


НАША МІСІЯ

Забезпечуємо 

іноваційний розвиток

та прозору конкуренцію

в дорожній галузі задля 

якості, безпеки, комфорту!



Асоціація, яка об’єднує підприємства усіх сфер 
діяльності в дорожній галузі.



ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА

АСОЦІАЦІЇ

Для забезпечення розбудови Асоціації та забезпечення її діяльності 

затверджено Структуру асоціації, яка передбачає широке залучення 

кадрового потенціалу учасників Асоціації до роботи в органах управління.

ПРЕЗИДЕНТ

АСОЦІАЦІЇ –

виконавчий орган

Асоціації

РАДА АСОЦІАЦІЇ –

представницький

орган учасників

Асоціації.

КОМІТЕТИ

АСОЦІАЦІЇ –

консультативно –

дорадчі органи

Асоціації

Комітет розвитку ВДА

Комітет з питань нормотворчості

Комітет взаємодії з органами влади

Комітет сучасних технологій

Комітет «Взаємодії учасників ВДА»

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

РАДА

АПАРАТ

АСОЦІАЦІЇ –

робочий орган

Асоціації

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ –

вищий орган управління Асоціації



НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА
Метою створення Науково-технічної Ради ВДА є вирішення актуальних проблем розвитку наукової 
діяльності, наукового забезпечення, підготовки кадрів вищої кваліфікації. Робота Ради сприятиме 
інтеграції ключових світових технологій в Україні, вивченню передових технологій та сучасних матеріалів
дорожнього будівництва та розробленню рекомендацій щодо впровадження нових технологій.



Гриненко А.О.

Голова Ради

РАДА
АСОЦІАЦІЇ



Гамеляк Ігор

Павлович

Золотарьов Віктор 

Олександрович

Онищенко Артур 

Миколайович

доктор технічних наук, 

професор Національного 

транспортного університету, 

завідувач кафедри аеропортів

доктор технічних наук, 

професор, Харківський 

національний автомобільно-

дорожній університет, 

завідувач кафедри 

технології дорожньо-

ббудівельних матеріалів 

і хімії

доктор технічних наук, 

професор, Національний 

транспортний університет, 

завідувач кафедри 

дорожньо-будівельних 

матеріалів і хімії

доктор технічних наук, 

Академік Транспортної 

академії України, 

Академік Академії 

будівництва України, 

Завідувач кафедри мостів 

тта тунелів НТУ

доцент кафедри 

Транспортного будівництва 

та управління майном, 

кандидат технічних наук, 

Національний транспортний 

університет

доцент кафедри 

Транспортного будівництва 

та управління майном, 

кандидат технічних наук, 

Національний транспортний 

університет

доцент кафедри 

Транспортного будівництва 

та управління майном, 

кандидат технічних наук, 

Національний транспортний 

університет

доктор технічних наук, 

професор, Національний 

університет «Львівська 

політехніка», завідувач 

кафедри «Автомобільні 

дороги та мости

Гончаренко

Валентин

Валентинович

Мозговий 

Володимир 

Васильович

Мозговий 

Володимир 

Васильович

Солодкий 

Сергій 

Йосифович

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА



НАПРЯМКИ РОБОТИ 

АСОЦІАЦІЇ



Комітет розвитку ВДА Комітет взаємодії 

з органами влади

Комітет з питань 

нормотворчості

Комітет сучасних технологій

Комітет «Взаємодії учасників ВДА»

• Залучити в Асоціацію 50%+ 
  дорожніх компаній України

• Створення ефективного та 
  потужного медіа-каналу для 

  просування ідей та досягнень 

  ВДА

• • Щорічна організація ВДА 

  впливових галузевих заходів 

  (конференції, форуми, виставки, 

  тощо).

• Вплив на нормотворчий 
  процес в дорожній галузі;

• Делегування представників 

   Асоціації в органи влади;

• Відстоювати результати 

   роботи на кожному етапі.

• Інтеграція ключових світових 
  технологій в Україні;

• Впровадження нових матеріалів;

• Аналіз проблеми галузі і визначення 
  напрямків їх вирішення;

• Аналіз проблем членів ВДА та 

   напрацювання шляхів їх вирішення за   

   допомогою ВДА;

• Співпраця. Обмін досвідом;

• Забезпечення дієвого механізму 
  комунікації бізнесу та влади;

• Реформування структури 

   управління дорожньої галузі;

• Отримання ВДА статусу саморегулівної 
  організації, з повноваженнями в

  сферах норм  сферах нормотворчості, сертифікації 

  та контролю якості.





19 400 000 000

гривень

сукупний річний дохід

компаній-членів Асоціації

Обмін знаннями 

та досвідом

Ефективно 

взаємодіяти

з владою

Мати можливість 

впливати на процеси

в галузі на рівні держави

Отримувати нові 

партнерські зв’язки

Нарощувати імідж

своєї компанії

Мати платформу 

для взаємодії усіх 

учасників ринку





ПРАГНЕНЯ ЗМІН НА

КРАЩЕ

ДОСВІД ЯКІСТЬ

КОЛЕКТИВВІДКРИТІСТЬ

ДЕМОКРАТИЧНИЙ

ПІДХІД

ПРОФЕСІЙНІСТЬ









принципи









Електронний

торгівельний

майданчик

для дорожнього

бізнесу

2024
Не менше 200 

членів або 50%

від загальної

кількості дорожніх

компаній

ВДА здійснює

функцію сертифікації







+ 380 (97) 834 86 33


