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Шановні колеги! 

 
Державне агентство автомобільних доріг України разом з    

ДП «ДерждорНДІ» запрошує Вас взяти участь у науково-
практичному  семінарі «Кошторисне ціноутворення в 
дорожньому господарстві», який відбудеться 10-11 грудня 
2019 року в конференц-залі готелю «Львів» за адресою:  
м. Львів, проспект В. Чорновола, 7. 
 

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: 
 

10 грудня 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 (050)443-07-53  

Е-mail: viddil6@ukr.net  
 

mailto:viddil6@ukr.net


ПРОГРАМА 

10 грудня 

Вітальне слово 
Представники Львівської обласної державної адміністрації та Служби 
автомобільних доріг у Львівській області  

10:00-10:10 

СЕКЦІЯ 1. Проектування та експертиза проектної документації   
на будівництво автомобільних доріг 

Законодавче та нормативне забезпечення порядку розроблення, 
затвердження і експертизи проектної документації на будівництво 
автомобільних доріг 
Берендєєва Олена Василівна – в.о. директора  
ДП «Укрдержбудекспертиза» 

10:10-11:00 

Огляд законодавчих новацій щодо порядку надання адміністративних 
послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва 
Прав Юрій Григорович – Віце-президент Громадської спілки 
«Міждержавна Гільдія Інженерів-Консультантів» (МГІК) 

11:00-11:30 

Оновлені будівельні норми та стандарти на проектування та 
будівництво автомобільних доріг 
Цинка Анатолій Олександрович – перший заступник директора 
Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний 
інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

11:30-12:00 

Кава-пауза 12:00-12:30 

СЕКЦІЯ 2. Стратегія розвитку доріг 

Головні напрямки розвитку автомобільних доріг загального 
користування. Огляд основних законодавчих та нормативних новацій 
в дорожній галузі. Презентація нової методики визначення вартості 
дорожніх робіт 
Безуглий Артем Олександрович – директор ДП «ДерждорНДІ», 
канд. екон. наук 

12:30-13:30 

Моніторинг закупівель дорожньо-будівельних робіт. Аналітичний 
модуль порталу «Прозора інфраструктура» 
Абрамов Святослав Олексійович – виконавчий директор Національного 
Секретаріату CoST Україна 

13:30-14:00 

Обід 14:00-15:00 

СЕКЦІЯ 3. Актуальні питання визначення вартості дорожніх робіт 

Основні положення національних та галузевих стандартів з 
ціноутворення, проблемні питання їх застосування. Кошторисні 
нормативи на дорожні роботи 
Бібик Юлія Миколаївна – завідувач відділу економічних досліджень та 
визначення вартості дорожніх робіт, 
Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт, 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу стратегічного розвитку 
доріг та інтелектуальних транспортних систем (ДП «ДерждорНДІ») 

15:00-16:00 



 

Особливості здійснення науково-технічного супроводу, авторського та 
технічного нагляду під час будівництва 
Івлєва Наталя Петрівна – завідувач відділу економічних досліджень 
будівельного ринку та ціноутворення Державного підприємства 
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», 
канд. екон. наук (ДП «НДІБК»), с.н.с, канд. екон. наук 

16:00-17:00 

Актуальні питання у сфері публічних закупівель 
Ілляш Катерина Олександрівна – фахівець з публічних закупівель 
ДП «ДерждорНДІ» 

17:00-17:30 

Дружня вечеря 18:30 
 

 

11 грудня 

СЕКЦІЯ 3. Актуальні питання визначення вартості дорожніх робіт 

Методичні засади розрахунку розміру коштів на утримання служби 
замовника 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу стратегічного розвитку 
доріг та інтелектуальних транспортних систем ДП «ДерждорНДІ» 

10:00-10:30 

Концептуальний механізм визначення вартості послуг інженера-
консультанта 
Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт ДП  «ДерждорНДІ» 

10:30-11:00 

Особливості визначення очікуваної вартості послуг з експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг. Впровадження довгострокових 
контрактів на експлуатаційне утримання 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу стратегічного розвитку 
доріг та інтелектуальних транспортних систем ДП «ДерждорНДІ» 

11:00-11:30 

Кава-пауза 11:30-12:00 

СЕКЦІЯ 4. Сучасне інформаційне забезпечення 

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

12:00-13:20 

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

13:20-13:30 

Обговорення проблемних питань 
Підведення підсумків семінару та видача сертифікатів 

13:30-14:00 

Обід 14:00 
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