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ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ»:  
90 РОКІВ ДОСВІДУ І НОВАЦІЙ 

За 10 років до 100-річчя! Саме стільки випо-
внилося ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

14 липня 1930 року наказом № 123 Головної 
управи ґрунтових і шосейних шляхів та автомо-
більного транспорту при Раді народних коміса-
рів УСРР, на базі Науково-дослідного бюро при 
Головшляхупра УСРР створено Український на-
уково-дослідний інститут безрейкових шляхів  
і транспорту (УкрдортрансНДІ), який згодом,  
у 1939 році, було перетворено у Центральний  
науково-дослідний інститут автомобільного 
транспорту (ЦНДІАТ).

Інститут мав на меті сприяти розвитку зовсім 
молодого автомобільного транспорту та ство-
ренню мережі автомобільних доріг. У цей період 
інститутом були виконані розробки із застосу-
вання стисненого і скрапленого газу як палива 

для ДВЗ. Розроблені газобалонні модифікації  
автомобілів ЗІС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ-ММ для роботи на 
стисненому природному газі (СПГ) та зріджено-
му нафтовому газі, проведені перші дослідження 
використання бензогазових сумішей і водню як 
моторного палива, який і нині вважається па-
ливом майбутнього. На дослідному заводі при 
інституті було освоєно серійне виробництво  
газової паливної апаратури. Розробки інституту 
в галузі газифікації автотранспорту розійшлися 
всім колишнім СРСР.

7 жовтня 1944 року, коли ще йшла битва за 
звільнення Києва наказом Народного комісаріа-
ту автомобільного транспорту УРСР № 292 була 
відновлена робота Центрального науково-до-
слідного інституту автомобільного транспорту 
на базі Академії наук у Харкові. Тематичний план 
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на 1945 рік передбачав «наближення до потреб 
виробництва, пов’язав теорію з практикою ви-
користання місцевих видів палива та природ-
них газів, експлуатації та ремонту автомашин  
вітчизняного та іноземного виробництва. Створен-
ня на базі 3-го КРАЗу експериментальної бази».

У 1953 році ЦНДІАТ було об’єднано з Укр-
шляхнді в Український дорожньо-транспортний 
науково-дослідний інститут (Укршляхтранснді). 
Значне місце в тематиці наукових досліджень 
інституту почали займати проблеми вдоскона-
лення та розвитку організації і технології пере-
везень вантажів автомобільним транспортом.

Постановою Ради Міністрів УРСР № 737 від 
29 липня 1965 року інститут знову зазнав ре-
організації – Укршляхтранснді перетворено  
у Державний автомобільно-шляховий науко-
во-дослідний інститут (ДержавтошляхНАДІ)  
Міністерства автомобільного транспорту і шо-
сейних доріг УРСР. В інституті активно провадять 
копітку роботу щодо розвитку автошляхового 
господарства, розробку принципів організації 
АТП, підвищення безпеки руху, впровадження ма-
тематичних методів та обчислювальної техніки 
на автотранспорті, підвищення технічного рів-
ня авторемонтних робіт, методів організації та 
прогресивних технологій перевезення вантажів 
і пасажирів, комплексної механізації вантажно-
розвантажувальних робіт. 

Із 20 листопада 1970 року згідно з Поста-
новою Ради Міністрів УРСР № 595 Інститут 
отримує звичну сьогодні назву – Державний 
автотранспортний науково-дослідний і про-
ектний інститут (ДержавтотрансНДІпроект).  
У 1970-1980-ті роки особлива увага приділя-
лася дослідженням паливної економічності та 
екологічних показників колісних транспортних 
засобів (КТЗ), було розроблено і поставлено на 
серійне виробництво перші діагностичні тягові 
роликові стенди. 

У 1980–1990-х роках інститут став лідером  
у країні з розробки технологічних процесів діа-
гностування й регулювання ДТЗ на паливну еко-
номічність і мінімальну токсичність відпрацьо-
ваних газів із використанням тягових роликових 
стендів.

У 1988 році було створено науково-виробниче 
об’єднання НВО «Автотранспорт», до складу яко-
го разом з головною організацією Державтотранс 
НДІпроект увійшли Дніпропетровське та Доне-
цьке проектно-конструкторські бюро, 2 Київські 
дослідні заводии нестандартного обладнання 
та «Автотехніка», Республканський госпрозра-
хунковий центр проектування та впровадження 
організації праці «Центртрудавтотранс». На базі 
виробничих підрозділів Інституту в 1993 році 
були створені у 12 областях державні підприєм-
ства інженерного автомобільного сервісу.

У 1992 році директор ДержавтотрансНДІ-
проект Орест Дмитрович Климпуш став першим  
Міністром транспорту незалежної України, а дирек-
тором Інституту став А. М. Редзюк. Він очолював 
підприємство протягом 27 років. Нині директор 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» – В. М. Горицький.

На початку 90-х років почалась масова прива-
тизація автомобільного транспорту. Це потре-
бувало створення принципово нової норматив-
но-правової бази галузі, розробку якої виконав 
Інститут.

Визнанням науково-практичних досягнень 
Інс титуту стало призначення його у 1990-х ро-
ках базовою організацією з виконання Державної  
науково-технічної програми «Пальне», в якій брали 
участь понад 60 інститутів і підприємств двадцяти 
міністерств і відомств, а також науково-технічних 
програм «Енергозбереження» і «Транспорт».

Із 2001 року ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
почав здійснювати сертифікацію послуг паса-
жирського автомобільного транспорту згідно  
з «Порядком сертифікації послуг автомобільно-
го транс порту», затвердженого Держстандартом 
України 06.05.2001 року. Сьогодні сертифікація 
цих послуг здійснюється на добровільних засадах. 

У 2009 році ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
визначено Методичним центром для організа-
ційної роботи з органами класифікації автобусів 
(випробувальні лабораторії, центри, які здій-
снюють класифікацію автобусів за параметра-
ми комфортності). Останніми роками Інститут 
проводить науково-технічну експертизу та ви-
дачу висновків щодо визначення категорії, класу,  
пасажировмісності, пристосування для пере-
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везення осіб з обмеженою мобільністю, еколо-
гічних показників відповідно до розробленого 
інститутом Порядку. 

У 2010 році ДП «ДержавтотрансНДІпроект»  
у межах забезпечення організації роботи з вико-
нання Європейської угоди щодо роботи екіпажів 
транспортних засобів, які виконують міжнародні 
автомобільні перевезення (ЄУТР) впроваджено 
в Україні систему обігу карток для цифрових  
тахографів. А один з працівників Інституту очо-
лює робочу групу експертів ЄУТР Комітету вну-
трішнього транспорту Європейської економічної 
комісії Організації Об’єднаних Націй.

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» нотифікова-
но в ООН як орган затвердження типу (іденти-
фікаційний номер Е46/А(b)) та технічна служба 
Украї ни (ідентифікаційний номер Е46/B), в рам-
ках Женевської Угоди 1958 року, наказом Мі-
нінфраструктури України від 01.03.2013 № 126 
уповноважено орган із сертифікації на видачу 
сертифікатів затвердження типу та сертифікатів 
щодо індивідуального затвердження КТЗ згідно  
з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.06.2011 № 738 «Деякі питання сертифікації 
транспортних засобів, їх частин та обладнання».

За завданням Уряду в 2011-2012 роках Інсти-
тут у стислі строки розробив методичні засади 
розрахунку викидів парникових газів ПГ дорож-
нім транспортом методами вищого рівня згідно 
з настановами і рекомендаціями міжнародних 
організацій, провів дослідження, моделювання 
структури парку КТЗ та викидів ним ПГ. Завдя-
ки цьому Секретаріатом Рамкової конвенції ООН 
зі зміни клімату було відновлено повноправну 
участь України у міжнародній торгівлі викидами 
ПГ (надходження до держави багатомільйонних 
коштів від продажу квот на викиди ПГ за Кіот-
ським протоколом).

Починаючи з 2012 року Інститут проводить 
велику законотворчу роботу з імплементації 
законадавства ЄС згідно з  Угоди про асоціацію 
Україна – ЄС. Результатом роботи став поданий 
до Верховної Ради від імені Прем’єр-Міністра 
України Проєкт Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у сфе-
рі автомобільного транспорту з метою приведен-
ня їх у відповідність з актами Європейського Со-
юзу» № 4683 від 17.05.2016.

У 2018 році визначено ДП «Державтотранс-
НДІпроект» органом, уповноваженим проводи-
ти перевірку знань працівників суб’єктів пере-
везення небезпечних вантажів на залізничному, 
морському та річовому транспорті. 

Із 1 грудня 2019 року ДП «ДержавтотрансНДІ-
проект» є акредитованим органом із сертифікації 
систем управління якістю (атестат № 8О034) і на-
дає відповідні послуги для сторонніх організацій.

Протягом трьох років (2014-2017) Інститут отри-
мував статус «Державне підприємство року» серед 
великих і середніх підприємств за сумою показників 
фінансово-господарської діяльності: «Прибутковість 
та ліквідність», «Масштаби виробництва та плато-
спроможності», «Соціальні показники», «Ефектив-
ність використання ресурсів», «Інвестиційна прива-
бливість» за основним видом діяльності КВЕД 72.19 
«Дослідження й експериментальні розробки у сфері 
інших природничих і технічних наук».

Згідно з наказом Мінінфраструктури від 
19.08.2019 № 648 ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
отримало офіційний статус навчального центру. 
Це засвідчує Свідоцтво № UA 02 від 19.08.2019, 
видане Мінінфраструктури строком дії на 5 років. 
Інститут надає послуги з підвищення кваліфіка-
ції для фахівців (керівників, спеціалістів, мене-
джерів, водіїв) автомобільного транспорту. 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» вкотре під-
тверджено статус науково-дослідної установи та 
внесено до Державного реєстру наукових установ, 
яким надається підтримка держави. Свідоцтво  
№ 02658 Серія НД від 25 червня 2019 р., видане 
Міністерством освіти і науки України.

Впродовж своєї роботи за виконані науково-
дослідні, технологічні й конструкторські роз-
робки колектив ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
отримав понад 150 патентів, дипломів і медалей 
виставок, державних нагород України. За резуль-
татами рейтингування підприємств України ін-
ститут неодноразово входив до трійки лідерів у 
національній премії «Вибір країни» за напрямом 
досліджень і експериментальних розробок у сфе-
рі природничих і технічних наук, а у 2019 році 
став переможцем цієї премії.

Сьогодні фахівці підприємства створили та 
продовжують нарощувати унікальні в Україні 
технологічні можливості (лабораторну базу) 
для проведення досліджень, розробок і випро-
бувань транспортних засобів, двигунів та інших 
складових частин, експлуатаційних матеріалів, 
традиційних, сумішевих і альтернативних мотор-
них палив тощо відповідно до стандартів ЄС та 
міжнародних технічних регламентів – результати 
діяльності інституту з оцінки відповідності ви-
знають понад 50 держав світу.

На базі трьох акредитованих НААУ випробу-
вальних лабораторій інституту створено Випро-
бувальний центр колісних транспортних засобів  
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ДП «ДержавтотрансНДІпроект», який проходить 
процедуру отримання статусу національного 
надбання. Центр здійснює діяльність у сфері пер-
спективних технологій безпечного, екологічно 
сприятливого та енергоефективного автомобіль-
ного транспорту за європейськими нормами. 

Завдяки власному потужному науковому та 
технічному потенціалу ДП «ДержавтотрансНДІ-
проект» продовжує вирішувати важливі завдан-
ня не лише сьогодення, а робить вагомий внесок 
у створення міцного наукового підґрунтя задля 
ефективного функціювання автотранспортної 
галузі України майбутнього.

Нині інститут пропонує понад 50 видів по-
слуг за 18 напрямами діяльності, які надають 

17 науково-дослідних відділів (лабораторій). 
У його стінах працює 261 співробітник, 17 із 
них мають науковий ступінь та 15 – здобувачі- 
аспіранти. 

Ми раді, що маємо змогу сьогодні відзначати 
таку важливу дату. Протягом 90 років інсти-
тут іде в ногу з часом та працює задля добро-
буту нашої країни. Нам приємно бачити серед 
своїх друзів і партнерів найкращі підприємства, 
ВИШі, науково-дослідні установи  і не лише Укра-
їни. Наша спільна робота веде до великої мети – 
розбудови сучасної європейської країни на засадах 
охорони прав та свободи особистості, правового 
визначення, пропорційності, недискримінації та  
взаємодопомоги. 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ІНСТИТУТУ

Законодавче забезпечення 

Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух»,
«Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення 
першої державної реєстрації транспортних засобів»
Пакет нормативно-правових актів щодо організації пасажирських 
та вантажних перевезень
Пакет документів щодо системи управління безпекою дорожнього руху

Адаптація законодавства 
Європейського Союзу

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення 
їх у відповідність з актами Європейського Союзу»

Розробка державних програм 
розвитку транспорту

Транспортна стратегія України до 2020 року
Національна транспортна стратегія України до 2030 року
Концепція Державної цільової економічної програми розвитку 
автомобільного транспорту до 2015 року
Концепція державної цільової програми безпеки дорожнього руху в Україні
Стратегія та план заходів підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
до 2020 року
Галузева Програма енергозбереження та впровадження альтернативних 
видів палива
Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних 
коридорів 
Концепція забезпечення функціонування транспорту та управління 
дорожнім рухом під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу 

Нормативно-правове забезпе-
чення приєднання України до 

міжнародних конвенцій та угод

Женевської угоди щодо єдиних технічних приписів КТЗ 
Європейської угоди щодо праці та відпочинку екіпажів транспортних 
засобів (ЄУТР)
Віденської угоди про періодичні технічні огляди
Угоди про міжнародне перевезення швидкопсувних харчових продуктів 
і про спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень (УПШ)
Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних
вантажів (ДОПНВ) 
Протоколу до Конвенції міжнародного автомобільного перевезення 
вантажів (КДПВ)
Правил ЄЕК ООН щодо конструкції КТЗ
Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами 
(ІНТЕРБУС) 
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Нормування та 
випробувальні лабораторії

Орган сертифікації у Європейській системі цифрових тахографів
Орган сертифікації колісних транспортних засобів
Норми витрат палива, акумуляторних батарей та шин
Підтвердження відповідності активної та пасивної безпеки КТЗ, екологіч-
ної безпеки та альтернативних видів палива 
Визначення класу комфортності автобусів
Вимоги до кваліфікаційних характеристик працівників автомобільного 
транспорту
Обґрунтування тарифної політики на автомобільному транспорті
Обстеження пасажиропотоків, прогнози обсягів перевезень вантажів  
та пасажирів
Системи контролю КТЗ при перевезенні швидкопсувних вантажів
Депозитарій стандартів  – понад 10 000 національних та європейських 
стандартів 

Освітня та публіцистична 
діяльність

Уповноважений Орган з перевірки знань з перевезення небезпечних ван-
тажів на залізничному, морському та річковому транспорті
Навчальний центр з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, 
діяльність яких пов’язана з надання послуг автомобільного транспорту 
Галузевий центр з охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному 
транспорті
Науково-виробничий журнал «Автошляховик України», 
видається з 1960 року

Участь у міжнародних та гро-
мадських організаціях

Представник України у Європейській економічній комісії ООН, 
Голова групи експертів по автомобільному транспорту 
Технічний комітет 80 Держстандарту «Дорожній транспорт»
Експерти ряду міжнародних проектів технічної допомоги ЄС
На базі Інституту діє Центральний науковий центр Транспортної Акаде-
мії України

Будівля інституту, 1944-1971 роки, Київ, вул. Володарського, 23 

 Фото з архіву музею ДП “ДержавтотрансНДІпроект”

Омелян Іванович Волох, перший директор, 
1930-1932 роки. Колишній офіцер РІА, військовий діяч доби УНР. 
Згодом – український радянський державний службовець, 
член партії боротьбистів (1919)

Будівля інституту, 1930-1941 роки, Харків 


