Фотозвіт з виставки
RAIL EXPO 2017

Фотозвіт
конференції

ПРОГРАМА

25 жовтня

Сесія 1. Модернізація залізничної інфраструктури: розшивка вузьких місць (електрифікація,
будівництво двоколійних ділянок), сучасні конструкції елементів верхньої будови колії, збільшення
швидкості руху пасажирських поїздів, варіанти маршрутів та технічного облаштування окремого
залізничного сполучення для вантажних та пасажирських перевезень, інтеграція України в
Європейську транспортну мережу

Тулей Юзеф Леонідович

Максимчук Віталій Федорович

начальник Департаменту колії

начальник Департаменту електрифікації та
електропостачання

ПАТ «Укрзалізниця»

ПАТ «Укрзалізниця»

Стан колійної інфраструктури ПАТ
«Укрзалізниця» та перспективи її розвитку

Електрифікація залізниць України:
економіка, перспективи

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

Мироненко Віктор Кімович
експерт УЛА, д.т.н., професор, академік

Дьомін Ростислав Юрійович

Транспортна академія України

к.т.н.

Світовий досвід та оптимальна модель високошвидкісної магістралі (ВШМ) для України

Труднощі омологації продукції
залізничного призначення в Україні

ЗАВАНТАЖИТИ

Сорокін Михайло Адольфович

Савлук Віталій

директор

директор

ТОВ «Інжинірингова компанія «Восток»

ТОВ «Залізничний технічний центр»

Інжиніринг в основі сучасних трендів:
автоведення, обслуговування за станом,
управління вимогами

Інноваційний метод суцільної діагностики
технічного стану колії для високошвидкісних і вантажних магістралей

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

Сесія 2. Вплив цифровізації на вантажні перевезення: методи автоматизації на сортувальних
станціях, віддалене управління процесами, відслідковування вантажопотоків у режимі реального
часу: електрона взаємодія вантажовласників та транспортно-логістичними компаніями, пропозиції
компаній-інтеграторів, досвід впровадження сучасних приладів та систем автоматизації

Бунчуков Олег Анатолійович
начальник Головного управління автоматики,
телемеханіки та зв’язку
ПАТ «Укрзалізниця»
Стан господарства автоматики та телекомунікацій. Напрями модернізації та розвитку

ЗАВАНТАЖИТИ

Прохорченко Андрій
доктор технічних наук, доцент кафедри
управління експлуатаційною роботою
Український державний університет
залізничного транспорту (УкрДУЗТ)
Основні напрями автоматизації
диспетчеризації на залізницях світу та
перспективи впровадження в Україні

ЗАВАНТАЖИТИ

Берналь Лариса Борисівна

Чорненький Дмитро

комерційний директор, міжнародний
магістральний транспорт

директор Департаменту «Інтегровані
транспортні системи»

Siemens AG

ДП «Сіменс Україна»

Цифровізація та мультимодальність
залізниць

Перспективні рішення для підлогового
обладнання сортувальних станцій

ЗАВАНТАЖИТИ

Гаєвський Віталій Вікторович
Директор
«НВП «Залізничавтоматика»
Сучасні та перспективні системи управління рухом поїздів для залізничного транспорту загального і не загального користування та метрополітенів

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

Артеменко Максим Сергійович
директор
«АРТ-ПОРТ»
Використання сучасних програмних засобів моніторингу залізничних перевезень
та управління транспортними витратами

ЗАВАНТАЖИТИ

