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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 17-18 травня 2017 р. у конференц-залі комплексу «Гостевія» за 

адресою: Вінницький район, смт. Стрижавка,  
10-кілометр а/д М-21 від Вінниці. 

 
Реєстрація учасників: 

17 травня 2017 року з 9.00 до 10.00 години  
 
 

Початок роботи о 10.00 
 

Контингент учасників: фахівці, що займаються питаннями кошторисного 
ціноутворення в службах автомобільних доріг в областях, облавтодорах та їх 
філіях, підрядних, проектних та наукових організаціях 

 
 Довідки за телефонами у м. Києві: 

 
(044) 456-25-47 
(044) 206-98-85 
(044) 201-08-47 

 
 

З питань придбання та обслуговування програмних комплексів  
ПК «Будівельні Технології – КОШТОРИС» та ІДС «Будстандарт» звертатися 
за тел./факсом (044) 201-08-47 

 
З питань придбання нормативної літератури звертатися за тел./факсом  

(044) 206-98-99 
 
З питань розроблення технологічних карт та норм часу, правильності їх 

застосування за тел./факсом (044) 201-08-53 
 
З питань розроблення та правильності застосування кошторисних нормативів 

за тел./факсом (044) 206-98-97 
 
Сайт ДП «ДерждорНДІ»: http://www.dorndi.org.ua  

http://www.dorndi.org.ua/


ПРОГРАМА 
 

17 ТРАВНЯ 

Відкриття семінару 
Цинка Анатолій Олександрович – начальник Відділу інноваційного 
розвитку Державного агентства автомобільних доріг України 
(Укравтодор) 
Корольчук Ігор Євгенович – начальник Служби автомобільних доріг 
у Вінницькій області 

10:00-10:10 

Наукове та нормативне забезпечення розвитку дорожньої 
інфраструктури 
Нагайчук Василь Михайлович – директор Державного 
підприємства «Державний дорожній науково- дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), канд. техн. наук 

10:10-10:40 

Концептуальні засади вдосконалення системи кошторисного 
ціноутворення в будівництві автомобільних доріг. Огляд змін в 
національних та галузевих стандартах щодо визначення вартості 
дорожніх робіт.  

Безуглий Артем Олександрович – заступник директора з наукової 
роботи ДП «ДерждорНДІ», голова ПК 5 «Ціноутворення у 
будівництві автомобільних доріг» ТК 311 «Ціноутворення та 
кошторисне нормування у будівництві», канд. екон. наук 

10:40-11:30 

Кава-пауза 11:30-11:50 

Нові нормативно-правові акти і документи з розроблення, 
погодження та експертизи проектної документації на 
будівництво. Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд 
замість категорій складності об’єктів будівництва згідно з 
Законом України від 17.01.2017 № 1817-VIII. 
Берендєєва Олена Василівна – перший заступник директора 
ДП «Укрдержбудекспертиза» 

11:50-12:40 

Актуальні питання визначення вартості проектних робіт у 
будівництві. Атестація відповідальних виконавців у будівництві. 
Науково-технічний супровід.  
Івлєва Наталя Петрівна – завідувач відділу економічних досліджень 
будівельного ринку та ціноутворення  Державного підприємства 
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» , 
с.н.с, канд. екон. наук 

12:40-13:30 

Обід 13:30-14:30 

 
 
 



Основні нововведення в кошторисних нормах на дорожні роботи. 
Порядок розроблення та погодження стандартів організації 
України (СОУ). 
Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-
технологічного забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

14:30-14:50 

Нормативно-кошторисне забезпечення  впровадження і супроводу 
Геоінформаційної системи Укравтодору 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування дорожніх 
робіт ДП «ДерждорНДІ» 

14:50-15:10 

Презентація оновлень та змін в ПК «Будівельні Технології –
КОШТОРИС». 
Яременко Костянтин Сергійович – директор ТОВ «Будівельні 
Технології» 

15:10-15:30 

Презентація електронної бібліотеки нормативно-кошторисних 
документів. 
Величко Марина Анатоліївна – директор ПП «Металомонтаж», 
член ПК 4 «Технологічні аспекти ціноутворення та кошторисного 
нормування у будівництві» ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне 
нормування у будівництві», канд. екон. наук 

15:30-16:00 

Застосування сучасних технологій під час моніторингу поточних 
цін на ринку дорожньо-будівельних матеріалів у регіоні. 
Організаційні та методичні питання, алгоритми розрахунку. 
Досвід застосування на всіх стадіях інвестиційного процесу. 
Січний Сергій Борисович – керівник МЦ «Будівництво-сучасні 
технології», член ПК 4 «Технологічні аспекти ціноутворення та 
кошторисного нормування у будівництві» ТК 311 «Ціноутворення та 
кошторисне нормування у будівництві»  

16:00-16:30 

Дружня вечеря 18:00 

 
 

18 ТРАВНЯ 

Порядок розрахунку заробітної плати на всіх етапах 
інвестиційного процесу 
Бібик Юлія Миколаївна – завідувач відділу економічних досліджень 
та визначення вартості дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

10:00-10:25 

Міжнародна практика укладання та ведення договорів на 
виконання робіт у будівництві. Контракти FIDIC в Україні 
Вахович Інна Володимирівна – завідувач відділу економіки, 
управління та організації будівництва Державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», 
канд. екон. наук 

10:25-11:15 



Особливості визначення вартості дорожніх консультаційних 
послуг 

Безуглий Артем Олександрович – заступник директора з наукової 
роботи ДП «ДерждорНДІ», канд. екон. наук 

11:15-11:30 

Кава-пауза 11:30-11:50 

Особливості визначення очікуваної вартості з експлуатаційного 
утримання та енергосервісу в дорожній галузі 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування 
дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 

11:50-12:15 

Обговорення проблемних питань кошторисного ціноутворення в 
дорожній галузі та відповіді на запитання 
Цинка Олександр Анатолійович - начальник Відділу інноваційного 
розвитку Укравтодору 
Безуглий Артем Олександрович – заступник директора з наукової 
роботи ДП «ДерждорНДІ», канд. екон. наук 
Бохонько Людмила Євгенівна – начальник Відділу внутрішнього 
аудиту та аналізу Укравтодору 

12:15-13:15 

Підведення підсумків семінару та видача сертифікатів 13:15-13:30 
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