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Н

ародився 27 грудня 1950 р. у с. Студениця Коростишівського району Житомирської області.
Трудову діяльність у дорожній галузі розпочав у 1974 р.
на посаді майстра Києво-Святошинського районного
шляхового ремонтно-будівельного управління після
закінчення Житомирського авто-дорожнього технікуму.
У 1977 р. Микола Плисак почав працювати старшим
техніком ДП «Укрдіпродор». А в 1978 р., аби підвищити
професійний рівень, систематизувати фахові знання та
здобути вищу освіту, він вступив до КАДІ, який
закінчив у 1984 р. Микола Васильович зауважує, що
йому завжди було цікаво слухати лекції викладачівавторів підручників із дисциплін, які вони читали.
Микола Васильович Плисак 30 років пропрацював у
ДП «Укрдіпродор», пройшов шлях від посади старшого
техніка до головного інженера проекту. Під його
керівництвом була розроблена проектно-кошторисна документація з реконструкції автодоріг Київ–Бориспіль,
Київ–Одеса, Київ– Чоп, ТЕО реконструкції дороги
Київ–Ковель–Ягодин, тендерна документація із проектів
капітального ремонту автомобільних доріг Київ
–Харків–Довжанський, Київ–Чоп. У 2008–2009 рр. він
очолював галузеву філію ДП «Укрдержбудекспертиза», у
2009–2010 рр. був заступником головного інженера
ДП «Укрдорінвест», а з 2010 до 2013 р. — головним інженером ДП «Укрдорінвест». Працював консультантом з
питань інжинірингу автодоріг ТОВ «Ежіс Україна»
(2013–2014), заступником головного інженера та головним інженером ДП «Укрдорінвест» (2014).
Микола Васильович — чудовий організатор і талановитий керівник: відповідальний, рішучий, наполегливий,
вимогливий, компетентний у економічних, технічних,
соціальних аспектах. За його участю були відремонтовані та введені в експлуатацію сотні кілометрів автомобільних доріг, включно із транспортними розв’язками,
об’єктами придорожнього сервісу. Підтримує постійний
зв’язок із НТУ, зокрема при розробці нормативних документів, супроводі проектів, будівництва.
Почесний дорожник України (2005). Нагороджений Почесною грамотою Кабміну України (2011).
Разом із дружиною Галиною Олександрівною Микола
Плисак виховав сина Миколу, інженера-енергетика за фахом, і доньку Наталку, яка у 2010 р., за прикладом батька,
закінчила НТУ,здобувши професію інженера-будівельника.

Н

ародився 26 липня 1979 р. у м. Києві в родині інженера Миколи Івановича та
держслужбовця Ніни Миколаївни Савлучинських.
Позаяк батько Сергія Миколайовича свого часу
закінчив автомеханічний факультет КАДІ, на
сімейній нараді вирішили: син продовжить династію автомобілістів.
У 1996 р. С. М. Савлучинський вступив до
Українського транспортного університету на спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство». НТУ він закінчив у 2001 р., отримавши
диплом магістра із відзнакою. Того ж року отримав
ще й «червоний» диплом магістра та кваліфікацію
фахівця з економіки підприємства в Інституті економіки і бізнесу на транспорті НТУ. Під час навчання
отримував стипендію мера Києва. Також серйозно
займався спортом, виборов призове друге місце у
юніорській ваговій категорії до 83 кг на змаганнях
із самбо серед претендентів у м. Києві.
Трудову діяльність на посаді лаборанта Сергій
Миколайович розпочав, іще навчаючись у середній
школі № 58 м. Києва. У студентські роки працював
у службі охорони підприємств і підробляв агентом
страхової компанії ДАСК «Укрінмедстрах». Закінчивши університет влаштувався до ДАСК «Укрінмедстрах» на постійну роботу експертом відділу
врегулювання збитків. У цій компанії С. М. Савлучинський пропрацював вісім років, після чого
перейшов із посади заступника начальника управління виплат на посаду заступника голови
правління СК «Здорово». Майже рік очолював цю
компанію, після чого згодом перейшов на роботу
до АТ «СГ «ТАС».
Сергій Миколайович Савлучинський — цілеспрямована та впевнена в собі людина, його життєве
кредо: «Слухай усіх, прислухайся до декого, вирішуй
сам». Як і кожен інженер, він захоплюється автомобілями. А ще обожнює подорожувати та займається плаванням.
Зв’язок із НТУ в Сергія Савлучинського напрочуд міцний: крім батька та його самого у альмаматер на факультеті управління на транспорті в
1999–2004 рр. навчалася і його молодша сестра
Наталія.
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