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Н

ародився 7 січня 1974 р. у м. Золотоноші Чер
каської області. Батьки, Григорій Федорович та
Ніна Пилипівна, познайомилися у м. Харкові
ще будучи студентами, згодом побралися. Батько навчав
ся у ХАДІ, після завершення служби в армії продовжив
професійне становлення дорожника на Черкащині.
Сім’я Гнатенків жила неподалік виробничої бази
Смілянської районної шляхової ремонтно-будівельної
дільниці. Вже у трирічному віці Роман Гнатенко легко
відрізняв бульдозер від екскаватора, а бітум від цемен
ту. Із великим захопленням слухав розповіді батька про
улюблену роботу. Тож професія інженера-будівельника
ще змалечку увійшла в його життя.
У 1989 р. вступив до Кіровоградського будівельного
технікуму. Тут були реалізовані його перші практичні про
екти. Юнак остаточно переконався, що його покликан
ня — будувати дороги. Для здобуття вищої освіти абсо
лютно свідомо обрав ХАДІ. Виш закінчив із відзнакою.
Вдруге до стін альма-матер повернувся на початку 2000‑х
рр., де здобув кваліфікацію магістра з будівництва.
Для Р. Г. Гнатенка студентські роки були порою
активного дослідження власного потенціалу — як
спеціаліста та як особистості. Роман Григорович за
значає, що в цей час, якщо обраний фах знаходить від
гук десь глибоко в серці, ти починаєш усвідомлюва
ти, що професія — це не сукупність знань, умінь та
навичок, а спосіб життя та мислення. Роки навчан
ня у ХАДІ збіглися із глибокою економічною кризою
в Україні. Він згадує, як взимку від низької темпера
тури в аудиторіях замерзала чорнильна паста в куль
кових ручках і доводилося писати олівцями, а стипен
дії ледь вистачало на проїзд в один бік. Проте жодні
фінансові труднощі не позначалися на якості викла
дання навчальних дисциплін.
Під керівництвом проф. Є. Д. Прусенка Роман Григо
рович і чотири студенти інституту підготували та захис
тили новаторську комплексну дипломну роботу щодо
заходів із утримання та розвитку мережі автомобільних
доріг на прикладі однієї області. Частина проекту Рома
на Григоровича вперше в університеті була підготовлена
із застосуванням комп’ютерних технологій, зокрема про
грами «AutoCAD».

Р. Г. Гнатенко переконаний, що освіта, здобута
в ХАДІ, спростовує поширену в наш час думку, що, по
чинаючи трудовий шлях, слід забути все, чого навча
ли в університеті, бо теоретичні знання не відповідають
практичним потребам.
Викладачі ХАДІ своїм професіоналізмом та відданіс
тю справі запалювали у вихованців іскру жадоби знання,
виховували потребу повної віддачі обраній професії, пос
тійного самовдосконалення. Це: С. Г. Міхович, М. П. Лу
кін, В. П. Кожушко, В. І. Кузьмін, В. В. Філіппов, В. О. Зо
лотарьов, В. К. Жданюк, В. М. Ряпухін, С. О. Прусенко,
О. Г. Кіслов, С. М. Краснов та багато інших.
Керівництво університету в часи економічної скрути
забезпечило своїх вихованців гуртожитком, у виші працю
вала військова кафедра, діяли гуртки самодіяльності тощо.
В студентські роки Роман Гнатенко з усім юнацьким запа
лом відстоював альма-матер на змаганнях із волейболу.
Роман Григорович урочисто вийшов з університету
в оточенні вірних друзів, а найголовніше — зі старшою
донькою Дариною на руках. Всупереч настанові, що сту
дент ХАДІ має право одружуватися лише після успіш
ного складання іспиту з дисципліни «Опір матеріалів»,
вона народилася у день, коли Р. Г. Гнатенко слухав пер
шу лекцію з цього предмета.
На всіх посадах, які Роман Гнатенко обіймав за час
професійної діяльності на Кіровоградщині, Чернігівщи
ні, Полтавщині та в м. Києві, він намагався гідно нести
звання випускника ХАДІ, застосувати набуті в стінах
альма-матер знання, уміння та навички задля добробуту
та процвітання Батьківщини.
Нині є очільником ДП «Укрдорінвест». Бере участь
у реалізації великих міжнародних проектів із розбудо
ви мережі автомобільних доріг України. До виконання
науково-технічного супроводу всіх без винятку проектів
на постійній основі залучають наукових співробітників
дорожньо-будівельного факультету ХНАДУ.
Указом Президента України Р. Г. Гнатенку присвоє
но почесне звання «Заслужений будівельник України».
Роман Григорович покладає велику віру та надію на
випускників ХАДІ, покликаних гідно представляти віт
чизняну наукову школу у висококонкурентному світо
вому просторі професійних інженерів-будівельників.
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