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Н

ародився в 1952 р. у м. Харкові. У 1976 р., після
закінчення ХПІ, розпочав трудову діяльність
в Українському науково-дослідному інституті
металів, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи.
У 2001 р. очолив створене з його ініціативи ДП «УкрНТЦ
«Енергосталь», до складу якого увійшли всесвітньо відомі,
найстаріші в СНД інститути УкрНДІМет, ДНДПІМП «Діпросталь» (засновані у 1928 р.), НДПІ «Енергосталь» (1967) та
НДПКТІ «Металургмаш» (2000).
Сьогодні ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» — єдина в Україні та СНД інтегрована науково-дослідна, проектна та інжинірингова компанія, яка ефективно і комплексно вирішує
проблеми модернізації та будівництва підприємств гірничо-металургійної та інших галузей промисловості. Центр
успішно конкурує зі світовими інжиніринговими компаніями.
Під керівництвом Дмитра Віталійовича підприємство
досягнуло значних успіхів — річний обсяг виконаних робіт
з моменту його створення виріс більше ніж у 40 разів.
Рівень науково-технічних розробок ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» відповідає або перевищує рівень передових вітчизняних і зарубіжних аналогів, про що свідчить той факт, що
значну кількість розробок виконано вперше у світі. За
участю Д. В. Сталінського забезпечується щорічне отримання ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» 30–50 патентів на винаходи, видається декілька наукових монографій, публікується 150–160 науково-технічних статей.
Д. В. Сталінський — один із провідних вчених-металургів
України та країн СНД, автор низки теоретичних і прикладних розробок, які впроваджено на багатьох підприємствах.
Користується заслуженим авторитетом в науково-технічній
спільноті не тільки України, а й зарубіжжя. Має 483 публікації, серед яких сім монографій і два підручники, отримав 312
авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
Дмитро Віталійович здійснює педагогічну та громадську діяльність: він десять років працював професором
НТУ «ХПІ», а зараз обіймає посаду завідувача ка
фед
ри
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Є депутатом Харківської обласної ради, членом Правління Північно-Східного наукового
центру НАН України. За сумлінну, наполегливу та самовіддану працю йому присвоєно почесне звання «Заслужений
діяч науки і техніки України».
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e was born in 1952 in Kharkiv. In 1976, after gradua
ting from KhPI, he started career in the Ukrainian
Research Institute of Metals, where he rose from
research assistant to the Deputy Director for scientific work.
In 2001, he became a Head of SE «UkrRTC «Energostal»,
established on his initiative, which included the world-famous, the
oldest in CIS institutes UkrRIMet, RDIMI «Diprostal» (founded in
1928), RDI «Energostal» (1967) and RETI «Metalurgmash» (2000).
Today SE «UkrRTC «Energostal» is the only one in Ukraine
and CIS integrated research, design and engineering company,
which solves efficiently and comprehensively the problems of
modernization and construction of enterprises for mining and
smelting and other industries. Center competes successfully
with worldwide engineering companies.
Under the direction of Dmytro Vitaliyovych the company
has achieved considerable success — since its establishment
the annual volume of performed works has grown more than in
40 times.
The level of researches and developments of SE «UkrRTC
«Energostal» meets or exceeds the level of advanced native and
foreign analogues, evidenced by the fact that significant number of developments was made for the first time in the world.
The participation of D. V. Stalinskiy ensures annual receipt of
30–50 patents for inventions by SE «UkrRTC «Energostal», publication of several scientific monographs and 150–160 scientific
and technical articles.
D. V. Stalinskiy is one of the leading scientists and metallurgists in Ukraine and CIS countries, the author of several theoretical and applied developments, which were implemented at many
enterprises. He has prestige in the scientific and technical community not only in Ukraine, but also abroad. He has 483 publications, including seven monographs and two textbooks, received
312 inventor’s certificates and patents for inventions.
Dmytro Vitaliyovych carries out educational and social activities: ten years he worked as Professor of NTU «KhPI», and now
he is the Head of the Deppartment of O. M. Beketov National
University of Urban Economy in Kharkiv. He is a deputy of Kharkiv
Regional Council, member of the Board of the North-Eastern
Scientific Center of National Academy of Science of Ukraine. For
conscientious, dedication and hard work he was awarded the
honorary title «Honored Worker of Science and Technology of
Ukraine».
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