Видання приурочене до 95-річчя нашого Інституту
Державне
підприємство
«Державний
дорожній
науково-дослідний
інститут
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)
у ХХІ сторіччі став потужним науково-дослідним
центром та має значну історію кількох поколінь
учених, які внесли вагомий внесок у розвиток
дорожньої справи і науки в цілому. За свої 95 років
Інститут з простої науково-дослідної станції
став справжнім флагманом прогресивних ідей і
наукових рішень в дорожній галузі!

Артем БЕЗУГЛИЙ
директор ДП «ДерждорНДІ»,
кандидат економічних наук,
доцент, дійсний член
Транспортної Академії України
Я щиро вдячний нашому
активному трудовому Колективу
за якісне вирішення тих складних
та нагальних питань дорожнього
господарства. Впевнений,
що Ваш професіоналізм та
наполеглива праця завжди будуть
достойно оцінені та стануть
запорукою в розвитку дорожньої
галузі України! Сердечно вітаю
усіх з ювілеєм, зичу міцного
здоров’я, невичерпної енергії та
творчого натхнення!

НДІ сьогодні — це головна науково-дослідна
установа України з питань будівництва, ремонту та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг
і транспортних споруд та головна організація з
питань ціноутворення в дорожньому господарстві.
Інститут внесено до переліку базових організацій
Мінрегіону
України,
а
також
атестовано
Міністерством освіти і науки України як наукову
установу.
ДП «ДерждорНДІ» — це справжній драйвер
змін дорожньої галузі, основними завданнями
якого є:
• розроблення
будівельних
норм
та
стандартів;
• науково-технічний
супровід
об’єктів
дорожнього будівництва;
• обстеження та паспортизація транспортних
споруд;
• сертифікація матеріалів та атестація
виробництва;
• моніторинг ДТП та надання пропозицій
щодо покращення безпеки дорожнього
руху;
• проведення економічних досліджень та
формування правил ціноутворення;
• надання пропозицій щодо покращення
стану навколишнього середовища;
• підвищення кваліфікації фахівців.

На базі Інституту успішно функціонують:
•

•
•

•

•

Центр оцінки відповідності, який включає
Орган Сертифікації продукції та Орган
Сертифікації персоналу, акредитовані
Національним агентством з акредитації
України (НААУ);
Головний
випробувальний
центр,
акредитований НААУ;
Секретаріат Технічного Комітету ТК 307
«Автомобільні дороги і транспортні
споруди»
Національного
органу
стандартизації;
Підкомітет
5
«Ціноутворення
у
будівництві
автомобільних
доріг»
ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне
нормування у будівництві»;
Фонд
нормативних
документів
Укравтодору.

Інститут є членом Європейського форуму
дорожніх
дослідних
інститутів
FEHRL
та
асоційованим членом Міждержавної гільдії
інженерів-консультантів ICEG.

#драйверизмін

95

Пройшовши свій тернистий шлях
крізь всі етапи героїчні,
Шульгінський майоріє стяг
над будівництвом історичним.
На часі є у нас мета: і це — Велике
будівництво.
На нас чекає непроста й звитяжна
праця для столиці,
містечок, селищ — для людей,
щоб всім комфортніше жилося...
Багато рішень та ідей потрібно, щоб
усе вдалося.
В умовах Ковід непростих і викликів,
яких багато,
Для ветеранів й молодих ознаменовано
це свято:
Потенціалом новизни, проектів - геть
непересічних,
Що потребують від усіх прийняття
рішень блискавичних.
Що потребують надзусиль, щоб
впоратись із надзавданням,
І молодий потенціал для Інституту —
це надбання.
Є низка вчених молодих, що мають
спрагу до науки,
До технологій найнових, і мають
працьовиті руки.
І традиційно, з року в рік передається
естафета...
І завжди юний НДІ крокує гордо
по планеті!
Наталія БІДНЕНКО,
завідувач відділу підготовки
та реалізації міжнародних проектів
ДП «ДерждорНДІ»

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ
1930 - 1941

1945 - 1949

1953 - 1965

Науково-дослідна
шляхова станція
Центрального
управління місцевого
транспорту Народного
комісаріату шляхів
сполучення

Науково-дослідний
інститут безрейкових
шляхів і автотранспорту
Центрального управління
шосейних і ґрунтових
доріг та автомобільного
транспорту

Український шляховий
науково-дослідний
інститут
Головного Дорожнього
Управління при Раді
народних комісарів УРСР

Керівник: Грудінкін П. П.

Керівник: Волох Є. І.

Керівник: Макарчук В. Г.

1926 - 1929

Науково-дослідне бюро
Центрального управління
шосейних і ґрунтових
доріг та автомобільного
транспорту

1929 - 1930

1968 - 1986

2017 -

1994 - 2001

теперішній час

2002 - 2009

Український шляховотранспортний науководослідний інститут
Міністерства автомобільного
транспорту та шосейних доріг
УРСР

Державний
автомобільношляховий науководослідний інститут
Міністерства
автомобільного
транспорту та шосейних
доріг УРСР

Державний шляховий
науково-дослідний інститут
Української державної
корпорації по будівництву,
ремонту і утриманню
автомобільних доріг
(Укравтодор)

Державний дорожній
науково-дослідний
інститут
імені М.П. Шульгіна
Державної служби
автомобільних доріг
України (Укравтодор)

Державне підприємство
«Державний дорожній
науково-дослідний інститут
імені М.П. Шульгіна»
Державного агентства
автомобільних доріг України
(Укравтодор)

Керівник: Зуб Г. М.

Керівник: Єгоров С. В.

Керівник: Рибальченко А. А.

Керівник: Коваль П. М.

Керівник: Безуглий А. О.

Український шляховий
науково-дослідний
інститут
Головного Дорожнього
Управління при Раді
народних комісарів УРСР

Український шляховий
науково-дослідний
інститут
Головного Дорожнього
Управління при Раді
народних комісарів УРСР

Державний шляховий
науково-дослідний
інститут
Міністерства будівництва
та експлуатації
автомобільних доріг
УРСР

Державний дорожній
науково-дослідний інститут
імені М.П. Шульгіна
Державної служби
автомобільних доріг України
(Укравтодор)

Державний дорожній
науково-дослідний інститут
імені М.П. Шульгіна
Державної служби
автомобільних доріг України
(Укравтодор)

Керівники: Матвєєв Ф. П.
Сенкєвич С. І.

Державний
автомобільно-шляховий
науково-дослідний
інститут
Міністерства
автомобільного транспорту
та шосейних доріг УРСР

Керівник: Мечев С. П.

Керівник: Луцкер Г. Д.

Керівник: Тарасенко Л. П.

Керівник: Гончаренко Ф. П.

Керівник: Нагайчук В. М.

1943 - 1945

1949 - 1953

1965 - 1968

1986 - 1994

2001 - 2002

2009 - 2017

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ

Секція 5

«Проектування

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ

автомобільних доріг та мостів»

Розроблення стратегічних
документів

Розглядає проекти з:
Нового будівництва
Програма будівництва
лісових доріг

Реконструкції
Капітального ремонту
Поточного середнього
ремонту

Зміни до Програми розвитку
автомобільних доріг
на 2018 — 2022 роки

Програма відновлення
мостів на 2020 — 2025 роки

18

Програма розвитку
цементобетонних доріг
на 2021 — 2025 роки

Тендерна
методологія

55
444
250

членів Секції
ДП «ДержорНДІ», ДП«УКРДІПРОДОР» та інші

засідань-онлайн
проекти
годин

Розгляд на Секції 5 дозволяє застосовувати оптимальні проектні рішення
та досягати економії до

10 %

з 2019 року

ІІ

Обов’язкові нормативні документи
Державні будівельні
норми України

Галузеві будівельні
норми України

2

3

Рекомендаційні нормативні документи
Національні стандарти
зокрема гармонізовані EN

ІІІ

документів

212
161

Стандарти
організацій України

13

Технічні та технологічні документи
Технологічні
карти
Посібники

20
2

Альбоми
Рекомендації

3
18

Методики
Інші
документи

8
7

ДБН В.2.3-4:2015

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

289

Оновлення нормативної бази

І

ДСТУ 2587:2021

Автомобільні дороги.
Частина І. Проектування.
Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-5:2018

Вулиці та дороги населених
пунктів

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ

ДСТУ 8906:2019
Безпека дорожнього руху.
Розмітка дорожня. Загальні
технічні умови

ДСТУ 4044:2019

Планування та проектування
велосипедної інфраструктури.
Загальні вимоги

ДСТУ 9043:2020
Бітуми нафтові дорожні
в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4123:2020
Матеріали щебеневі зі
шлаків металургійних для
дорожнього будівництва.
Технічні умови

Засоби заспокоєння руху.
Загальні технічні вимоги

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ

Сертифікаційні випробування
бітумів
бітумних емульсій

Випробування матеріалів

матеріалів для герметизації швів та тріщин

Сучасні прилади

Дослідження
модифікуючих добавок до бітумів
та асфальтобетонів

Кваліфіковані фахівці

За останні роки випробувано
понад

200 зразків різних бітумів

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ
Оновлено довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників

Науково-технічний супровід

у 2020 році
Більше

150

індивідуальних
Розроблено
кошторисних норм із новітніми технологіями

1 000 км

обстежених об’єктів

180

Супроводжено
об’єктів
дорожнього будівництва

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ

Запущено Портал інновацій

Впровадження сучасних матеріалів
і технологій

Укочуваний
цементобетон

Гофровані
конструкції

Безперервне армування
цементобетону

Стабілізатори
ґрунтів

Використання
шлаків

Неметалева композитна
арматура

ua

en

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ

Наявна детальна інформація
щодо технічного стану

5 795 мостів

Обстеження та паспортизація
транспортних споруд
Наявний короткий технічний опис
для

150

УСІХ транспортних споруд

тільки за 2020 рік обстежено
транспортних споруд

внесено до АЕСУМ

73 %

5 829
наявних
мостів

4 243
обстежених
мостів

на дорогах державного значення

У 2020 до бази АЕСУМ
внесено
мостів

325

Науковий супровід АЕСУМ

по всій Україні

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ

Підвищення безпеки дорожнього руху

Аудит безпеки на автомобільній
дорозі Р-01 Київ — Обухів

ЯК ЗАРАЗ

ПРОПОЗИЦІЯ

За останні роки обстежено більше ніж

1 000 дорожніх знаків
10 000 км дорожньої розмітки

Ціна
Ціна
нана
бітум
бітум
(з(зПДВ,
ПДВ,
грн./тонну)
грн./тонну)

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ
Економічні дослідження
та ціноутворення

Реформування системи ціноутворення

Ціна на бітум
січень
січень

лютий
лютий

березень
березень

квітень
квітень

2019
2019 2020
2020
травень
травень

червень
червень

липень
липень

серпень
серпень

вересень
вересень

жовтень
жовтень

листопад
листопад

грудень
грудень

Моніторинг цін на дорожні матеріали

Супровід програмних комплексів з визначення
вартості дорожніх, проектних робіт та
електронної бібліотеки нормативних
документів дорожньої галузі
Розроблення збірника роз’яснень з питань
визначення вартості дорожніх робіт

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ
Сертифікація матеріалів
та атестація виробництв

ХМАРНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ замовника

НОВИЙ НАПРЯМОК — сертифікація персоналу

За 2020 рік видано більше ніж

160 атестатів

виробництва АБС

60 сертифікатів
відповідності
продукції

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ

Посібник
«Буквар доріг
майбутнього»

Проведено більше 50 заходів у 2020

Green book щодо будівництва
цементобетонних доріг

2 випуски збірника «Дороги і мости»

КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ПОДІЙ 2020 РОКУ
24.01
27.01

Міжнародна телеконференція щодо формування
консорціуму за участю інститутів-членів FEHRL

СІЧЕНЬ

Форум «Дороги UA 2020»

07.02

Лекція доктора технічних наук, пана Маркуса
Петшахера

05.03

Загальні збори колективу

12.03

Карантин на всій території України

27.03

Вебінар «Методологія щодо особливостей
здійснення закупівель дорожніх робіт»

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

28.04

Громадське обговорення першої редакції
Зміни № 1 до ДБН В.2.3-5

12.05

Громадське обговорення Зміни № 2
до ДБН В.2.3-4

13.05

Онлайн-конференція «Перспективи розвитку
дорожнього господарства в Україні»

11.06

Науково-практичний семінар «Сучасні підходи
до проектування та будівництва автомобільних
доріг»

25.06

Круглий стіл «Незалежний технічний нагляд –
запорука якості дорожніх робіт»

ЧЕРВЕНЬ

КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ПОДІЙ 2020 РОКУ
16.07

Науково-практичний семінар «Сучасні
матеріали та технології з відновлення і
утримання мостів»

ЛИПЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

08.10

Науково-практичний семінар «Використання
місцевих матеріалів та вторинних продуктів
промисловості в дорожньому будівництві»

23.10

Загальні збори до дня Автомобіліста та Дорожника
онлайн

29.10

Семінар «Сучасні матеріали та технології зимового
утримання автомобільних доріг»

12.11

Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні інноваційні рішення для реалізації
національної програми «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО»

05.08

Презентація Програми розвитку
цементобетонних доріг в Україні

13.08

Круглий стіл «Перспективи впровадження
системи Superpave в Україні»

14.08

Громадське обговорення ДСТУ щодо
дорожніх знаків

19.11

Круглий стіл «Проблемні аспекти ціноутворення в
будівництві»

01.09

Впровадження електронного документообігу

02.12

МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі

22.09

Вебінар «Кошторисне ціноутворення в
дорожньому господарстві»

23.12

Науково-практичний семінар «Впровадження
інновацій в дорожньому будівництві»

23.09

Запровадження системи Е-відрядження

СЕРПЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

MICROPROOF

SENSKIN
FOX USE-IT

INCRIS

Отримано доступ до передових європейських технологій
дорожніх робіт

Інститут був координатором проекту. Розроблено стратегію
дорожніх наукових досліджень для України

Розроблено заходи щодо захисту придорожньої
території від мікрозабруднювачів

Отримано знання та програмні комплекси щодо неруйнівних
методів моніторингу стану мостових споруд

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Структура штатного складу
Дослідники

92

Якісний склад

22

Адміністративно-управлінський
персонал

5

Д-р техн. наук

1

Канд. хім. наук

3

Канд. екон. наук

49

13

Канд. техн. наук

33

Аспіранти

Середній вік
працівників

Віковий розподіл

≈ 41,8 роки

47

44
23

23

менше ніж
24 років

25 — 29
років

26
30 — 39
років

40 — 49
років

більше ніж
50 років

Допоміжний персонал

СТРУКТУРА
ІНСТИТУТУ
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ДИРЕКТОР
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Лабораторія
жорсткого
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дорожнього
дорожнього
одягу
одягу
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Відділ
екології
екології
та земляного
та земляного
полотна
полотна

Дорожня
Дорожня
екологічна
екологічна
лабораторія
лабораторія

Сектор
Сектор
земляного
земляного
полотна
полотна
Сектор
Сектор
закупівель
закупівель
та договірної
та договірної
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організації
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дорожнього
дорожнього
руху
руху
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Головний
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центр
центр

НауковоНауковометодичний
методичний
навчальний
навчальний
центр
центр

Центр
Центр
транспортних
транспортних
споруд
споруд

Центр
Центр
оцінки
оцінки
відповідності
відповідності

Центр
Центр
технічного
технічного
забезпечення
забезпечення

Відділ
Відділ
аудиту
аудиту
та перевірки
та перевірки
безпеки
безпеки
доріг
доріг

Відділ
Відділ
визначення
визначення
технічного
технічного
стану
стану
споруд
споруд

Відділ
Відділ
сертифікації
сертифікації
персоналу
персоналу

Відділ
Відділ
обслуговування
обслуговування
оргтехніки
оргтехніки

Відділ
Відділ
стратегічного
стратегічного
розвитку
розвитку
доріг
доріг

Відділ
Відділ
дорожньої
дорожньої
обстановки
обстановки

Відділ
Відділ
досліджень
досліджень
мостових
мостових
конструкцій
конструкцій

Відділ
Відділ
сертифікації
сертифікації
продукції
продукції

Відділ
Відділ
транспорту
транспорту

Відділ
Відділ
економічних
економічних
досліджень
досліджень
та визначення
та визначення
вартості
вартості
дорожніх
дорожніх
робіт
робіт

Полтавський
Полтавський
комплексний
комплексний
відділ
відділ

Відділ
Відділ
господарського
господарського
забезпечення
забезпечення

Відділ
Відділ
нормоконтролю
нормоконтролю

Відділ
Відділ
підготовки
підготовки
та та
реалізації
реалізації
міжнародних
міжнародних
проектів
проектів

Відділ
Відділ
науковонауковоорганізаційної
організаційної
роботи
роботи

Відділ
Відділ
підвищення
підвищення
кваліфікації
кваліфікації
фахівців
фахівців

ДУМКА КОЛЕКТИВУ

Лариса БОДНАР
начальник Центру транспортних споруд

Наше підприємство цікавиться думкою кожного працівника для покращення умов роботи установи, а також
створення відповідного іміджу. Ми провели опитування працівників та от, що нам вдалося дізнатися.

Які найголовніші досягнення Інституту за 2020 рік Ви можете назвати?
Розкажіть про здобутки відділу та Ваші власні досягнення?

Складання програми відновлення мостів, успішна
організація роботи на віддаленому доступі.
Професійне
зростання
нашого
колективу:
троє
співробітників поступило в аспірантуру, здійснено науковотехнічний супровід будівництва та проектування мостів.
Отримала диплом кандидата технічних наук, пройшла курс
управління проектами та стандартами.

Сергій ІЛЛЯШ
начальник Центру дорожніх матеріалів
та технологій
Впровадження медичного страхування, електронного
документообігу та нової системи оформлення відрядження.
Виконано значний обсяг робіт з науково-технічного
супроводу дорожніх об’єктів. Розроблено Зміну до
основних будівельних норм.
Написав велику кількість статей і захистив дисертацію
кандидата технічних наук.

Сергій НЕІЗВЕСТНИЙ
начальник Центру оцінки відповідності
Проведення нарад за допомогою сервісу Zoom. Ліквідація
паперової системи відрядження.
Cформовано команду однодумців, які працюють на
загальну мету. Виконано значну кількість робіт із атестації
та сертифікації продукції.

Наталія ХАРИТОНОВА
завідувач відділу екології
та земляного полотна

Цифровізація Інституту.
Комплексно переглянули норми із зимового
утримання на дорожні роботи та машини.
Очолив відділ організації дорожнього
будівництва.

Іван РАКОВИЧ
завідувач відділу
організації дорожнього
будівництва

Володимир ЗЕЛЕНОВСЬКИЙ
завідувач відділу
технологій дорожніх
робіт

Отримання медичних страхових полісів.
Оновлення лабораторії для дослідження
ґрунтів. Написання співробітниками статей
та участь у міжнародних конференціях.
Організовано ефективну роботу
дистанційно.

Проведення онлайн-конференцій.
Скорочення витрат часу на оформлення
відряджень.
Збільшення обсягів робіт, командна робота
на вищому рівні.
Взяв участь під час розроблення змін
до ДБН В.2.3-4:2015 та ДБН В.2.3-5:2018.
Атестував понад 100 асфальтобетонних
заводів.

Затвердження
нової
процедури
оформлення наказів про відрядження.
Вступ молодих спеціалістів до аспірантури.

Микола СТУЛІЙ
начальник відділу
нормоконтролю

Проведено
технічне
переоснащення
підрозділів Інституту, значно збільшились
обсяги виконаних робіт, запроваджено
дистанційний режим роботи.
Відділ популяризує результати роботи
Інституту через соціальні мережі. Вдалося
запровадити ряд сучасних методів організації
та виконання різного роду доручень і завдань.
Засвоїв використання сучасних засобів
комунікації.

Юрій ГОСТЄВ
завідувач відділу
дорожньої обстановки

Проведено 104 перевірки нормативних і
технічних документів, будівельних норм,
що склало понад 3 000 сторінок тексту.

Василь НАГАЙЧУК
завідувач відділу
підвищення кваліфікації
фахівців

Проведення Zoom-конференцій. Введення
таблиць для постановки завдань та контролю
за їхнім виконанням.
Відділ успішно взяв участь у міжнародному
онлайн-семінарі з синхронним перекладом.
Забезпечення координації із зарубіжними
партнерами

Наталія БІДНЕНКО
завідувач відділу
підготовки та реалізації
міжнародних проектів

Придбано новий автомобіль Ford Transit
Kombi.
Впроваджено медичне страхування
працівників.

Володимир ВАСИЛЕНКО

Анатолій МУДРИЧЕНКО
заступник завідувача
відділу технологій
дорожніх робіт

начальник відділу
транспорту

Висвітлення
досягнень
Інституту
в
соціальних мережах.
Виконання науково-технічного супроводу
більшості об’єктів дорожнього будівництва,
відпрацювання технологічних операцій,
проведення лабораторних випробувань
матеріалів.
Написав статтю до фахового видання,
проводжу дослідження щодо укріплення
вторинних продуктів промисловості рідким
склом.

Злагоджена робота структурних підрозділів під
час проведення семінарів, а також Секції 5 НТР,
яка активно працює незалежно від карантину в
режимі онлайн.
Ми активно співпрацюємо з американськими
та європейськими замовниками. Досліджуємо
різні добавки, яких в Україні ще не було.

Віталій РАЙКОВСЬКИЙ
завідувач сектору
науково-технічного
супроводу

Розроблено онлайн-таблиці договорів,
встановлено систему відеоспостереження.
Взяли участь у більше ніж 150 тендерах.
Оптимізовано роботу зі структурними
підрозділами, що значно пришвидшило
готування тендерних пропозицій.
Підготувала розділ у посібник «Буквар
доріг майбутнього».

Ольга ДУБОВА
завідувач сектору
земляного полотна

Введення електронного документообігу,
відміна посвідчень про відрядження,
впровадження медичного страхування, а
також закупівля сучасних приладів.
Вихід на захист дисертації кандидата
технічних наук.

Катерина ІЛЛЯШ
завідувач сектору
закупівель
та договірної роботи

Олеся ЯРОЩУК
завідувач дорожньої
екологічної лабораторії

Запроваджено
медичне
страхування
працівників.
Зайняв ІІ місце на конкурсі «Науковець
року».
Взяв участь у тенісному турнірі.

Сергій ГОЛОВКО
провідний науковий
співробітник відділу
технологій дорожніх робіт

Проведення Інститутом онлайн-конференцій,
семінарів і нарад.
Відділом розроблено ряд національних
стандартів.
Написала статтю у фахове видання,
виступила на семінарі.

Віталій ІВАНЧЕНКО
завідувач відділу
стратегічного розвитку
доріг

Успішна організація проведення Секції 5 НТР
за допомогою засобів онлайн-комунікації.
Почали працювати у програмному комплексі,
який суттєво підвищив продуктивність на
етапі розроблення проектних рішень.
Вдалося отримати нове рішення щодо
ремонту за технологією холодний ресайклінг
із одночасною стабілізацією маломіцних
матеріалів
у
нижніх
шарах
основи
дорожнього одягу.

Фактична реалізація конкурсу «Науковець
року».
Виступила як доповідач на семінарі з
ціноутворення, написала кілька статей.
Інтенсивно працювала задля розвитку
Технічного комітету «Автомобільні дороги і
транспортні споруди» (ТК 307).

Олена БЕЛЬСЬКА
науковий співробітник
відділу економічних
досліджень та визначення
вартості дорожніх робіт

Тетяна СТАСЮК
молодший науковий
співробітник відділу
технологій дорожніх робіт

Запроваджено нову систему оформлення
відрядження, медичне страхування.
Використання сучасних засобів комунікації.
Підготовлено більше 150 наказів особового
складу, запроваджено окремі умови роботи
під час карантину.

Працівники Інституту показали командну
роботу в умовах пандемії.
Залучена до розроблення національного
стандарту з визначення класу наслідків
для об’єктів дорожнього будівництва, а
також до написання 2 статей.

Тетяна РИБАЛЬЧЕНКО
начальник відділу кадрів
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Nahrebelna L. P., Polishchuk V. P.
Use of queuing theory for improvement of
traffic management on the main street and
road network of cities

Gameliak I. P., Raikovsky V. F.
Evaluation of the general module of elasticity
of road pavements accordind to the results
of field tests

Vyrozhemskyi V., Krayushkina K.,
Bidnenko N.
Durable high strength cement concrete
topping for asphalt road

Vyrozhemskyi V., Kopynets I., Kischynskyi S.,
Bidnenko N.
Epoxy asphalt concrete is a perspective
material for the construction of roads

Kushnir O. V., Gameliak I. P., Raikovskiy V. F.,
Klimov U. M.
Designing of a design of road clothes for
transportation of large and especially heavy
loads by roads of Ukraine

Kharytonova N., Vyrozhemskyi V.,
Bezuglyi A., Voloshyna O.
Green plantations as biological protection
of the atmospheric environment from the
negative impact of the highway

Krayushkina K., Khymerik T., Skrypchenko O.
Investigation of fiber concrete for road and
bridges bulding

Поленкова М. В., Концева В. В.,
Безуглий A. О.
Особливості
розподілу
фінансових
ресурсів державного дорожнього фонду

Bohdan O. Stasiuk, Artem O. Bezuglyi,
Valentyna V. Kontseva
The rationale of the safety index for
estimation of socio-economic costs of road
accidents

Taras I. Pechonchyk, Valentyna V. Kontseva,
Artem A. Bezuglyi
Improvement of the Organizational and
Economic Mechanism of Financing in the
Road Economy

Хоменко І. О., Концева В. В.,
Безуглий A. О.
Сучасний стан та особливості
фінансування дорожньої галузі

Bezuglyi A., Kishchynskyi S., Nagaychuk V.
Improving Quality and Durability of Bitumen
and Asphalt Concrete by Modification Using
Recycled Polyethylene Based Polymer
Composition

Bezuglyi A., Illiash S., Tymoshchuk O.
Research of cost aspects of cement
pavements construction

Vyrozhemskyi V., Kopynets I.,
Kischynskyi S., Bidnenko N.
Epoxy asphalt concrete is a perspective
material for the construction of roads

Kateryna Krayushkina, Olegas Prentkovskis,
Andrii Bieliatynskyi, Johny Gigineishvili,
Aleksandra Skrypchenko, ... Jurijus
Tretjakovas
Perspectives on using basalt fiber filaments
in the construction and rehabilitation of
highway pavements and airport runways

Havryshchuk V., Kaskiv V.
Mathematical model for the duration of
runoff formation determined from the road
surface

ВИДАТНІ НАУКОВЦІ

Радовський
Борис Самойлович

Кириченко
Любов Федорівна

Духовний
Ісаак Зеликович

Видатний громадський діяч.
Перший Міністр будівництва
та експлуатації автомобільних
доріг України. Побудував близько
70 000 км нових доріг. Засновник
повного циклу будівництва
автомобільних доріг.

Автор багаточисельних
фундаментальних і прикладних
наукових робіт. Геніальний
конструктор і визначний
науковець в області механіки
дорожніх одягів.

Займалася розробкою нових
складів, технологій приготування
та модифікації в’яжучих. За
її участю було розроблено
технологію модифікації в’яжучих
за допомогою холодного
заліза. Розробник емульгатора
«Десетам».

Розробив ряд рекомендацій із
використання місцевих кам’яних
матеріалів під час будівництва
дорожнього одягу. Удосконалив
методики лабораторних
і польових досліджень
властивостей матеріалів, шарів
дорожніх конструкцій.

Коваль
Петро Миколайович

Рибальченко
Анатолій Андрійович

Лиженко
Іван Григорович

Ковальов
Петро Миколайович

Видатний мостовик дорожньої
галузі, який заснував і запровадив
сучасну систему контролю за
станом мостів, яка успішно
функціонує і сьогодні. Підготував
тисячі молодих спеціалістів
мостового напрямку. Справжня
легенда мостової науки.

Заслужений будівельник
України. 1-й заступник Міністра
будівництва та експлуатації
автомобільних доріг України.
Народний депутат України 1-го
скликання. Приділив багато уваги
розвитку дорожньої науки.

Єгоров
Сергій Вікторович

Володько
Василь Павлович

Малеванський
Володимир Васильович

Малеванський
Георгій Володимирович

Засновник напрямку з
виробництва та використання
бітумних емульсій у дорожньому
будівництві. Розробник нових
видів в’яжучих матеріалів.
Тривалий час очолював Інститут
та доклав значних зусиль в
розвиток різних напрямків.

Жива легенда дорожньої науки.
Ветеран Великої Вітчизняної
Війни. Розробник технологій
використання промислових
відходів у дорожньому
будівництві.

Автор ідеї та ініціатор
спорудження кільцевого стенду.
Розробив та обґрунтував
основні принципи використання
у дорожньому будівництві
маломіцних кам’яних матеріалів.

Керівник будівництва кільцевого
стенду та лабораторії щодо
прискореного випробування
на міцність та довговічність
матеріалів і конструкцій
дорожнього одягу.

Багато років керував
Дніпропетровським комплексним
відділом, який вивчав можливості і
шляхи застосування в дорожньому
будівництві відходів та попутних
продуктів металургійного
виробництва. Його розробки широко
застосовувались під час будівництва
опорної мережі автомобільних доріг
загального користування.

Розробив автоматизовані
програми розрахунку мостових
конструкцій. Розробив нові
конструкції несних елементів
прогонових будов мостів,
що серійно впроваджували в
дорожньому господарстві.

ВИДАТНІ НАУКОВЦІ

Шульгін
Микола Павлович

ВИДАТНІ НАУКОВЦІ

Нагайчук
Василь Михайлович

Штільман
Юхим Йосипович

Міщенко
Михайло Леонідович

Активний науковець України й
Інституту. Головний розробник
Державних Будівельних Норм
із проектування та будівництва
автомобільних доріг. Засновник
міжнародного напрямку діяльності
ДП «ДерждорНДІ».

Заслужений будівельник України.
Розробив кадастр розташування
місцевих матеріалів на всій
Україні. Наставник сучасних
дорожників-науковців.
Патріот дорожньої галузі.

Перший керівник відділу штучних
споруд Інституту. Розробив
та впровадив нові конструкції
та методи будівництва і ремонту
мостів.

Розробник класифікації
шахтних відвальних порід
і теоретичної моделі ущільнення
великоуламкових ґрунтів.
Розробник документації щодо
використання горілих порід
териконів у насипах.

Литвиненко
Анатолій Семенович

Павленко
Валерій Олександрович

Чоборовська
Ірина Стефанівна

Тарасенко
Леонід Петрович

Розробник методики
прогнозування у часі активації
зсувів. Удосконалив методику
динамічного зондування ґрунтів.
Розробник кадастру високих
насипів і глибоких виїмок на
автомобільних дорогах України.

Розробив економіко-математичні
моделі дорожнього господарства
УРСР. Розробив Генеральну
програму розвитку дорожнього
господарства УРСР.

Перший керівник відділу
екологічних досліджень. Під її
керівництвом створено національну
законодавчу та нормативну
базу в галузі дорожньої екології.
Одна з розробників ТЕО щодо
забезпечення екологічної безпеки
на всіх етапах життєвого циклу
автомобільних доріг.

Співавтор науково-технічних
розробок, рекомендацій, методик
і технологій проведення робіт
із наявним асфальтобетоном.
Зробив великий вклад у
розбудову та вдосконалення
автомобільних доріг Донбасу та
сприяв пришвидшенню науковотехнічного розвитку дорожньої
галузі.

Кучма
Михайло Іванович

Сасько
Микола Федорович

Забишний
Олександр Степанович

Мартиненко
Леонід Сергійович

Займався розробкою нових
технологій емульгування.
Розробник технологій хімічного
самочинного емульгування бітумів
із використанням емульгатора
карбоксиламіна.

Розробив нові технологічні
рішення з використання
укріплених ґрунтів у дорожньому
будівництві. Систематизував
ґрунти за їх властивостями.
Розробив рекомендації з
будівництва автомобільних
доріг із відходів вугледобування
і вуглезбагачення.

Теоретично обґрунтував критерії
щодо визначення впливу
незадовільних дорожніх факторів
на виникнення аварійності.
Розробник основних схем
організації дорожнього руху на
автомобільних дорогах.

Впровадив технологію
пневмонабризку (торкретування)
при ремонті дорожніх конструкцій.
Розробив і впровадив технологію
захисту цементобетонних
конструкцій методом нанесення
полімерторкретбетону.

ВИДАТНІ НАУКОВЦІ

Вирожемський
Валерій Костянтинович

ЗНАК ПОШАНИ ДП «ДЕРЖДОРНДІ»
Знаком Пошани нагороджуються працівники за сумлінну,
високоефективну та якісну роботу, особистий внесок у розвиток
підприємства та вагомий внесок у розвиток дорожньої науки.
Цим знаком нагороджуються працівники, безперервний
стаж роботи яких у ДП «ДерждорНДІ» становить не менше
п’ятнадцяти років та, які вже були нагороджені Подякою та
Грамотою.

Володимир КУЗЬМІЧОВ

Михайло СОМ

Валерій ВИРОЖЕМСЬКИЙ

Федір ГОНЧАРЕНКО

Володимир РУДИЙ

Василь НАГАЙЧУК

Анатолій РИБАЛЬЧЕНКО
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Установка для визначення
характеристик за допомогою
динамічного навантаження

РОБОТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

ЗУСТРІЧІ ОНЛАЙН

270 год безпечних зустрічей, використовуючи сервіс ZOOM
ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ

120 працівників можуть працювати дистанційно
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
Е-ВІДРЯДЖЕННЯ
ЗАВДАННЯ ОНЛАЙН

ЗАХОДИ ВІД COVID-19
Пристрої для дезінфекції рук при вході та на поверхах Інституту
Забезпечення засобами індивідуального захисту
Щоденний дворазовий температурний скринінг
Дезінфекція приміщень та рухомого складу

