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Пленарне засідання  
 

1. Відкриття конференції. Вступне слово 
Горицький Віктор Михайлович, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор 
технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 
Ukr: https://youtu.be/vuJrwgksing?t=1  

2. Вітання учасників від Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та 
інфраструктури 
Кісєль Юрій Григорович, Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту 
та інфраструктури 
Ukr:  https://youtu.be/vuJrwgksing?t=659 

3. Вітання учасників, вступне слово від Міністерства розвитку громад, територій та 
інфраструктури України (Міністерства інфраструктури України) 
Найем Мустафа-Масі, заступник Міністра інфраструктури України (Міністерство 
розвитку громад, територій та інфраструктури України) 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учаснику не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

4. Вітання учасників, вступне слово від Федерації роботодавців транспорту України 
Климпуш Орест Дмитрович, голова Федерації роботодавців транспорту України, 
кандидат технічних наук, професор, дійсний член Транспортної академії України 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учаснику не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

5. Planning for post-war recovery and reconstruction of Ukraine 
Dr. Adnan Rahman, Ma naging Director, DATS Consulting B.V. 
(Планування післявоєнного відновлення та відбудови України 
Аднан Рахман, керуючий директор, DATS Consulting B.V., доктор) 
Ukr/Eng: https://youtu.be/vuJrwgksing?t=910 

6. До аспекту міжнародної інтеграції у сфері розвитку автомобільного транспорту 
Макаров Володимир Андрійович, Вінницький національний технічний університет, 
доктор технічних наук, професор 
Dr. Horst Brunner,  Professor Automotive Engineering, GmbH VUFO bei TU Dresden 
Dr. Günther Prokop, Professor Automotive Engineering, GmbH VUFO bei TU Dresden 
(Хорст Бруннер, доктор технічних наук, професор, GmbH VUFO bei TU Dresden  
Гюнтер Прокоп, доктор технічних наук, професор, GmbH VUFO bei TU Dresden) 
Діалог з проф. Бруннером та проф. Макаровим(технічні моменти): 
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=493   
Dialogue with Prof. Brunner and Prof. Makarov (technical points): 
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=1700  
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=1119  
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=2320  
 
 

https://youtu.be/vuJrwgksing?t=1
https://youtu.be/vuJrwgksing?t=910
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=493
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=1700
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=1119
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=2320
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7. Відновлення дорожньої інфраструктури: методичні та управлінські підходи 
Івко Андрій Володимирович, перший заступник Голови Державного агентства 
автомобільних доріг України, кандидат технічних наук 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури 
учаснику, не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

8. Роль ДП «ДерждорНДІ» у відновленні та відбудові дорожньої інфраструктури 
Безуглий Артем Олександрович, директор ДП «ДерждорНДІ», кандидат економічних 
наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України 
Ukr: https://youtu.be/vuJrwgksing?t=3069 
 

9. Цифрова трансформація галузі автомобільного транспорту  
Горицький Віктор Михайлович, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор 
технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України  
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=8655 

Eng: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=8656  

10. Європейська інтеграція транспорту  України  у контексті отримання статусу 
кандидата у членство в ЄС  
Новікова Алла Михайлівна, начальник Центру комплексних транспортних проблем 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор економічних наук, дійсний член Транспортної 
академії України 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=11009  
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=12163  

11. Основні напрями наукової діяльності Національного транспортного 
університету з відновлення інфраструктури в умовах воєнного стану 
Славінська Олена Сергіївна, проректор з наукової роботи Національного 
транспортного університету, доктор технічних наук, професор, дійсний член 
Транспортної академії України 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=7436   
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=8590 (трансляція (переклад) англійською 
починається безпосередньо доповіді Славінської) 

12. Екологічні та економічні аспекти впровадження електротранспорту в Україні  
Іваненко Наталія Петрівна, старший науковий співробітник Інституту загальної 
енергетики НАН України, кандидат технічних наук 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=3879  
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=4996 
 

13. Електромобільний ринок України станом на сьогодні. Поточна ситуація щодо 
законодавчої та правової бази електромобільності та зарядної інфраструктури в 
Україні 
Китіна Марина Володимирівна, радниця Міністра розвитку громад, територій та 
інфраструктури України з питань розвитку електромобільності 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=2033 
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=3250  

https://youtu.be/vuJrwgksing?t=3069
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=8655
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=8656
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=11009
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=12163
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=7436
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=8590
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=3879
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=4996
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=2033
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=3250
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14. До питання встановлення вимог до транспортних засобів в рамках світових 
систем технічного регулювання 
Жаров Костянтин Сергійович, начальник центру оцінки відповідності КТЗ та наукових 
досліджень  системи технічного регулювання ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат 
технічних наук, член-кореспондент Транспортної академії України 
Гутаревич Сергій Юрійович, старший науковий співробітник відділу оцінки 
відповідності частин та обладнання КТЗ ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат 
технічних наук, дійсний член Транспортної академії України 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=13229  
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=14380  

15. Завдання та функційні особливості Служби дорожнього руху Королівства 
Нідерланди 
Горпинюк Андрій Васильович, начальник центру наукових досліджень у сфері безпеки 
на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
Брегіда Федір Михайлович, завідувач відділу  дослідження та нормативного  
забезпечення у сфері технічної експлуатації ДТЗ ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 
кандидат технічних наук 
Данько Андрій Іванович, заступник завідувача відділу дослідження та нормативного  
забезпечення у сфері технічної експлуатації ДТЗ ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Мержиєвський Валентин Вацлавович, старший науковий співробітник відділу 
дослідження та нормативного  забезпечення у сфері технічної експлуатації ДТЗ 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=14770  
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=15923  

16. Діяльність Комітету з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН  
Симоненко Роман Вікторович, заступник начальника центру наукових досліджень 
комплексних транспортних проблем ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор технічних 
наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=16125  
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=17246  

17. Транспортний шум: проблеми та рішення 
Федоров Володимир Вікторович, доцент кафедри автомобілів, Національний 
транспортний університет, кандидат технічних наук, доцент 
Філіпова Галина Андріївна, доцент кафедри автомобілів, Національний транспортний 
університет, кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної 
академії України 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=17952  
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=19080  

18. Система управління якістю ДП «ДержавтотрансНДІпроект» на основі ДСТУ EN 
ISO 9001:2018, її адаптування до умов функціювання підприємства напередодні 
військової агресії рф та під час дії воєнного стану із застосуванням ризик-
орієнтованого підходу, удосконалення системи управління на основі вимог ДСТУ 
EN ISO 22301:2021 

https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=13229
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=14380
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=14770
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=15923
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=16125
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=17246
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=17952
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=19080
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Безродний Михайло Юхимович, завідувач науково-методичного відділу управління 
якістю та сертифікації систем ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=18886 
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=19990  

19. Пропозиції щодо уніфікованої міжнародної системи маркування та 
регулювання екологічних властивостей дорожніх транспортних засобів  
Клименко Олексій Андрійович, заступник директора з наукової роботи 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор технічних наук, доцент, дійсний член 
Транспортної академії України  
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=19991  
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=21119 

 
20. Наукове, експертно-аналітичне, інформаційне, технологічне та нормативно-
правове забезпечення галузі автомобільного транспорту 
Горицький Віктор Михайлович, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор 
технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 
Клименко Олексій Андрійович, заступник директора з наукової роботи 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор технічних наук, доцент, дійсний член 
Транспортної академії України 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=21737  
Eng: https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=22863 

 
Дискусійна панель 
Ukr: https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=22317  
Eng:  https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=23420  

 
 

15 грудня 2022 р. (другий день) 

Панель 1: Дорожня інфраструктура  

1. Презентація Правил та Методики визначення вартості будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування 
Бібик Юлія Миколаївна, завідувач відділу економічних досліджень та визначення 
вартості дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ», кандидат економічних наук 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=2060  
Eng: https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=1606  

2. Перегляд ДБН В.2.3-22:2009 «Мости та труби. Основні вимоги проектування» 
Каськів Володимир Іванович, заступник директора з наукової роботи ДП 
«ДерждорНДІ», кандидат технічних наук, доцент 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=3233  
Eng: https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=2764  

https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=18886
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=19990
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=19991
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=21737
https://youtu.be/K9hBpgbN-TQ?t=22317
https://youtu.be/AxgmACIIb0M?t=23420
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=2060
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=1606
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=3233
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=2764
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3. Нововведення в будівельних нормах на проєктування вулиць 
Зеленовський Володимир Анатолійович, завідувач відділу технологій дорожніх робіт 
ДП «ДерждорНДІ» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=3996  
Eng: https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=3552  

4. Еволюція термонапружень в цементобетоні на стінці капіляру частково або 
повністю заповненого водою при падінні температури 
Шлюнь Наталія Володимирівна, доцент кафедри вищої математики, кандидат 
технічних наук, доцент, Національний транспортний університет 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=5176  
Eng: https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=4729  

5. Установлення національних вимог до асфальтобетонних сумішей згідно з ДСТУ 
EN 13108-1 
Копинець Іван Вікторович, завідувач відділу бітумних в'яжучих та асфальтобетонів ДП 
«ДерждорНДІ», кандидат технічних наук 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=5868  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=5417  

6. Актуальність Аналітичної експертної системи управління мостами в умовах 
воєнного стану 
Боднар Лариса Петрівна, начальник Центру транспортних споруд ДП «ДерждорНДІ», 
кандидат технічних наук 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=6751  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=6299  

7. Обстеження та науково технічний супровід мостів, пошкоджених вибухами 
Завгородній Сергій Сергійович, завідувач відділу визначення технічного стану споруд 
ДП «ДерждорНДІ» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=7613  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=7161  

8. Роль аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг у підвищенні безпеки 
дорожнього руху 
Нагребельна Людмила Павлівна, начальник Центру безпеки дорожнього руху 
ДП «ДерждорНДІ» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=8531  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=8082  

https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=3996
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=3552
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=5176
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=4729
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=5868
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=5417
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=6751
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=6299
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=7613
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=7161
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=8531
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=8082


 

7 
 

9. Застосування альтернативних протиожеледних матеріалів під час зимового 
утримання автомобільних доріг 
Харитонова Наталія Миколаївна, завідувач відділу екології та земляного полотна 
ДП «ДерждорНДІ» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=9734  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=9270  
 

 
Панель 2: Автомобільний транспорт (продовження) 

10. Нові стандарти якості послуг громадського пасажирського транспорту 
Новікова Алла Михайлівна, начальник Центру комплексних транспортних проблем 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор економічних наук, дійсний член Транспортної 
академії України 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=19801  
Eng:  https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=19536  

11. Аспекти впровадження та застосування національних стандартів якості  послуг 
громадського пасажирського транспорту 
Велісєвич Микола Климентійович, старший науковий співробітник відділу 
законодавчого забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=10506  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=10012 

12. Сучасні тенденції формування тарифної політики для пасажирського 
автомобільного транспорту 
Новікова Алла Михайлівна, начальник центру комплексних транспортних проблем 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор економічних наук, дійсний член Транспортної 
академії України 
Ященко Тетяна Михайлівна, завідувач відділу економіки автомобільного транспорту 
центру наукових досліджень комплексних транспортних проблем 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Леонов Микола Анатолійович, провідний інженер відділу економіки автомобільного 
транспорту центру наукових досліджень комплексних транспортних проблем 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=15645  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=15128  

https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=9734
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=9270
https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=19801
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=19536
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=10506
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=15645
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=15128
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13. Експертна система перевірок придатності транспортних засобів за вимогами 
ЄКМТ/ITF та Віденської угоди 1997 року 
Агеєв Володимир Борисович, начальник науково-дослідного центру технічної служби з 
випробувань колісних транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат 
технічних наук, дійсний член Транспортної академії України 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=16971  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=16416  

14. Renovation Ukraine’s transport system after War by realizing transit potential 
Пузікова Валентина Сергіївна, Guest PhD Researcher, Leibniz University Hannover – 
Institute of the Economic Policy  
(Оновлення транспортної системи України після війни шляхом реалізації 
транзитного потенціалу) 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=18107  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=17500  

15. Проблеми застосування електронної товаро-транспортної накладної для 
внутрішніх та міжнародних перевезень 
Новікова Алла Михайлівна, начальник Центру комплексних транспортних проблем 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор економічних наук, дійсний член Транспортної 
академії України  
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=23713 
Eng:  https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=23408  
 
16. Сертифікація кібербезпеки підключеного автомобіля  
Горицький Віктор Михайлович, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор 
технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 
Дорошенко Анна Сергіївна, співробітник ДП «ДержавтотрансНДІпроект», студентка 
магістратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=18847  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=18199  

17. Вплив супутникового зв’язку на управління ланцюгами постачань 
Клименко Антон Олексійович, студент магістратури, Vienna University of Economics and 
Business 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=19558  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=18798  

18. Підвищення ефективності діяльності підприємств автомобільного транспорту 
на основі використання телематичних інформаційних систем моніторингу 
рухомого складу 
Ловга Роман Михайлович, менеджер, ТзОВ «Автоекіп Україна», магістрант 
Національного транспортного університету 
Бугайчук  Олександр Сергійович, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів 

https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=16971
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=18107
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=17500
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=23408
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=18847
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=18199
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=19558
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=18798
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та автосервісу Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, 
доцент 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=20107  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=19294  

19. Фінансово-інвестиційне забезпечення процесів конвергенції авіаційного 
транспорту України 
Кудрицька Наталія Василівна, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України», кандидат економічних наук 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, учасниці 
не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

20. Деякі елементи Н2-стратегії 
Скосар Вячеслав Юрійович, старший науковий співробітник відділу електротехнічних 
комплексів і хімічних джерел струму транспортного призначення, Інститут 
транспортних систем і технологій НАН України, кандидат фізико-математичних наук 
Ворошилов Олексій Станіславович, молодший науковий співробітник відділу 
електротехнічних комплексів і хімічних джерел струму транспортного призначення, 
Інститут транспортних систем і технологій НАН України 
Комаров Сергій Володимирович, провідний інженер відділу електротехнічних 
комплексів і хімічних джерел струму транспортного призначення, Інститут 
транспортних систем і технологій НАН України 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учасникам не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

21. Пропозиції щодо покращення конструкції приводу механізму видачі мін ГМЗ-3 
Романчук Ярослав Петрович, декан автомеханічного факультету Національного 
транспортного університету, доктор технічних наук, професор, дійсний член 
Транспортної академії України 
Булавка Юрій Григорович, курсант, кафедра інженерної механіки (ОТІВ), Національна 
академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учасникам не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

22. Адаптація технологій стиснення відео для мереж зі змінною та нестабільною 
пропускною здатністю 
Зінченко Андрій Вікторович, старший науковий співробітник, Інститут транспортних 
систем і технологій Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних 
наук 
Благій Олена Юріївна, Інститут транспортних систем і технологій Національної 
академії наук України 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 

https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=20107
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=19294
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роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учасникам не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

23. Переробка літієвих акумуляторів і отримання вторинного літія 
Скосар Вячеслав Юрійович, старший науковий співробітник відділу електротехнічних 
комплексів і хімічних джерел струму транспортного призначення, Інститут 
транспортних систем і технологій НАН України, кандидат фізико-математичних наук 
Бурилов Сергій Володимирович, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
електротехнічних комплексів і хімічних джерел струму транспортного призначення, 
заступник директора з наукової роботи, Інститут транспортних систем і технологій НАН 
України, кандидат фізико-математичних наук 
Дзензерський Віктор Олександрович, головний науковий співробітник, завідувач 
відділу надпровідних магнітних систем, директор Інституту, Інститут транспортних 
систем і технологій НАН України, доктор технічних наук, професор 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учасникам не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

24. Раціональна структура керування точкою, що зображує стан механічної 
підсистеми магнітолевітуючого поїзда, та алгоритми основних елементів такого 
керування 
Поляков Владислав Олександрович, старший науковий співробітник, Інститут 
транспортних систем і технологій Національної академії наук України, кандидат 
технічних наук (доктор філософії) 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учасникам не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

25. Електрод для джерела живлення автомобіля 
Костиря Марина Валеріївна, провідний науковий співробітник відділу 
електротехнічних комплексів і хімічних джерел струму транспортного призначення, 
старший науковий співробітник, Інститут транспортних систем і технологій НАН 
України, кандидат технічних наук 
Скосар Вячеслав Юрійович, старший науковий співробітник відділу електротехнічних 
комплексів і хімічних джерел струму транспортного призначення, Інститут 
транспортних систем і технологій НАН України, кандидат фізико-математичних наук 
Корпач Світлана Володимирівна, провідний інженер відділу електротехнічних 
комплексів і хімічних джерел струму транспортного призначення, Інститут 
транспортних систем і технологій НАН України 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учасникам не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 
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26. Безпека пішоходів у темну пору доби в умовах воєнного стану та віялових 
відключень електроенергії 
Горпинюк Андрій Васильович, начальник центру наукових досліджень у сфері безпеки 
на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
Горпинюк Людмила Валеріївна, радник заступника директора з загальних 
питань ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Тарабан Сергій Миколайович, завідувач відділу дослідження безпеки на транспорті, 
питань нормування, стандартизації та метрології центру наукових досліджень у сфері 
безпеки на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
Варюхно Сергій Геннадійович, інженер 1 категорії відділу дослідження безпеки на 
транспорті, питань нормування, стандартизації та метрології центру наукових 
досліджень у сфері безпеки на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=21400  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=20589  

27. Керування автомобілем у темну пору доби, зокрема в умовах віялових 
відключень електроенергії 
Горпинюк Андрій Васильович, начальник центру наукових досліджень у сфері безпеки 
на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
Тарабан Сергій Миколайович, завідувач відділу дослідження безпеки на транспорті, 
питань нормування, стандартизації та метрології центру наукових досліджень у сфері 
безпеки на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
Тіторенко В’ячеслав Анатолійович, заступник завідувача відділу дослідження безпеки 
на транспорті, питань нормування, стандартизації та метрології центру наукових 
досліджень у сфері безпеки на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=21946  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=21137  

28. Виклики для електромобільності в умовах воєнного часу 
Закревський Олександр Іванович, старший науковий співробітник сектору 
нормування витрат енергоносіїв та екологічної експертизи транспортних засобів 
науково-виробнича лабораторія енергетики та екології транспорту 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=22602  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=21745  

Дискусійна панель 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=27374  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=26169  
 
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=21400
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=20589
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=21946
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=21137
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=22602
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=21745
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=27374
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=26169
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16 грудня 2022 р. (третій день) 
(продовження) 

 

1. Оцінювання відповідності складових частин колісних транспортних засобів. 
Світовий досвід 
Гутаревич Сергій Юрійович, старший науковий співробітник завідувач відділу оцінки 
відповідності частин та обладнання колісних транспортних засобів, 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук, доцент, дійсний член 
Транспортної академії України 
Шкуротяний Юрій Васильович, завідувач відділу оцінки відповідності частин та 
обладнання колісних транспортних засобів 
Пономарьова Юлія Валентинівна, провідний інженер відділу оцінки відповідності 
частин та обладнання колісних транспортних засобів 
Нежиборська Жанна Євгеніївна, провідний інженер відділу оцінки відповідності 
частин та обладнання колісних транспортних засобів 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=12398  
Eng:  https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=12094  

2. Про систему технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів 
Горпинюк Андрій Васильович, начальник Центру наукових досліджень у сфері безпеки 
на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
Брегіда Федір Михайлович, завідувач відділу  дослідження та нормативного  
забезпечення у сфері технічної експлуатації ДТЗ ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 
кандидат технічних наук 
Данько Андрій Іванович, заступник завідувача відділу дослідження та нормативного  
забезпечення у сфері технічної експлуатації ДТЗ ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Мержиєвський Валентин Вацлавович, старший науковий співробітник 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=23552  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=22583  

3. Вплив інноваційних технологій на формування систем технічного 
обслуговування і ремонту автотранспортних засобів 
Білецький Володимир Олександрович, доцент кафедри технічної експлуатації 
автомобілів та автосервісу, Національний транспортний університет, кандидат 
технічних наук 
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=25634  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=24531  

4. Щодо питання дистанційної участі Технічної служби у проведенні випробувань 
частин та обладнання колісних транспортних засобів 
Бабін Юрій Володимирович, завідувач лабораторії активної безпеки транспортних 
засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Зарецький Захар Аркадійович, старший науковий співробітник сектору організаційно-
методичної документації та науково-дослідних робіт ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Дурицький Сергій Васильович, провідний інженер, в.о. завідувача сектору 

https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=12398
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=12094
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=23552
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=22583
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=25634
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=24531
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лабораторно-дорожніх випробувань та експериментальних досліджень ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект» 
Кравчук Павло Миколайович, старший науковий співробітник сектору організаційно-
методичної документації та науково-дослідних робіт лабораторії активної безпеки 
транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук (доктор 
філософії) 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=13710  
Eng:  https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=13407  

5. Удосконалення методів перевірки придатності транспортних засобів до 
експлуатації на засадах імплементації Угоди про асоціацію Україна – ЄС 
Агеєв Володимир Борисович, начальник науково-дослідного центру технічної служби з 
випробувань колісних транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат 
технічних наук, дійсний член Транспортної академії України 
Логвін  Сергій Миколайович, заступник завідувача лабораторії активної безпеки 
транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Нілов Ростислав Юхимович, завідувач сектору організаційно-методичної документації 
та науково-дослідних робіт лабораторії активної безпеки транспортних засобів ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект» 
Кравчук Павло Миколайович, старший науковий співробітник сектору організаційно-
методичної документації та науково-дослідних робіт лабораторії активної безпеки 
транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук (доктор 
філософії)  
Ukr: https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=24928  
Eng:  https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=23861  

6. Забезпечення обігу карток для цифрових тахографів протягом їхнього життєвого 
циклу (водіїв, підприємств, майстерень, контролерів) з урахуванням вимог ДСТУ EN 
ISO 22301:2021 «Безпека та стабільність. Системи управління неперервністю 
бізнесу» 
Назаренко Микола Борисович, заступник начальника науково-дослідного центру 
технічної служби з випробувань колісних транспортних засобів ДП «Державтотранс-
НДІпроект», кандидат технічних наук, член-кореспондент Транспортної 
академії України  
Трохимченко Володимир Миколайович, науковий співробітник сектору забезпечення 
обігу карток для цифрових тахографів відділу технічного забезпечення виконання 
міжнародних договорів у сфері транспорту науково-дослідного центру технічної служби 
з випробувань колісних транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Полуденна Наталія Михайлівна, провідний інженер відділу технічного забезпечення 
виконання міжнародних договорів у сфері транспорту науково-дослідного центру 
технічної служби з випробувань колісних транспортних засобів 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://www.youtube.com/watch?v=5jS2fOvWOoY  
 
 

https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=13710
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=13407
https://youtu.be/OoZ1hdK-kmU?t=24928
https://youtu.be/zoUA0e0_66o?t=23861
https://www.youtube.com/watch?v=5jS2fOvWOoY
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7. Створення ринку рідкого біопалива в Україні, пропозиції щодо законодавчого 
врегулювання 
Устименко Віктор Сергійович, заступник завідувача відділу законодавчого 
забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук, дійсний член Транспортної 
академії України  
Дегтяр Зоя Олексіївна, завідувач відділу законодавчого забезпечення виконання 
міжнародних договорів у сфері транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Симоненко Роман Вікторович, заступник начальника центру наукових досліджень 
комплексних транспортних проблем ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор технічних 
наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=11679  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=11371  

8. Випробування легкового автомобіля з дизелем за роботи на дизельному паливі 
та дизельному біопаливі 
Ковбасенко Сергій Володимирович, професор Національного транспортного 
університету, кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Транспортної академії 
України 
Бугрик Олексій Вікторович, науковий співробітник cектору-cекретаріату атестаційної 
служби і центру технічного огляду ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних 
наук 
Ukr:  https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=14382  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=14079  

9. Розширення використання зрідженого нафтового газу для автотранспорту, 
законодавче врегулювання проблемних питань допуску до експлуатації КТЗ після 
становлення газобалонного обладнання 
Устименко Віктор Сергійович, заступник завідувача відділу законодавчого 
забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук, дійсний член Транспортної 
академії України  
Дегтяр Зоя Олексіївна, завідувач відділу законодавчого забезпечення виконання 
міжнародних договорів у сфері транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Тимошенко Сергій Леонідович, завідувач сектору випробування газобалонних 
автомобілів, їх компонентів та експертизи ДП «ДержавтотрансНДІпроект»  
Лященко Марина Юріївна, провідний інженер сектору дослідно-конструкторських 
робіт та оцінювання послуг з переобладнання ДП «ДержавтотрансНДІпроект»  
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=14886  
Eng:  https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=14580  

 
10. Можливості України у виробництві та використанні біогазу на транспорті 
Лісовал Анатолій Анататолійович, професор кафедри двигунів і теплотехніки,  
Національний транспортний університет, доктор технічних наук, професор 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 

https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=11679
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=11371
https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=14382
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=14079
https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=14886
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=14580
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роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учаснику не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

11. Експериментальне дослідження паливної економічності та екологічних 
показників двигуна з іскровим запалюванням, що живиться спиртовмісним 
паливом з високим вмістом етанолу 
Цюман Микола Павлович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки Національного 
транспортного університету, кандидат технічних наук, член-кореспондент Транспортної 
академії України 
Сосіда Сергій Володимирович, інженер відділу технічного забезпечення виконання 
міжнародних договорів у сфері транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект», аспірант 
Національного транспортного університету 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=15773  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=15481  

12. Поліпшення показників роботи двигуна з іскровим запалюванням за роботи на 
різних видах палива використанням добавки водневмісного газу до повітряного 
заряду 
Шуба Євгеній Васильович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки Національного 
транспортного університету, кандидат технічних наук, доцент 
Ричок Сергій Олексійович, провідний інженер сектору випробовування 
транспортних засобів науково-виробничої лабораторії енергетики та екології 
транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Панін Микола Ігорович, аспірант кафедри двигунів і теплотехніки Національного 
транспортного університету 
Манько Іван Володимирович, кандидат технічних наук, старший спеціаліст з 
технічної підтримки ПІІ «Тойота-Україна»  
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=20863  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=20558  

13. Поліпшення пускових якостей транспортних двигунів використанням 
вторинних енергоресурсів 
Сирота Олександр Васильович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки, Національний 
транспортний університет, кандидат технічних наук, доцент 
Тріфонов Дмитро Миколайович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки, 
Національний транспортний університет, кандидат технічних наук 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=17082  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=16777  

14. Динаміка підресореної частини КТЗ і стійкість руху 
Сокіл Богдан Іванович, завідувач кафедри, Національна академія сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного, доктор технічних наук, професор 
Сокіл Марія Богданівна, доцент кафедри, Національний університет «Львівська 
політехніка», кандидат технічних наук, доцент 
Романчук Ярослав Петрович, старший викладач, старший науковий співробітник, 

https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=15773
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=15481
https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=20863
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=20558
https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=17082
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=16777
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Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, кандидат 
фізико-математичних наук 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учасникам не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

15. Вплив розвитку автоматизації управління колісного транспортного засобу на 
його енергоефективність та економічність 
Оселедько Павло Петрович, інженер 1 категорії сектору забезпечення обігу карток 
для цифрових тахографів відділу технічного забезпечення виконання міжнародних 
договорів у сфері транспорту науково-дослідного центру технічної служби з 
випробувань колісних транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Симоненко Роман Вікторович, заступник начальника центру наукових досліджень 
комплексних транспортних проблем ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор технічних 
наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=16472  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=16168  

16. Вплив дорожніх нерівностей на автомобіль, безпеку дорожнього руху та 
забруднення навколишнього природнього середовища 
Сахно Володимир Прохорович, завідувач кафедри «Автомобілі», Національний 
транспортний університет, доктор технічних наук, професор, дійсний член Транспортної 
академії України 
Назаренко Микола Борисович, заступник начальника науково-дослідного центру 
технічної служби з випробувань колісних транспортних засобів 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук , член-
кореспондент Транспортної академії України 
Дурицький Сергій Васильович, провідний інженер, в.о. завідувача сектору 
лабораторно-дорожніх випробувань та експериментальних досліджень 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Колінченко Юрій Петрович, провідний інженер сектору забезпечення обігу карток 
для цифрових тахографів відділу технічного забезпечення виконання міжнародних 
договорів у сфері транспорту науково-дослідного центру технічної служби з 
випробувань колісних транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Трохимченко Володимир Миколайович, науковий співробітник сектору забезпечення 
обігу карток для цифрових тахографів відділу технічного забезпечення виконання 
міжнародних договорів у сфері транспорту науково-дослідного центру технічної служби 
з випробувань колісних транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=17831  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=17526  

17. Використання цифрового осцилографа для перевірки технічного стану 
паливної апаратури дизеля 
Корпач Анатолій Олександрович, професор кафедри двигунів і теплотехніки, 
Національний Транспортний Університет, кандидат технічних наук, професор, дійсний 
член Транспортної академії України 

https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=16472
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=16168
https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=17831
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=17526
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Левківський Олександр Олександрович, інструктор з технічного навчання, ТОВ 
«Віннер Імпортс Україна ЛТД», кандидат технічних наук 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учасникам не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

18. Поліпшення паливної економічності двигуна з іскровим запалюванням 
удосконаленням способу відключення групи циліндрів при регулюванні 
енергетичних показників комбінованим методом 
Ричок Сергій Олексійович, провідний інженер сектору випробовування транспортних 
засобів науково-виробничої лабораторії енергетики та екології транспорту 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учаснику не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

19. Оцінка відповідності автобусів загального призначення вимогам безпеки 
(Правила ООН №107) 
Зелінський Євген Михайлович, завідувач випробувальної лабораторії загальної та 
пасивної безпеки транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Лапшин Юрій Андрійович, заступник завідувача випробувальної лабораторії загальної 
та пасивної безпеки транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Лич Василь Олексійович, провідний інженер випробувальної лабораторії загальної та 
пасивної безпеки транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=18385  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=18080  

20. Закономірності впливу техніко-експлуатаційних характеристик на статистику 
відмов міських автобусів 
Хаврук Володимир Олександрович, асистент кафедри технічної експлуатації 
автомобілів та автосервісу Національного транспортного університету 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учаснику не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

21. Дослідження процесу гальмування транспортних засобів при використанні 
вуглець-вуглецевих фрикційних матеріалів 
Шевченко Сергій Іванович, доцент кафедри ЗАТПТМ, Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля, кандидат технічних наук 
(внаслідок масштабних проблем в Україні зі зв’язком та електропостачанням під час 
роботи конференції, зумовлених атаками на об’єкти критичної інфраструктури, 
учаснику не вдалося підключитися онлайн до роботи конференції) 

22. Питання доступності автомобілів для осіб з обмеженою мобільністю 
Горпинюк Андрій Васильович, начальник Центру наукових досліджень у сфері безпеки 

https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=18385
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=18080
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на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
Гладченко Володимир Сергійович, провідний інженер групи експертизи та 
узгодження нормативної документації відділу оцінки відповідності переобладнання 
транспортних засобів та їхніх складових частин ДП «ДержавтотрансНДІпроект»  
Селюк Юрій Михайлович, провідний інженер групи науково-технічних експертиз з 
питань переобладнання КТЗ відділу оцінки відповідності переобладнання транспортних 
засобів та їхніх складових частин ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=21958  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=21653  

23. Перевірка впливу діаметра нагрівального елемента теплового витратоміра на 
похибку вимірювання витрати палива ДВЗ 
Ільченко Андрій Володимирович, доцент кафедри автомобілів і транспортних 
технологій, Державний університет «Житомирська політехніка», кандидат технічних 
наук, доцент, член-кореспондент Транспортної академії України 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=22852  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=22550  

24. Подальший розвиток системи нормування витрат енергії та експлуатаційних 
матеріалів автомобільним транспортом 
Клименко Олексій Андрійович, заступник директора з наукової роботи 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор технічних наук, доцент, дійсний член 
Транспортної академії України 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=24790  
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=24495  

 
Дискусійна панель 
Ukr: https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=25465   
Eng: https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=25162  

 

https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=21958
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=21653
https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=22852
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=22550
https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=24790
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=24495
https://youtu.be/NVuiDrRW5iI?t=25465
https://youtu.be/kACRDB6zS0g?t=25162

