


 
 

забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ», 
к.т.н. 
 

10.  НАГАЙЧУК  
Василь Михайлович 

― головний науковий співробітник  
ДП «ДерждорНДІ», к.т.н. 
 

11.  РАКОВИЧ 
Іван Вадимович 

― завідувач сектору організації дорожнього 
будівництва відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

12.  РИБАЛЬЧЕНКО 
Сергій 
Анатолійович 

― старший науковий співробітник відділу 
нормативно-технологічного забезпечення дорожніх 
робіт ДП «ДерждорНДІ» 
 

13.  СТУЛІЙ  
Микола 
Миколайович 

― начальник відділу стандартизації та метрології  
ДП «ДерждорНДІ» 
 
 

14.  ТЕРЕЩЕНКО  
Тетяна Анатоліївна 

― провідний науковий співробітник сектору сучасних 
технологій дорожніх робіт відділу нормативно-
технологічного забезпечення дорожніх робіт  
ДП «ДерждорНДІ», к.х.н. 
 

15.  ТИМОЩУК  
Олександр 
Юрійович 

― завідувач відділу нежорстких дорожніх одягів  
ДП «ДерждорНДІ» 
 
 

16.  ХАРИТОНОВА  
Наталія Миколаївна 

― завідувач відділу екології та земляного полотна  
ДП «ДерждорНДІ» 
 



 
 

Секція 2 
«Безпека дорожнього руху» 

 
1 ВИРОЖЕМСЬКИЙ  

Валерій 
Костянтинович 

― керівник секції, заступник Голови Науково-
технічної ради, перший заступник директора з 
наукової роботи ДП «ДерждорНДІ», к.т.н. 
 

2 ОЛЬХОВА  
Марія Юріївна 

― секретар секції, молодший науковий 
співробітник відділу безпеки дорожнього руху            
ДП «ДерждорНДІ» 
 

3 БОНДАР  
Тетяна Василівна 

― завідувач відділу безпеки дорожнього руху            
ДП «ДерждорНДІ» 
 

4 ВОЗНЮК 
Андрій Борисович 

― завідувач сектору інтелектуальних 
транспортних систем та організації дорожнього 
руху відділу нормування дорожніх робіт  
ДП «ДерждорНДІ» 
 

5 ГОСТЄВ  
Юрій Георгійович 

― завідувач відділу дорожньої обстановки                 
ДП «ДерждорНДІ» 
 

6 НАГАЙЧУК  
Василь Михайлович 

― головний науковий співробітник  
ДП «ДерждорНДІ», к.т.н. 
 

7 ПИНА  
Олександр 
Григорович 

― науковий співробітник відділу безпеки 
дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ» 
 

 

 



 
 

Секція 3 
«Мости та цементобетонні конструкції» 

 
1.  НАГАЙЧУК  

Василь Михайлович 
― керівник секції, головний науковий 

співробітник ДП «ДерждорНДІ», к.т.н. 
 

2.  ПАНІБРАТЕЦЬ  
Людмила Геннадіївна 

― секретар секції, науковий співробітник відділу 
управління станом мостів ДП «ДерждорНДІ» 
 

3.  БАБЯК  
Ігор Петрович 

― завідувач відділу транспортних споруд та 
цементобетонних конструкцій  
ДП «ДерждорНДІ», к.т.н. 
 

4.  БОДНАР  
Лариса Петрівна 

― завідувач відділу управління станом мостів 
відділу транспортних споруд ДП 
«ДерждорНДІ» 
 

5.  КОВАЛЬ  
Петро Миколайович 

― провідний науковий співробітник відділу 
управління станом мостів ДП «ДерждорНДІ», 
к.т.н. 
 

6.  КОЛЕСНИК  
Юрій Романович 

― провідний науковий співробітник відділу 
дорожньо-будівельних матеріалів  
ДП «ДерждорНДІ», д.х.н. 
 

 



 
 

Секція 4 
«Економіка та ціноутворення в дорожньому господарстві» 

 
1 БЕЗУГЛИЙ 

Артем 
Олександрович 

― керівник секції, Голова Науково-технічної 
ради,   в.о. директора ДП «ДерждорНДІ», к.е.н. 
 
 

2 ІВАНЧЕНКО 
Віталій 
Олександрович 

― секретар секції, провідний науковий 
співробітник відділу нормування дорожніх 
робіт ДП «ДерждорНДІ», к.е.н. 
 

3 БІБИК  
Юлія Миколаївна 

― завідувач відділу економічних досліджень та 
визначення вартості дорожніх робіт  
ДП «ДерждорНДІ» 
 

4 ІЛЛЯШ  
Сергій  
Іванович 

― завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт  
ДП «ДерждорНДІ» 
 

5 КОНЦЕВА 
Валентина 
Володимирівна 

― провідний науковий співробітник відділу 
економічних досліджень та визначення 
вартості дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ», 
к.е.н. 
 

6 ПЕЧОНЧИК  
Тарас Іларіонович 

― завідувач відділу нормування дорожніх робіт  
ДП «ДерждорНДІ» 
 

7 СТАСЮК  
Богдан 
Олександрович 

― голова профкому, науковий співробітник 
відділу нормування дорожніх робіт ДП 
«ДерждорНДІ» 
 

 

 
 



 
 

Секція 5 
«Проектування автомобільних доріг та мостів» 

 
1 ВИРОЖЕМСЬКИЙ  

Валерій 
Костянтинович 

― керівник секції, заступник Голови Науково-
технічної ради, перший заступник директора з 
наукової роботи ДП «ДерждорНДІ», к.т.н. 
 

2 КОШЕЛЬ 
Олег Миколайович 

― заступник керівника секції, заступник головного 
інженера ДП «Український державний інститут 
з проектування об’єктів дорожнього 
господарства» (за згодою) 
 

3 МУДРИЧЕНКО 
Анатолій 
Ярославович 

― секретар секції, завідувач лабораторії дорожніх 
матеріалів відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 
 

4 БАБЯК  
Ігор Петрович 

― завідувач відділу транспортних споруд та 
цементобетонних конструкцій  
ДП «ДерждорНДІ», к.т.н. 
 

5 ГАМЕЛЯК  
Ігор Павлович 

― провідний науковий співробітник відділу 
екології та земляного полотна 
ДП «ДерждорНДІ», завідувач кафедри 
аеропортів Національного транспортного 
університету, д.т.н.  
 

6 ГАХ 
Наталія Дмитрівна 

― учений секретар ДП «Науково-дослідний 
інститут будівельних конструкцій», к.т.н.  
(за згодою) 
 

7 ГОЛОВКО  
Сергій 
Костянтинович  

― провідний науковий співробітник відділу 
нормативно-технологічного забезпечення 
дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ», к.т.н. 
 

8 ГОНЧАРЕНКО 
Федір Петрович 

― заступник головного інженера ДП «Український 
державний інститут з проектування об’єктів 
дорожнього господарства», к.т.н.  
(за згодою) 
 

9 ІЛЛЯШ  
Сергій Іванович 

― завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 




