується в мостобудуванні. 

Керівник відділення ГО «Академія будівництва України», доктор технічних наук, Мостовий 
Василь Сергійович розповів про автоматизовану систему лазерного та сейсмоакустичного 
моніторингу будівельних конструкцій, зокрема і транспортних споруд. Він наголосив, що ця 
система призначена для спостереження, з метою прогнозування, стану кожного окремого об’єкта, 
які кожний за своїми властивостями є унікальний. Та підсумовуючи зауважив, що така система 
вирішує душе широкий спектр задач та може бути застосована зокрема у мостобудуванні. 

У мостобудуванні на сьогоднішній день багато питань, над якими плідно працюють 
фахівці галузі. І одне з найважливіших — це застосування арматури в конструкціях 
транспортних споруд. Про що і доповів завідувач відділу досліджень мостових конструкцій 
Центру транспортних споруд ДП «ДерждорНДІ», кандидат технічних наук Бабяк Ігор Петрович. 
Він є учнем Коваля Петра Миколайовича і багато років працював разом ним над різними 
прогресивними технологіями і нормативними документами, які сьогодні вже мають широке 
визнання у мостобудівельній галузі. Тому гостре питання армування залізобетонних конструкцій з 
урахуванням модернізації нормативної документації та умов ринку заслуговує на особливу увагу. 
Ігор Петрович навів порівняльні характеристики арматури відповідно до різних, нині чинних 
нормативних документів, та наголосив, які характеристики та які вимоги мають бути для арматури, 
що використовується в конструкціях мостів сприймаючих багаторазові повторні навантаження. 
Розповів про проєкт коригування нормативного документа, за яким сьогодні виготовляють 
арматурний прокат, враховуючи вимоги на витривалість. Також зупинився на мікроармуванні 
бетону конструкцій транспортних споруд за допомогою базальтової фібри та розроблених 
нормативних документах з її використанням. Крім мікроармування бетону базальтовою фіброю 
сьогодні активно впроваджується армування неметалевою композитною базальтовою арматурою, 
використання та випробування якої регламентується розробленими нормативними документами. 

Парфесса Геннадій Анатолійович, заступник головного інженера та начальник інженерно-
технічного відділу ДП «Укрдіпродор», зважаючи на багаторічний досвід у галузі виокремив 
питання, які найчастіше зустрічаються при розгляді проєктних рішень на Секції №5 «Проєктування 
автомобільних доріг та мостів» Науково-технічної ради ДП «ДерждорНДІ». Зокрема дотримання 
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норм щодо строків обстежень транспортних споруд, а також їх якості виконання. Зауважив про 
особливості визначення при проєктуванні габаритів проїзної частини і тротуарів малих та середніх 
мостів, а також мостів, що розташовані в населених пунктах. Він окремо наголосив на необхідності 
звертати особливу увагу при проєктуванні капітального ремонту чи реконструкції існуючого мосту 
на те, що велика кількість «схожих» мостів на автомобільних дорогах, не забезпечує однакові 
проєктні рішення. Підхід до кожного мосту повинен бути індивідуальним, з врахуванням його 
технічного стану, умов експлуатації й утримання тощо. 

Головний інженер проєктів ТОВ «Міжнародний проєктний інститут», 
кандидат технічних наук Лотоцький Юрій Львович, у своїй доповіді на тему «Досвід проєктування 
мостів у складних умовах. Прогонові будови — напрямки розвитку» розповів на конкретних 
прикладах переваги рішень, пов’язаних з проєктуванням збірно-монолітних або монолітних 
прогонових будов у складних умовах будівництва (гірська місцевість, стиснені умови будівництва, 
сейсмічність зони будівництва, розташування об’єктів на кривих в плані тощо). Він окремо 
зауважив, що відповідно до вимог діючих норм, споруди зі збірно-монолітних та монолітних 
прогонових будов мають проєктний строк служби 80 та 100 років відповідно. Також перевагами 
використання монолітних прогонових будов з попередньо напруженого залізобетону є можливість 
будувати мости з несиметричним розташуванням опор, на кривих дуже малих радіусів, при цьому 
відсутня необхідність транспортування довгомірних збірних елементів.

Патріс М. Пеллет’єр, заступник генерального директора «OSMOS GROUP» (Франція), 
у своїй доповіді поділився світовим досвідом прийняття рішень щодо управління структурними 
активами на основі моніторингу споруд. Він наголосив, що моніторинг за життєвим циклом споруд 
інфраструктурного та промислового призначення постійно поширюється у світі. Патріс зауважив, 
що в країнах-членах Великої Сімки (G7) ситуація зі спорудами, які знаходяться найгіршому 
технічному стані, у відсотках, дуже схожа на ситуацію в Україні. Також він розповів про переваги 
оптоволоконних бездротових технологій моніторингу стану мосту та на прикладах висвітлив їх 
ефективність.

Наступний доповідач, Януш Соболевський, доктор технічних наук, науковий консультант 
HUESKER Synthetic GmbH, ТОВ «Вестхем Груп» (Німеччина), надав конкретні приклади світової 
практики в проєктуванні підходів до мостів у складних гідро-геологічних умовах. Розповів про 
армування основ і конструкцій з армогрунту, технології підсилення основи насипів, надав приклади 
та розрахунки влаштування насипів стоянів транспортних споруд.

Холоднюк Василь Павлович, заступник генерального директора з будівництва і регіонального 
розвитку ТОВ «КМД «Камбіо Інвест» розповів про світовий досвід застосування комбінованих 
підпірних стін для гравітаційних та армогрунтових конструкцій, огорож та декоративного 
оформлення ландшафтних проєктів, елементи яких виготовляються за європейськими технологіями. 
Та на конкретних прикладах, що також були реалізовані під час програми «Велике будівництво», 
розповів про їх переваги.

«Нова технологія гідроізоляції мостових конструкцій», саме з такою темою доповіді 
виступив Маріо Баджіо генеральний директор компанії «ALCНEMCO», США. Маріо наголосив, що 
транспортні сопруди є складними інженерними об’єктами, надійність експлуатації яких залежить 
від безпомилкового їх конструювання, від оптимального підбору матеріалів, що застосовуються 
при будівництві. Незадовільний стан проїзної частини моста є однією з причин руйнування 
бетонних конструкцій споруди, що знаходиться нижче мостового полотна та призводить до 
значного скорочення строку служби конструктивних елементів. Він поділився досвідом успішного 
використання біохімічно модифікованих гідроізоляційних матеріалів, що вже протягом десятків 
років захищають бетонні конструкції у всьому світі. Розповів про їх переваги та особливості для 
захисту бетонних поверхонь різного типу споруд. 

Томаш Новіцкі, магістр технічних наук, директор департаменту постнапруження 
DYWIDAG Sp. Z.o.o. (Польща) розповів про пост-напружене армування транспортних споруд. 
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Дана технологія дає можливість споруджувати прогонові будови із монолітного залізобетону та 
виконувати підсилення старих прогонових будов із забезпеченням вантажопідйомності згідно 
із сучасними нормами. Дана технологія забезпечує довговічність конструкції (до 100 років). 
Відсутність транспортування елементів прогонової будови за довжиною, архітектурна виразність 
та відсутність геометричних обмежень. Суть технології полягає у влаштуванні спеціальних каналів 
на етапі армування прогонової будови, коли після бетонування та набору міцності конструкцією, 
виконується армування каналів канатною арматурою з наступним її натягом та ін’єктуванням пустот 
каналів, з подальшим включенням у спільну роботу з бетоном. Успішним досвідом використання 
цих систем в Україні поділився у своїй доповіді технічний директор ТОВ «Варто», кандидат 
технічних наук, Яцко Федір Володимирович. 

Технічний директор компанії «UPHC C5 Innovation» (Данія) Уільям Л. Віггс у своїй доповіді 
поділився досвідом використання домішок до бетонних сумішей. Їх позитивний вплив на міцнісні 
характеристики, а також на час тужавіння бетонних сумішей, було висвітлено на відповідних 
графіках. Він наголосив, що обробка такими домішками виконується один раз і діє протягом всього 
життєвого циклу споруди. Також він підняв тему моніторингу бетонних конструкцій на предмет 
наявності їх перезволоження та міцності із можливістю відслідковування в реальному часі завдяки 
спеціальним приладам. 

Професор кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки імені В.О. Російського, 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), доктор технічних 
наук. Кожушко Віталій Петрович розповів про вплив фізико-механічних характеристик ґрунтів 
основи при визначенні бічного тиску ґрунту насипу на крайні опори транспортних споруд. Зазначив, 
що нині, відповідно до діючих нормативних документів використовуються методи, які потребують 
модернізації та удосконалення. Виконавши свої розрахунки та порівнявши їх з результатами 
розрахунку за нормами, довів, що бічний тиск і інші величини, зв’язані з ним, залежно від висоти 
насипу та кута внутрішнього тертя піщаного ґрунту основи, можуть змінюватися до 43 %. Віталій 
Петрович наголосив, що для отримання даних для інших типів ґрунтів, необхідно виконувати 
додаткові дослідження. 

Бубела Андрій Володимирович, доктор технічних наук та в.о. декана факультету 
транспортного будівництва НТУ доповів про результати дослідження процесів вологопровідності 
ґрунтів земляного полотна насипів підходу до транспортних споруд. Він зауважив, що міцність 
конструкції насипів підходу до транспортних споруд значно обумовлена вологістю ґрунтів 
земляного полотна, а загальна надійність і працездатність залежить від того, наскільки правильно 
визначена розрахункова вологість та вологопровідність цих ґрунтів. А також наголосив, що 
основною розрахунковою характеристикою, що визначає вологонакопичення в ґрунтах, є 
величина коефіцієнта вологопровідності, значення якого для умов України не встановлені. Так як, 
у теперішній час напрацьовано ще недостатньо експериментальних даних про числові значення 
коефіцієнта вологопровідності, оскільки встановити його величину розрахунковим шляхом не 
представляється можливим, пропонується визначати цю характеристику експериментальним 
методом. Підсумовуючи свій виступ, Андрій Володимирович відмітив, що дослідження 
вологопровідності ґрунтів земляного полотна дозволяє запропонувати раціональні конструктивні 
рішення щодо вирішення цієї проблеми, адаптувати сучасні європейські норми та технології при 
проєктуванні, будівництві та ремонті автомобільних доріг загального користування, проводити 
влаштування насипів підходу в обмежених та у складних умовах.

Доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном НТУ, кандидат технічних 
наук Чечуга Олександр Сергійович, у своїй доповіді надав основні результати дослідження 
напружено-деформованого стану дорожніх конструкцій з водопропускними трубами. Провівши 
математичні та числові моделювання, Олександр Сергійович отримав результати, які дали змогу 
надати практичні рекомендації до деяких технологічних процесів з будівництва водопропускних 
труб. 
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Стасюк Богдан Олександрович, начальник Науково-методичного навчального центру 
ДП «ДерждорНДІ» доповів про надійні інструменти для ефективного впровадження сучасних 
матеріалів та технологій  —  Портал інновацій та Платформа дорожніх інновацій. Нагадав 
про алгоритм впровадження нових матеріалів та технологій у дорожньому господарстві. 
Зауважив, що проводиться робота із створення нормативно-правового акту, який впроваджує та 
регламентує експерементальне будівництво. Окремо зупинився на розробленій ДП «ДерждорНДІ» 
інформаційно-аналітичній системі «Портал інновацій»  —  це веб-сайт, який є в загальному доступі 
та дозволяє прискорити впровадження нових технологій і матеріалів та отримати максимум 
корисної інформації. Також важливим майданчиком для обговорення прогресивних проєктних 
рішень, технологій та матеріалів є створена «Платформа дорожніх інновацій», де кожен може 
виступити зі своїм надбанням та почути думки фахівців галузі.

Наступний доповідач, представник академічної науки, Медведєв Костянтин Володимирович, 
кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних 
споруд НТУ доповів про наукові, нормативні та технічні аспекти проблеми надійності мостів 
на автомобільних дорогах України. Він наголосив про вагому кількість мостів, що знаходяться 
в незадовільному стані на дорогах як державного, так і місцевого значення та на необхідності 
переглянути підхід до надійності транспортних споруд, внесення змін щодо підходів проєктування 
та експлуатації мостів. Сучасні досягнення інформаційно-комунікаційних технологій, прогресивні 
технології обстеження та програмні комплекси дають можливість значно поліпшити всю систему 
експлуатації мостів. Окремо розповів про успішний досвід використання програмного комплексу 
АЕСУМ, який є основним інструментом у прийняті ефективних управлінських рішень щодо 
експлуатації мостів, а також запропонував модернізувати комплекс для можливості зберігання та 
відображення усіх факторів життєвого циклу споруди для створення цифрової моделі споруди. На 
думку Костянтина Володимировича, впровадження ВІМ-технологій в АЕСУМ зробить цю систему 
більш сучасною та забезпечить відповідним нормативним супроводом систему експлуатування 
мостів. Продемонстрував основні аспекти проведеної роботи по удосконаленню методологічних 
підходів по визначенню експертної оцінки транспортних споруд. 

Про застосування композитної арматури в будівництві мостів доповів провідний 
науковий співробітник відділу визначення технічного стану споруд Центру транспортних споруд 
ДП «ДерждорНДІ», кандидат технічних наук Стоянович Сергій Володимирович. Він зауважив, 
оскільки переважна кількість мостів в Україні залізобетонні, то однією з основних проблем є корозія 
арматури. Тому, використання альтернативного армування, завдяки корозійній стійкості, високому 
опору на розтяг, малій вазі неметалевої композитної арматури можна суттєво покращити роботу 
елементів мостів та підвищити їх довговічність. Згадав про те, що Коваль Петро Миколайович 
активно займався впровадженням неметалевої арматури у будівництво мостів намагаючись 
не тільки на папері, а й на практиці запровадити її використання. Зважаючи на вже проведені 
дослідження, створену нормативну базу з використання такого типу арматури та вищезазначені 
переваги перед металевою арматурою закликав до більш активного її використання в проєктуванні 
та будівництві мостів України.

Завгородній Сергій Сергійович, завідувач відділу визначення технічного стану споруд 
Центру транспортних споруд ДП «ДерждорНДІ» у своїй доповіді про особливості експлуатації 
мостів зі струнобетонними балками, наголосив, що у 50-х — 60-х роках минулого сторіччя в 
Україні широко розповсюджувалось будівництво автодорожніх мостів з прогоновими будовами із 
попередньо-напружених струнобетонних балок мостів. Перевагами якого, на той час вважалися 
спрощені процеси їх виготовлення, вартість порівняно з каркасним армуванням, вага балок та 
технологія влаштування. Але іноді, в гонитві за економією коштів, до виконання приймалися 
невдалі рішення. Яскравими прикладами цього є виготовлення балок прогонових будов за типовими 
проєктами ВТП-15, ВТП-16, ВТП-17. Порівняно з прогоновими будовами, виконаними за іншими 
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типовими проєктами, струнобетонні балки характеризуються значною швидкістю розвитку корозії 
арматури та, відповідно, зменшенням її робочого перерізу. Також необхідно зауважити, що на 
цих балках дуже часто відбувається руйнування захисного шару бетону із відшаруванням, що 
може супроводжуватись обривом струн робочої арматури, крім того одною з основних проблем є 
руйнування об’єднання таких балок в поперечному перерізі внаслідок корозії закладних деталей. 
У результаті обстежень мостів з прогоновими будовами із струнобетонних балок за останні 
роки зафіксовано значну кількість дефектів, які класифікуються 5 (непрацездатним) станом 
та мають потенційну небезпеку до обвалення прогонової будови. Зважаючи на вищевикладене, 
Сергій Сергійович підкреслив, що споруди з такими прогоновими будовами необхідно 
першочергово включати до програми ремонтів та відповідально підходити до реалізації ремонту 
таких прогонових будов.

Одною з важливих проблем дорожньо-будівельної галузі є дефекти асфальтобетонних 
покриттів, саме про запобігання яким, виклав у своїй доповіді Зеленовський Володимир 
Анатолійович, завідувач відділу технологій дорожніх робіт Центру дорожніх матеріалів та 
технологій ДП «ДерждорНДІ», розповівши про застосування епоксиасфальтобетонного покриття 
на мостах з метою підвищення їх довговічності. Проаналізувавши світовий та вітчизняний 
досвід застосування епоксиасфальтобетонного покриття на автодорожніх мостах встановлено, 
що використання термореактивних полімерів у якості модифікаторів бітуму дозволяє значно 
покращити його властивості, а отже і властивості асфальтобетонів на його основі. А також, 
засвідчено перспективність використання епоксиасфальтобетону, який порівняно зі звичайним 
асфальтобетоном відзначається вищими міцнісними характеристиками, більшим опором 
коліїутворенню, уповільненим старінням під дією природно-кліматичних факторів та стійкістю 
до дії паливно-мастильних матеріалів. Питання щодо використання зазначених матеріалів для 
мостових покриттів в Україні є ще не досить вивченим, але водночас дуже актуальним, а отже 
поставлено задачі щодо подальшого проведення досліджень.

Болотов Ярослав Володимирович, провідний інженер відділу визначення технічного 
стану споруд Центру транспортних споруд ДП «ДерждорНДІ» приймає участь у виконанні робіт 
з науково-технічного супроводу (НТС) проєктування та будівництва транспортних споруд, тому 
у своїй доповіді він наголосив про важливу роль НТС у життєвому циклі мостів. Виокремив 
деякі важливі на сьогодні питання у мостобудуванні, що постають перед проєктувальниками та 
будівельниками: використання арматури відповідного класу у конструктивних елементах споруд, 
що розраховуються на витривалість, використання бетонів у мостобудуванні, що відповідають 
діючим вітчизняним нормативним документам, та які порівняно з гармонізованими європейськими, 
мають більш жорсткі вимоги до бетонних сумішей, так як транспортні споруди відносяться до 
критичної інфраструктури та мають значний соціально-економічний вплив у разі переходу їх до 
непрацездатного стану. Наголосив про важливість проведення випробувань буро-набивних паль 
та навів реальні приклади з вирішення проблем, в рамках НТС, на етапі виконання будівельно-
монтажних робіт. Також, Ярослав Володимирович, звернув увагу на важливість контролю, 
незалежними вузькопрофільними установами або експертами, технологічних процесів при 
виготовлені такого визначального елементу мосту, як балка прогонової будови.

У своєму виступі керівник компанії ТзОВ «РЕММ» Борійчук Олег Іванович розповів 
про технологію просочення будівельних конструкцій полімерними композиціями на основі 
метилметакрилату. Навів приклади використання цієї технології в Україні та звернув увагу на 
наявність патентних свідоцтв на цю технологію. Також, Олег Іванович наголосив про її наукову 
новизну та перспективність при використанні в балочних згинаних конструкціях, підсилених 
зовнішнім армуванням композицією на основі метилметакрилату із хімічним анкеруванням і 
саме тому розпочато лабораторні дослідження в цьому напрямку за активної участі заступника 
директора ТОВ «НВП «Тріада», кандидата технічних наук Коваля Максима Петровича.
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Під час своєї доповіді Ярко Олександр Миколайович, генеральний директор 
ПрАТ «Альпсервіс» розповів про успішний досвід використання компанією новітніх матеріалів 
SIKA на прикладі відновлювального ремонту опорних конструкцій мосту через ріку Лопань. 
Окремо зупинився на перевагах моніторингу споруд. 

Керівник проєкту Металевих гофрованих конструкцій (МГК) компанії ТОВ «Гідрозахист» 
Юдін Віктор під час своєї доповіді звернув увагу на актуальність застосування цих конструкцій 
при будівництві та ремонті транспортних споруд на дорогах України, нагадав про історичні факти 
впровадження МГК та навів конкретні приклади їх влаштування в Україні. 

Комерційний директор ТзОВ «АТТІК» Казанін Юрій Валерійович розповів про успішний 
досвід влаштування й експлуатації водовідвідних систем та гідроізоляції, що пропонує компанія, у 
світі та зокрема в Україні та розповів про переваги та перспективи її впровадження в мостобудівельну 
галузь України. 

Про протиаварійні роботи в місцях протікання деформаційних швів на транспортних 
спорудах розповіла в своїй доповіді Мінюкова Анна Дмитрівна, завідувач сектору проєктування 
мостів КП «Київавтошляхміст». Проаналізовавши досвід експлуатації деформаційних швів на 
транспортних спорудах міста Києва та інших міст України, Анна Дмитрівна зазначила, що вчасне 
діагностування проблем в роботі деформаційних швів та використання прогресивних технологій і 
матеріалів для їх усунення, дозволить подовжити життєвий цикл транспортних споруд та призведе 
до значної економії державних коштів.

Плазій Євген Павлович, проєкт менеджер ТОВ «Мапеі Україна» доповів про успішний 
досвід використання матеріалів під час ремонту, відновлення, підвищення довговічності, підсилення 
та захисту мостових конструкцій з використанням матеріалів TM MAPEI. А його колега, Богдан 
Сергій Миколайович, керівник об’єктного відділу ТОВ «Мапеі Україна» навів приклад успішного 
застосування систем підсилення залізобетонних конструкцій за допомогою композитних матеріалів. 
Крім того, Сергій Миколайович надав результати експериментального дослідження проведеного 
разом з Київським національним університетом будівництва і архітектури України з підсилення 
металевих конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних композитних 
вуглецевих матеріалів (FRP). 

Далі учасники конференції заслухали доповідь на тему «Актуальні рішення на основі 
композитних матеріалів для будівництва, утримання і ремонту мостів. Зниження вартості при 
подовжені строків експлуатації», яку детально розкрив Орішкин Дмитро Олександрович, 
генеральний директор ТОВ «Технологічна Група «Екіпаж». Він наголосив, що композитні 
конструкційні матеріали (КМ) — добре вивчені і давно застосовуються в різних галузях, в 
яких вимагається висока міцність, мала вага і висока атмосферна та хімічна стійкість. Дмитро 
Олександрович детально розповів про елементи транспортних споруд, в яких вже успішно 
використовуються композитні матеріали та висловив надію на більш широке використання 
композитних матеріалів і технологій в дорожньо-будівельній галузі.

Начальник технічного відділу ТОВ «Cіка Україна» Сінякін Анатолій Геннадійович 
зробив акцент на те, що в результаті плідного використання матеріалів і систем Sika з 1997 по 
2021 рік було розроблено унікальні для України проєкти будівництва, ремонту і реконструкції 
мостів, в яких використовувалися оригінальні технічні рішення та саме це дозволяє з оптимізмом 
дивитися в майбутні перспективи подальшого використання сучасних досягнень будівельного 
матеріалознавства в будівництві, ремонті, а також довгостроковій і безвідмовній експлуатації 
транспортних споруд в Україні. 

Далі зі своєю доповіддю про інноваційні рішення Sika із захисту конструкцій від корозії 
в забрудненому хлоридами середовищі виступив Спець Сергій Вікторович, керівник напрямку 
«Відновлення» ТОВ «Cіка Україна». Він розповів про успішний розв’язок цієї проблеми за 
допомогою використання системи жертовних анодів Sika та звернув увагу на позитивний 



Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994 (Print), ISSN 2786-488X (Online). Dorogi i mosti, 2021. Issue 24

НАУКОВІ ЗАХОДИ

215

економічний ефект при застосуванні такої системи захисту під час експлуатаційного утримання 
окремих конструкцій і мостів в цілому. 

Наступна доповідь, на тему «Інноваційні матеріали ТМ Master Builders Solutions для ремонту, 
експлуатаційного утримання та нового будівництва транспортних споруд у сфері дорожньо-
транспортної інфраструктури», з якою виступив Кучеренко Станіслав, технічний директор 
ТОВ «Вагнер 1618», була присвячена аналізу існуючих проблем та визначенню найбільш технічно 
та економічно вигідних рішень для ремонту, експлуатаційного утримання та нового будівництва 
транспортних споруд за допомогою використання інноваційних матеріалів концерну BASF. 

Заступник директора з технічних питань ТОВ «ІТУМ» Даніель Шимон у своїй доповіді 
висвітлив чотири системи для мостових споруд, це: гідроізоляція залізобетонних конструкцій 
мостів; зносостійка, фінішна і гідроізоляційна система для тротуарів на мостах; гідроізоляція 
металевих плит прогонових будов мостів; фінішне тонкошарове дорожнє гідроізоляційне покриття 
на мостах з додаванням гранітної крихти. 

Про застосування сучасної європейської технології URETEK для будівництва, ремонту, 
реконструкції автомобільних доріг і транспортних споруд доповів виконавчий директор ТОВ «Холлі 
Індастріал» Смоляр Сергій Михайлович. Він розповів про реалізовані проєкти в Україні за 
допомогою технології URETEK, яка допомагає «врятувати» будинки, будівлі, автомобільні дороги, 
транспортні споруди та інші об’єкти від перекосів, просідання, крену, тріщин, завдяки своїй 
унікальності і революційності в галузі будівництва. 

Керівник департаменту маркетингу та реклами ТОВ «Центр гідроізоляції та покрівлі» 
Дмітрієв Віталій Володимирович виступив з доповіддю на тему «Матеріали компанії MINOVA для 
ремонту, відновлення, укріплення мостів та шляхопроводів». Детально розповів про новітні методи 
ремонтів деформаційних швів та методи збільшення несної здатності опор шляхом додаткового 
армування та ін’єктування опор транспортних споруд та ґрунту під ними, навіть у руслі річок. 

17.09.2021 За сприяння Служби автомобільних доріг у Запорізькій області була проведена 
оглядова екскурсія по спорудам автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя. 
Екскурсію проводив її начальник — Галич Олег Анатолійович. Розпочалася екскурсія з будівельного 
майданчика де укрупнюють балки прогонових будов після потрапляння їх із заводу-виробника на 
об’єкт, а також, де збираються та укрупнюються елементи тимчасових опор, необхідні для монтажу 
укрупнених балок в руслі р. Дніпро. Він розповів про історію будівництва цього мегаоб’єкта та про 
те, на яких спорудах і які саме роботи зараз виконуються.

Рисунок 1 — Стапель для укрупнення елементів прогонових будов
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Рисунок 2 — Вигляд на укрупнену частину прогонової будови, що чекає на відправлення 
для монтажу в проєктне положення

Екскурсанти побачили роботу крана «Захарій», найбільшого плавучого крану України 
вантажопідйомністю 680 т, який на момент екскурсії виконував завантажувально-розвантажувальні 
роботи з укрупненими тимчасовими опорами. 

Рисунок 3 — Кран «Захарій». Строповка тимчасової опори
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Рисунок 4 — Монтаж тимчасової опори в проєктне положення руслової частини р. Дніпро

 Рисунок 5 — Презентація об'єкта будівництва начальником Служби автомобільних доріг 
у Запорізькій області

На об’єкті були також присутні фахівці iC consulenten Ukraine — дочірня компанія 
міжнародної консалтингової та інжинірингової компанії з головним офісом у Відні. iC надає 
послуги у дев’яти технічних секторах, при цьому особлива увага в Україні приділяється галузі 
енергоефективності та відновлюваної енергетики, транспортної та дорожньої інфраструктури, 
зведенню будівель та споруд, охороні навколишнього середовища та іншим. Кожен зі спеціалістів 
технагляду компанії іС відповідає за певну кількість споруд та розповів екскурсантам в деталях 
цікаві етапи будівництва.
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Рисунок 6 — Спілкування з фахівцем міжнародної консалтингової компанії іС, що виконує 
технагляд на автотранспортній магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя

Рисунок 7 — Армування залізобетонної плити сталезалізобетонної прогонової будови

По закінченні екскурсії всім учасникам було запропоновано прийняти участь у загальному 
фото. 

Рисунок 8 — Загальне фото учасників І Міжнародної науково-практичної конференції  
імені П.М. Коваля
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Підбиваючи підсумок міжнародному форуму, фахівці дорожньо-будівельної галузі України 
разом з міжнародними колегами, напрацювали цілу низку пропозицій щодо покращення мостового 
господарства України (рішення конференції):

 – напрацювати пропозиції щодо внесення змін до норм і нормативних документів;
 – обов’язково передбачати науково-технічний супровід проєктування мостів для 

можливості впровадження кращих світових практик; 
 – забезпечити своєчасне проведення обстежень та паспортизації мостів із врахуванням 

вимог державних будівельних норм з подальшим внесенням інформації до бази даних АЕСУМ; 
 – розробити 5-ти річну програму виведення з експлуатації всіх мостів зі струнобетону 

(проблемні типові проєкти ВТП-15, ВТП-16, ВТП-17) шляхом їх заміни або шляхом розроблення 
рекомендацій/регламентів з ремонту таких споруд;

 – створити спеціальну комісію експертів, що перевірятиме звіти з обстежень та 
паспортизації, оскільки достовірна технічна інформація — запорука ефективних управлінських 
рішень;

 – організувати спеціалізоване навчання фахівців щодо випробувань мостів;
 – встановити кваліфікаційні вимоги в Методології дорожніх закупівель на роботи з 

паспортизації, обстеження та випробування мостів; 
 – активно використовувати інформацію з Порталу інновацій в дорожній галузі для 

можливості врахування новітніх матеріалів та технологій;
 – проєктантам враховувати архітектурну гармонію з оточуючим ландшафтом під час 

проєктування мостів;
 – поширити практику застосування гофрованих конструкцій при будівництві 

транспортних споруд на автомобільних дорогах, враховуючи варіантне проєктування;
 – активно сприяти розвитку ВIM-моделюванню та системам моніторингу стану мостів, 

зокрема із функцією зважування у русі.


