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Начальник Служби автомобільних 
доріг у Рівненській області

Кандидат технічних наук

Народився в 1957 р. у с. Вербівці Теребовлянського 
району Тернопільської області. Дорожню галузь 
Юрій Дмитрович обрав за покликом серця та при-

святив їй 40 років життя, пройшовши шлях від робітника 
до керівника вищої ланки. У 1979 р. закінчив Львівський 
політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобільні 
шляхи». Працював майстром, виконробом, головним інже-
нером, начальником Тернопільського шляхово-ремонтно-
го будівельного управління № 38, з 1995 р. — начальником 
Тернопільського облавтодору.

У 2003 р. Ю. Д. Проник очолив правління новостворе-
ного ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Під його 
керівництвом розпочато й успішно завершено будівни-
цтво ділянки автомобільної дороги державного значен-
ня Київ — Одеса. З 2010 р. Юрій Проник очолює колектив 
Служби автомобільних доріг у Рівненській області, де заре-
комендував себе як висококваліфікований професіонал до-
рожньої галузі, добрий організатор і патріот своєї держави.

Дорожнє господарство Рівненщини сьогодні — це 
5143,2 км доріг загального користування, 555 мостів і шляхо-
проводів загальною довжиною 12923 пог. м. багато з них — на 
стратегічних трасах Київ — Ковель — Ягодин і Доманове — 
Ковель — Чернівці — Тереблече (міжнародний транспорт-
ний коридор Балтійське море — Чорне море). Важливими є 
й автомобільні дороги Київ — Чоп (тран-
спортний коридор Європа — Азія), Усти-
луг — Луцьк — Рівне та ін. Про належ-
ний стан дорожньої мережі, безпеку руху 
та комфортні умови проїзду піклується 
Служба автомобільних доріг у Рівненській 
області, яка є замовником усього комплек-
су дорожніх робіт.

У 2011 р., згідно з Указом Президента 
України «Про відзначення 450-річчя Пе-
ресопницького Євангелія» та розпоря-
дженнями Кабінету Міністрів  України, 
САД у Рівненській області відремонту-
вала 34 км покриття автомобільних до-
ріг на підходах до с. Пересопниця, прове-
ла благоустрій автопавільйонів, зупинок 
автотранспорту, влаштувала освітлення, 
привела до належного стану узбіччя та 
смуги відводу автошляхів.

Загалом за чотирирічний період керівництва Юрія 
Проника Служба автодоріг у Рівненській області від-
ремонтувала майже 300 км доріг із переведенням з біло-
щебеневого покриття на асфальтобетонне.

За високий професіоналізм, бездоганну сумлінну 
працю, вагомий особистий внесок у розбудову дорож-
ньої галузі країни Ю. Д. Проник відзначений Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України (1999), грамотами 
органів місцевого самоврядування, Подякою Президен-
та України (2000). Нагороджений орденами Святого Рів-
ноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня (2004), 
«За заслуги» ІІІ ступеня (2004), орденом Честі І ступе-
ня (2007), Данила Галицького (2008) тощо. Заслужений 
будівельник України (2001), почесний дорожник (2002). 
Кандидат технічних наук.

Не забуває Юрій Дмитрович і про благодійність. Зо-
крема він є меценатом Марійського духовного центру 
в с. Зарваниця Теребовлянського району Тернопільської 
області. Отримав подяки та благословення від Папи Рим-
ського Іоанна Павла II й Папи Римського Бенедикта ХVІ.

За сприяння Ю. Д. Проника було організовано збір 
кош тів для потреб Збройних Сил України та створено 
тимчасову бригаду з числа механіків-мотористів дорож-
ньої галузі, які у вільний час безкоштовно допомагають 

військовим ремонтувати двигуни до 
спецтехніки.

Юрій Дмитрович підтримує тіс-
ні зв’язки з однокурсниками, колегами. 
Бере активну участь у підготовці мо-
лодого покоління дорожників, плідно 
співпрацює з Національним універси-
тетом водного господарства та приро-
докористування, є незмінним головою 
державної екзаменаційної комісії.

Одне з найголовніших завдань на-
чальника Служби автомобільних до-
ріг у Рівненській області — підвищен-
ня рівня безпеки дорожнього руху та 
покращення транспортного сполучен-
ня, розбудова національної мережі ав-
томобільних доріг загального користу-
вання, приведення її до європейських 
норм і стандартів.

Ю. Д. Проник у Зарваницькому 
духовному центрі
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