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Шановні колеги! 

 
Державне агентство автомобільних доріг України 

запрошує Вас взяти участь у науково-практичному семінарі 
«Кошторисне ціноутворення в дорожньому будівництві», 
який відбудеться 16-17 квітня 2019 року в м. Тернополі в 
конференц-залі готелю «Avalon palace» за адресою:                 
м. Тернопіль, проспект C. Бандери, 2. 
 

Для участі у семінарі запрошуються фахівці, що 
займаються питаннями кошторисного ціноутворення, служб 
автомобільних доріг в областях, облдержадміністрацій, 
облавтодорів, проектних, наукових, підрядних та приватних 
організацій. 

 
Всі учасники будуть забезпечені необхідними 

інформаційними та довідковими матеріалами за тематикою 
семінару та за його результатами отримають відповідний 
сертифікат.  
 
 

Реєстрація учасників: 

16 квітня 2019 року з 9.00 до 10.00 години  

Початок роботи о 10.00 
 
 
 

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

+38(050)4430753. 
 
 

Додаткову інформацію можна отримати 
+38 (044) 456-25-47; 
+38 (096)252-58-86  

Е-mail: viddil6@ukr.net  

mailto:viddil6@ukr.net


ПРОГРАМА 

 

16 квітня 

Вітальне слово 
Представники Тернопільської обласної державної адміністрації та 
Служби автомобільних доріг у Тернопільській області  

10:00-10:15 

Секція 1. Актуальні питання визначення вартості дорожніх робіт 

Огляд нових галузевих стандартів щодо визначення вартості 
капітального, поточного ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг 
Бібик Юлія Миколаївна – завідувач відділу економічних досліджень та 
визначення вартості дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ»  

10:15-10:35 

Актуальні питання ціноутворення у будівництві 
Безуглий Артем Олександрович – директор ДП «ДерждорНДІ», 
канд. екон. наук 

10:35-12:00 

Кава пауза 12:00-12:30 

Секція 2. Проектування та експертиза проектної документації   

на будівництво автомобільних доріг 

Особливості проведення експертизи проектної документації при 
будівництві автомобільних доріг  
Берендєєва Олена Василівна – в.о. директора  
ДП «Укрдержбудекспертиза» 

12:30-13:30 

Презентація оновлених будівельних норм та стандартів на 
проектування та будівництво автомобільних доріг. Методичні підходи 
визначення класу наслідків. Особливості здійснення науково-
технічного супроводу. Нові кошторисні норми 
Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт ДП  «ДерждорНДІ» 

13:30-14:00 

Обід 14:00-15:00 

Визначення та обґрунтування вартості проектних та пошукових робіт. 
Зміни до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості 
проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації 
на будівництво». Науково-технічний супровід, авторський та 
технічний нагляд під час будівництва об’єктів архітектури. 
Івлєва Наталя Петрівна – завідувач відділу економічних досліджень 
будівельного ринку та ціноутворення ДП «НДІБК», с.н.с, канд. екон. наук 

15:00-16:00 

Методичні засади розрахунку коштів на утримання служби замовника.  
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування дорожніх 
робіт ДП «ДерждорНДІ» 

16:00-16:30 

Обговорення проблемних питань, підведення підсумків роботи 
першого дня семінару 

16:30-17:00 

Дружня вечеря 18:30 

 



17 квітня 

Секція 3. Публічні закупівлі 

Закупівлі робіт та послуг в будівництві. Особливості тендерних 
процедур згідно нового законодавства. Огляд проектів змін до 
законодавства. 
Артеменко Крістіна Феодосіївна - експерт-практик в сфері здійснення 
державних закупівель 

09:30-11:30 

Розрахунок очікуваної вартості послуг з експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування. Особливості 
визначення вартості робіт з впровадження і супроводу 
геоінформаційної системи Укравтодору 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування дорожніх 
робіт ДП «ДерждорНДІ» 

11:30-11:50 

Кава пауза 11:50-12:20 

Секція 4. Сучасне інформаційне забезпечення 

Використання BIM технологій в дорожньому господарстві 
Теплов Сергій Георгійович – директор ТОВ «Бетасофт» 

12:20-12:40 

Майстер-клас. Нова версія ПК «Будівельні Технології – КОШТОРИС» 
Яременко Костянтин Сергійович – директор ТОВ «Будівельні Технології» 

12:40-13:10 

Презентація електронної бібліотеки нормативних документів 
«БУДСТАНДАРТ: УКРАВТОДОР» 
Стасюк Богдан Олександрович - начальник відділу науково-організаційної 
роботи, комунікацій та внутрішнього контролю ДП «ДерждорНДІ» 

13:10-13:30 

Обговорення проблемних питань 
Підведення підсумків семінару та видача сертифікатів 

13:30-14:00 

Обід 14:00-14:30 
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