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Шановні колеги! 

 
Державне агентство автомобільних доріг України 

запрошує Вас взяти участь у науково-практичному  семінарі  

«Кошторисне ціноутворення в дорожньому 
господарстві», 

який відбудеться 6-7 грудня 2018 року в м. Черкаси в 
конференц-залі готелю «Апельсин» за адресою: м. Черкаси, 
вул. Верхня Горова, 145. 
 

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: 
 

6 грудня 2018 року з 9.00 до 10.00 години  
 

Початок роботи о 10.00 
 
 

 
 

Додаткову інформацію можна отримати 
+38 (044) 456-25-47; 
+38 (095) 842-38-77  

Е-mail: viddil6@ukr.net  
 

 

mailto:viddil6@ukr.net


 

ПРОГРАМА 
 

6 грудня  

Відео-привітання  
Новак Славомір Ришардович - керівник Державного агентства 
автомобільних доріг України 

10:00-10:05 
 
 

Вітальне слово 
Вельбівець Олександр Іванович - голова Черкаської обласної державної 
адміністрації 
Демиденко Владислав Ігорович - начальник Служби автомобільних доріг у 
Черкаській області  

10:05-10:15 
 
 

10:15-10:20 
 

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»  

10:20-10:40 

Актуальні питання ціноутворення у будівництві. Новий порядок 
визначення кошторисної заробітної плати. Особливості моніторингу 
цін на дорожні матеріали  
Безуглий Артем Олександрович – керівник ДП «ДерждорНДІ», 
канд. екон. наук 

10:40-11:50 

Обґрунтування розміру коштів на утримання служби Замовника 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування дорожніх 
робіт ДП «ДерждорНДІ» 

11:50-12:10 

Кава пауза 12:10-12:40 

Секція 2. Проектування та експертиза проектної документації   

на будівництво автомобільних доріг 

Визначення класу наслідків на автомобільних дорогах загального 
користування 
Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення  дорожніх робіт ДП  «ДерждорНДІ» 

12:40-13:00 
 

Особливості проведення експертизи проектної документації на 
будівництво автомобільних доріг. Актуальні питання кошторисного 
ціноутворення на будівництво автомобільних доріг 
Берендєєва Олена Василівна - перший заступник директора 
ДП «Укрдержбудекспертиза» 

13:00-14:00 

Обід 14:00-15:00 
Актуальні питання визначення вартості проектних робіт та науково-
технічного супроводу об’єктів  будівництва з урахуванням змін. 
Сертифікація відповідальних виконавців 
Івлєва Наталя Петрівна – завідувач відділу економічних досліджень 
будівельного ринку та ціноутворення  ДП «НДІБК», с.н.с, канд. екон. наук 

15:00-16:00 



 

Особливості підготовки державних інвестиційних проектів 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування дорожніх 
робіт ДП «ДерждорНДІ» 

16:00-16:20 

Проблемні питання щодо розробки та використання ресурсних норм 
на дорожні роботи 
Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення  дорожніх робіт ДП  «ДерждорНДІ» 

16:20-16:40 

Підведення підсумків роботи першого дня семінару 16:40-17:00 
Дружня вечеря 18:30 

7 грудня 

Секція 3. Публічні закупівлі 

Презентація Методичних рекомендацій щодо підготовки та складання 
тендерної документації на закупівлю дорожніх робіт та послуг 
Дендебера Катерина Олександрівна – фахівець з публічних закупівель 
ДП «ДерждорНДІ» 

9:30-9:50 

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» 

9:50-10:30 

Обговорення актуальних питань у сфері публічних закупівель 10:30-11:00 
Кава пауза 11:00-11:30 

Секція 4. Сучасне інформаційне забезпечення 

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

11:30-12:30 

Система ДАН - Оцінка вартості дорожніх робіт за методом об'єктів – 
аналогів 
Теплов Сергій Георгійович –  директор ТОВ «Бетасофт» 

12:30-12:50 

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

12:50-13:00 

Обговорення проблемних питань 
Підведення підсумків семінару та видача сертифікатів 

13:00-13:30 

Обід 13:30-14:00 
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