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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Державне агентство автомобільних доріг України запрошує Вас 
 взяти участь у науково-практичному семінарі 

 

«Закупівлі в дорожній галузі. Особливості формування 
договірних цін на дорожні роботи», 

 
який відбудеться 24-25 липня 2019 року в м. Чернігів у конференц-залі  

готелю «Україна» за адресою: проспект Миру, 33. 
 
 До участі у семінарі запрошуються представники служб 
автомобільних доріг в областях, дочірніх підприємств ПАТ «ДАК 
«Автомобільні дороги України», обласних державних адміністрацій та 
інших зацікавлених установ і підприємств, що займаються питаннями 
публічних закупівель, договірних відносин та ціноутворення. 
 

 
 

Реєстрація учасників: 

24 липня 2019 року з 9:00 до 10:00. 

Початок роботи о 10:00 

 
 
 
 
 

Під час семінару для того, щоб задати питання доповідачам, 
надсилайте повідомлення на Viber, WhatsApp, Telegram: 

 +38 (050) 443-07-53. 
 
 
 

Додаткову інформацію можна отримати 
+38 (044) 456-25-47; 
+38 (050) 443-07-53. 

Е-mail: viddil6@ukr.net 
 
 



ПРОГРАМА 
 

24 липня 

Вітальне слово. Відкриття семінару 

Представники Укравтодору, Чернігівської обласної державної 
адміністрації, Служби автомобільних доріг у Чернігівській області   

10:00-10:30 

Огляд законодавчих ініціатив в сфері публічних закупівель. 
Актуальні питання і роз’яснення Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

Лахтіонова Лілія Володимирівна – директор департаменту 
регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 

10:30-11:30 

Моніторинг закупівель дорожньо-будівельних робіт. Аналітичний 
модуль порталу «Прозора інфраструктура»  

Абрамов Святослав Олексійович – асистент директора 
Національного Секретаріату CoST Україна 

11:30-12:00 

Кава-пауза 12:00-12:30 

Новації в нормативно-технічних документах Укравтодору в сфері 
публічних закупівель 

Безуглий Артем Олександрович – директор Державного 
підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), канд. екон. наук 

12:30-13.30 

Особливості формування цін на дорожні роботи. Огляд останніх 
змін в національних та галузевих стандартах з ціноутворення. 
Новий порядок розрахунку кошторисної заробітної плати. 
Проблемні питання щодо визначення вартості дорожніх робіт. 
Особливості проведення моніторингу цін на дорожньо-будівельні 
матеріали 

Бібик Юлія Миколаївна – завідувач відділу економічних досліджень та 
визначення вартості дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

13.30-14.00 

Обід 14:00-15:00 

Окремі етапи організації та проведення процедур закупівель. 
Особливості формування річного плану публічних закупівель. 
Порядок визначення предмета закупівлі. Здійснення закупівель за 
рамковими угодами 

Артеменко Крістіна Феодосіївна – експерт з питань публічних 
закупівель 

15:00-16:00 

 



Практика оскарження рішень замовника в Антимонопольному 
комітеті 

Дендебера Катерина Олександрівна – фахівець з публічних закупівель 
ДП «ДерждорНДІ» 

16:00-16:15 

Підходи до складання тендерної документації: формування 
кваліфікаційних вимог до учасників закупівель, документальне 
підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям 
з урахуванням специфіки закупівель ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг, зміст інформації про технічні, 
якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; залучення 
субпідрядників; критерії та методика оцінки; проект договору. 
Дискримінаційні ознаки вимог замовника 

Артеменко Крістіна Феодосіївна – експерт з питань публічних 
закупівель 

16:15-17:00 

Дружня вечеря 18:00 

25 липня 

Укладання договору про закупівлю. Перевірка договірної ціни за 
результатами аукціону. Проблемні питання виконання договорів 
підряду за результатами процедури закупівлі. Зміна істотних умов 
договору про закупівлю після його підписання. Недійсність 
договору про закупівлю. Допорогові закупівлі. Переговорна 
процедура закупівлі. Закупівля додаткових робіт 

Артеменко Крістіна Феодосіївна – експерт з питань публічних 
закупівель 

9:30-11:30 

Кава пауза 11:30-12:00 
Визначення очікуваної вартості послуг з експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального користування. 
Особливості визначення вартості робіт з паспортизації 
автомобільних доріг, супроводу та наповнення геоінформаційної 
системи Укравтодору 

Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу стратегічного 
розвитку доріг та інтелектуальних транспортних систем                  
ДП «ДерждорНДІ» 

12:00-12:40 

Презентація електронної бібліотеки нормативних документів 
«БУДСТАНДАРТ:УКРАВТОДОР» 

Стасюк Богдан Олександрович – начальник відділу науково-
організаційної роботи, комунікацій та внутрішнього контролю  
ДП «ДерждорНДІ» 

12:40-13:00 

Обговорення проблемних питань. Підведення підсумків семінару та 
видача сертифікатів 

13:00-13:30 

Обід 13:30-14:30 
Екскурсія по м. Чернігів 14:30 
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