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Д

ержавне підприємство «Державний дорожній
науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») — це головна науководослідна установа України з питань будівництва, ремонту
та утримання автодоріг і транспортних споруд, ціноутворення в дорожньому господарстві; базова організація
з науково-технічної діяльності у сферах будівництва,
промисловості будівельних матеріалів, архітектури і
містобудування Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України.
На інститут покладено функції єдиного координаційного центру, який володіє повною інформацією про
наукові дослідження галузі та результати їх впровадження у виробництво.
ДП «ДерждорНДІ» розпочало свою діяльність у
1926 р. як Науково-дослідна шляхова станція в Харкові. В 1929 р. вона була реорганізована у Науководослідне бюро Головдортрансу УРСР, а через рік на його
базі було створено НДІ безрейкових шляхів і транспорту. У 1943 р. інститут відновив свою роботу як
УкрдорНДІ Головдорупру при РНК УРСР. У 1953 р.
разом із ЦНДІ автотранспорту був перетворений в
Український дорожньо-транспортний НДІ Мінавтошосдору УРСР. У 1971 р. на базі відповідних
підрозділів цього інституту відкрито Державний шляховий (дорожній) НДІ. 28 жовтня 1999 р. постановою
Кабінету Міністрів йому було присвоєно ім’я
громадського діяча і організатора будівництва автодоріг України — Миколи Павловича Шульгіна.
У 2010 р. до ДП «ДерждорНДІ» приєднано Українське
державне виробничо-технологічне підприємство
«Укрдортехнологія».
Установа має ліцензію на виконання широкого
спектру проектних і будівельно-монтажних робіт. Впроваджена система управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ-ISO 9001:2009.
При інституті діє Фонд нормативних документів
Укравтодору. До складу установи входять регіональні
комплексні відділи в Полтавській та Дніпропетровській
областях і філія «Львівський регіональний науковотехнічний центр».
Основними напрямами діяльності ДП «ДерждорНДІ» є розробка державних і галузевих нормативних та
технологічних документів; здійснення науково-

технічного супроводу під час проектування, будівництва та ремонту дорожніх об’єктів; випробування, виконання незалежних експертиз і сертифікація дорожньої
продукції; створення нових матеріалів, технологій,
конструкцій для будівництва, ремонту й утримання
автодоріг та транспортних споруд; дослідження
дорожньо-будівельних матеріалів і виробів та розробка
пропозицій для їх застосування; створення й удосконалення технологій та методів організації будівництва,
ремонтів, експлуатаційного утримання автодоріг;
розробка нових надійних і довговічних конструкцій
дорожніх одягів для сучасних транспортних навантажень; технічна діагностика стану автошляхів та транспортних споруд; паспортизація автомобільних доріг,
транспортних споруд, наповнення бази даних АЕСУМ;
розробка заходів з охорони навколишнього середовища; аналіз аварійності, визначення місць та ділянок
концентрації ДТП, розробка заходів з їх ліквідації і
підвищення безпеки дорожнього руху, моніторинг
ДТП на дорогах України і регіонів, модернізація, наповнення та науковий супровід бази даних ДТП на автодорогах загального користування; проведення експертизи відомчих та індивідуальних ресурсних елементних
кошторисних нормативів на всі види дорожніх робіт та
надання консультацій дорожнім організаціям щодо їх
застосування; розрахунок усереднених показників вартості експлуатації дорожніх машин; надання інформаційно-консультаційних послуг з нормативно-кошторисного
забезпечення.
Інститут має тісні зв’язки з провідними науководослідними центрами України та активно підтримує
творчі відносини з іноземними науковими центрами,
серед яких IBDiM (Польща), FEHRL (Бельгія), VTI
(Швеція), КТІ (Угорщина), Netivei (Ізраїль), Білоруський дорожній науково-дослідний інститут (БелдорНДІ) та ін.
Інститут є членом FEHRL — Європейського форуму дорожніх дослідних інститутів (рішення 18-ої
Генеральної Асемблеї 11–12 жовтня 2007 р., м. Осло,
Норвегія).
За роки існування інституту його розробки були
відзначені багатьма преміями та дипломами, зокрема
Державною премією УРСР в галузі науки і техніки, дипломами ВДНГ СРСР, дипломами ВДНГ УРСР, медалями
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Випускники університету — працівники ДП «ДерждорНДІ».
Зліва направо: сидять: С. К. Головко, Н. М. Гаєвська, Л. П. Боднар, І. В. Волошина,
Ю. М. Бібик, Н. І. Ростовська, В. І. Зайченко, С. А. Рибальченко; стоять: Т. І. Печончик, С. І. Ілляш,
Г. С. Мельничук, М. М. Стулій, С. В. Кіщинський, В. К. Вирожемський, В. М. Нагайчук, А. О. Безуглий,
О. В. Кушнір, Т. В. Бондар, В. П. Волощук, В. В. Рудий

ВДНГ СРСР. Близько 300 винаходів фахівців інституту
захищені авторськими свідоцтвами.
Багатий науковий і практичний досвід співробітників,
наявність випробувального та діагностичного обладнання і приладів дозволяють ДП «ДерждорНДІ» оперативно
вирішувати актуальні проблеми дорожньо-будівельної
галузі на високому науково-технічному рівні.
Працівники ДП «ДерждорНДІ» — випускники
КАДІ-НТУ:
Безуглий Артем Олександрович — заступник директора з наукової роботи; випускник 2005 р.
Бібик Юлія Миколаївна — завідувач відділу економічних досліджень та визначення вартості дорожніх
робіт; випускниця 2007 р.
Боднар Лариса Петрівна — завідувач сектору
управління мостів; випускниця 1998 р.
Бондар Тетяна Василівна — завідувач відділу безпеки дорожнього руху; випускниця 1983 р.
Волошина Ірина Вікторівна — в. о. завідувача відділу
екології та земляного полотна; випускниця 2010 р.
Волощук Віктор Павлович — завідувач відділу дорожньої техніки і енергетики; випускник 1979 р.
Вирожемський Валерій Костянтинович — перший
заступник директора з наукової роботи, канд. техн. наук,
старший науковий співробітник; випускник 1977 р.
Гаєвська Наталя Миколаївна — учений секретар;
випускниця 2003 р.
Головко Сергій Костянтинович — завідувач відділу
конструкцій дорожнього одягу, канд. техн. наук; випускник 1985 р.

Зайченко Віра Іванівна — начальник планово-економічного відділу; випускниця 2002 р.
Ілляш Сергій Іванович — завідувач відділу нормативно-технологічного забезпечення дорожніх робіт;
випускник 2007 р.
Кіщинський Сергій Володимирович — завідувач відділу дорожньо-будівельних матеріалів; випускник 1980 р.
Кушнір Олександр Володимирович — завідувач
сектору асфальтобетонів; випускник 2003 р.
Литвиненко Анатолій Семенович — завідувач лабораторії ґрунтів та земляного полотна; випускник 1970 р.
Мельничук Григорій Семенович — заступник начальника відділу стандартизації та метрології; випускник
1972 р.
Нагайчук Василь Михайлович — директор інституту, канд. техн. наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України, почесний дорожник України, заслужений будівельник України; випускник 1984 р.
Печончик Тарас Іларіонович — завідувач відділу
нормування дорожніх робіт; випускник 2009 р.
Ростовська Надія Іванівна — провідний інженер
відділу стандартизації та метрології; випускниця
1978 р.
Рибальченко Сергій Анатолійович — завідувач
сектору сучасних технологій дорожніх робіт; випускник
1984 р.
Рудий Володимир Васильович — начальник Головного випробувального центру; випускник 1973 р.
Стулій Микола Миколайович — начальник відділу
стандартизації і метрології; випускник 1984 р.
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