Фотозвіт з виставки
RAIL EXPO 2017

Фотозвіт
конференції

ПРОГРАМА

24 жовтня

Сесія 1. Тяговий рухомий склад: відновлення, модернізація, подовження строку служби,
експлуатаційні витрати

Косовець Сергій Олексійович

Варченко Валентин Кирилович

головний інженер Департаменту
локомотивного господарства

головний конструктор

ПАТ «Укрзалізниця»

Мінаєв Олександр Євгенович
заст. голови правління з розвитку
та модернізації виробництва
ПрАТ «Дніпропетровський
тепловозоремонтний завод»

Тейванс Гунарс
директор виробництва
«Сервіс рухомого складу LDZ»
Проект модернізації локомотива 2М62УМ

Завантажити

Сорокін Михайло Адольфович
директор
ТОВ «Інжинірингова компанія «Восток»
Проект модернізації дизельного локомотива ЧМЕ-3 в електровоз (LOCOBATT) - на
акумуляторній батареї

Завантажити

ДП «Дніпровський електровозобудівний завод»

Сімченко В’ячеслав Валентинович
директор
ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод»
Проект модернізації тепловозів серії ТГМ4
з двигуном Cummins

Завантажити

Ваідотас Рімкус
начальник технічного відділу
UAB «VLRD» / «Вільнюське
локомотиворемонтне депо»
Модернізація тепловозів серії ТГМ4
з двигуном САТ

Завантажити

Сесія 2. Вагонобудування: державні закупівлі, потенціал українського вагонобудування / іноземні
пропозиції, прогноз внутрішнього попиту

Шимко Наталія Миколаївна
Цвігун Віталій Борисович
директор Центра забезпечення виробництва
ПАТ «Укрзалізниця»
Тендерно-договірна робота по філії
«Центр забезпечення виробництва»

ЗАВАНТАЖИТИ

заступник директора Департаменту регулювання публічних закупівель – начальник відділу політики публічних закупівель
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України (МЕРТ)
Шляхи протидії зловживанням механізмами оскарження результатів тендерів з метою зриву державних закупівель

Загребельська Агія Аббасівна
державний уповноважений

Мотін Олег Ігорович

Антимонопольний комітет України (АМКУ)

начальник Департаменту вагонного
господарства

Типові помилки учасників процедури
закупівель

ПАТ «Укрзалізниця»

ЗАВАНТАЖИТИ

Луманн Ерік Пол
директор з розвитку ринку для країн СНД та
Європи і голова представництва в Україні
«Amsted Rail Company, Inc.»
Покращення характеристик вагонів

ЗАВАНТАЖИТИ

Дьомін Ростислав Юрійович
к.т.н.
«Інноваційні» вагони. Що дійсно потрібно
залізницям в Україні?

ЗАВАНТАЖИТИ

Сесія 3. Вторинний ринок вагонів та ринок ремонтних послуг: відновлення, модернізація, подовження
терміну служби, експлуатаційні витрати, приватний капітал в сервісному бізнесі, сертифікація ремонтних підприємств

Носач Олександр Миколайович
провідний інженер-технолог

Крюков Дмитро Олексійович
начальник відділу приймання вагонів ЦТА
Філія «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця»

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод»,
ПАТ «Укрзалізниця»
Досвід подовження терміну служби
вантажних вагонів у філії «Дарницький
вагоноремонтний завод»

ЗАВАНТАЖИТИ

Мезенцев
Володимир Анатолійович

Щербанюк Костянтин

генеральний директор

директор

ТОВ «Лемтранс»

ВРТК «Холд»

Доцільність приватизації вагоноремонтних
активів УЗ та необхідні умови для створення конкурентного ринку ремонтних послуг

Оптимізація витрат та підвищення
ефективності технологій ремонту вагонів

Бакай Сергій Миколайович
директор
ДП «Ферротранс» (Ferrexpo)
Кейс зі створення сертифікованого
ремонтного підрозділу власником
залізничного рухомого складу

ЗАВАНТАЖИТИ

