Л І Т О П И С В И П У С К Н И К І В – Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Т РА Н С П О Р Т Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т – 7 0

ФРАНЧУК
Дмитро Миколайович
Випускник автомобільного
факультету (1971)
Генеральний директор ТОВ «Авто-інформбізнес».
Кандидат технічних наук, доцент. Суддя
міжнародної категорії
з автоспорту та картингу

Н

ародився 11 серпня 1948 р. у с. Комарівка Свого часу перед ним навіть постав вибір між спортом
Теплицького району Вінницької області. Батько, та аспірантурою, в цьому змаганні наука перемогла, але
Микола Васильович Франчук, — учасник Великої Вітчиз- спорт назавжди лишився полум’яною пристрастю.
няної війни, працював учителем хімії, біології і трудового
З 1976 р. Дмитро Миколайович почав брати участь
навчання. Мати, Ганна Андріївна Коваль-Франчук, читала у змаганнях як суддя. Зрештою, він став провідним
у школі математику. Батько змалечку прищепив Дмит- суддею з автокросу в колишньому СРСР, суддею всесорові любов до автомобілів: хлопець уперше сів за кермо у юзної категорії. Зараз Дмитро Франчук — суддя міжна12 років, посвідчення водія отримав іще у школі.
родної категорії з автоспорту та картингу. У 1992–2006 рр.
Тому довго обирати майбутню професію йому не він був першим віце-президентом, віце-президентом зі
довелося. У 1966 р. Дмитро Миколайович Франчук спорту, членом проводу Міжнародної громадської
став студентом КАДІ за спеціальністю «Автомобіль- організації «Автомобільна федерація України»; з 2003 до
ний транспорт». Навчання закінчив у 1971 р., отри- 2010 р. — віце-президентом та членом президії ГО «Фемавши кваліфікацію інженера-механіка.
дерація картингу України». Володар сертифікату № 1
З 1971 до 1977 р. працював майстром, інженером офіційної особи Автомобільної федерації України. ГолоВТВ, головним механіком і начальником гаража в ва апеляційного суду Автомобільної федерації України.
автотранспортних підприємствах «Головкиївміськбуду».
У 1977 р. Дмитро Миколайович видав книгу «УправляУ 1977 р. Дмитро Миколайович вступив до емость карта: теория и практика», де була створена теорія
аспірантури Київського автомобільно-дорожнього керованості карта як спортивного мікроавтомобіля.Книга
інституту. В цьому навчальному закладі він пропра- перекладена англійською та італійською мовами.
цював до 1990 р., пройшов шлях асистента, доцента,
Дмитро Франчук вважає, що в університеті він здобув
старшого наукового співробітника. В 1979 р. захистив справжню інженерну освіту, яка стала основою всіх його
кандидатську дисертацію, отримав учене звання досягнень у житті: й на роботі в автопідприємствах, і у
доцента. Є автором 85 наукових робіт, зокрема 29 нау- процесі створення першої в Україні системи осніження
ково-технічних звітів із науково-дослідних робіт, схилу у Протасовому Яру в Києві, і в автоспорті, під час
24 навчально-методичних розробок, 23 наукових підготовки до змагань спортивного автомобіля, на
робіт, семи депонованих рукописів.
якому виступали доньки Дмитра Миколайовича, НаПротягом 1990–1992 рр. Д. М. Франчук працював го- талія та Яна — перший в Україні жіночий ралійний
ловним конструктором, потім — заступником директора екіпаж, та карта сина Дмитра — чемпіона України з карнауково-дослідного центру СП «Новінтех-оптіс». З 1992 до тингу. Вирішальне значення мали вони й під час написан1993 р. був директором департаменту консалтингу та ня книги з картингу, і при будівництві власного будинку. В
розвитку СП «Український
КАДІ Дмитро Миколайович позбізнес-центр». З 1993 р. є гененайомився із матір’ю своїх доньок,
ральним директором ТОВ «Автоз якою одружився студентом.
інформбізнес» і, за сумісництвом,
Його друга дружина — теж випускгенеральним директором ТОВ
ниця університету, нині працює
«Кудіц». У 2004–2007 рр. Дмитро
старшим викладачем НТУ. ВиМиколайович повертався і до викхованцями вишу є й молодше
ладацької роботи, працював допокоління: донька Наталія та син
центом приватного ВНЗ «ЕкоДмитро, а також донька дружини
номіко-технологічний універсиД. М. Франчука. Постійний зв’язок
тет» (м. Бровари).
із рідним навчальним закладом
Ще однією надзвичайно
він підтримує і через спілкування
Випускники КАДІ 1971 р. Д. Франчук
важливою складовою життя
з колишніми колегами — співі С. Петров із сім’ями на відпочинку
Д. М. Франчука є автоспорт.
робітниками НТУ.
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