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Шановні колеги! 
 

Державне агентство автомобільних доріг України запрошує Вас взяти участь у 
навчальному семінарі «Кошторисне ціноутворення в дорожньому 

господарстві», 
який відбудеться 17 жовтня 2017 р. у конференц-залі Державного агентства 

автомобільних доріг України,  
м. Київ, вул. Фізкультури, 9. 

 
Реєстрація учасників: 

17 жовтня 2017 року з 9.00 до 10.00 години  
 
 

Початок роботи о 10.00 
 

Контингент учасників: начальники та спеціалісти відділів кошторисного 
ціноутворення служб автомобільних доріг в областях, облавтодорів та їх філій, 
підрядних, проектних, наукових організацій та представники 
облдержадміністрацій. 

 
 

Довідки за телефонами у м. Києві: 
 

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

 
 

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 
 

Вітальне слово 
Харченко Олександр Іванович – в.о. заступника Голови 
Укравтодору 
Федоренко Олег Володимирович – начальник Управління 
експлуатації доріг Укравтодору 

10:00-10:15 

Нормативне та методичне забезпечення визначення вартості 
дорожніх робіт. Аналіз останніх змін, передбачених Законом 
України від 17.01.2017 № 1817-VIII   
Безуглий Артем Олександрович – канд. екон. наук, заступник 
директора з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ», голова ПК 5 
«Ціноутворення у будівництві автомобільних доріг» ТК 311 
«Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»  

10:15-11:30 

Забезпечення проведення експертизи проектної документації в 
умовах оновленого законодавчого та нормативного поля. Нові 
нормативні підходи до визначення класу наслідків 
(відповідальності) об’єктів згідно з Законом України від 
17.01.2017 № 1817-VIII 
Буханенко Сергій Олександрович – начальник відділу 
регіонального розвитку ДП «Укрдержбудекспертиза» 

11:30-12:10 

Особливості визначення вартості проектних робіт на 
будівництво автомобільних доріг та мостів. Інформаційно-
аналітична система об’єктів-аналогів на автомобільних 
дорогах загального користування 
Бібик Юлія Миколаївна – завідувач відділу економічних 
досліджень та визначення вартості дорожніх робіт 
ДП «ДерждорНДІ» 

12:10-12:30 

Обідня перерва 12:30-13:30 

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

13:30-14:15 

Нова класифікація робіт з ремонтів та утримання 
автомобільних доріг загального користування 
Цинка Анатолій Олександрович – начальник Відділу 
інноваційного розвитку Укравтодору 

14:15-14:35 



 

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» 

14:35-14:55 

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

14:55-15:15 

БУДСТАНДАРТ - сучасні технології забезпечення підприємств 
дорожньої галузі нормативними документами 
Стасюк Богдан Олександрович – молодший науковий співробітник 
відділу економічних досліджень та визначення вартості дорожніх 
робіт ДП «ДерждорНДІ» 

15:15-15:30 

Перерва 15:30-15:45 

Міжнародна практика укладання та ведення договорів на 
виконання робіт у будівництві. Контракти FIDIC в Україні 
Вахович Інна Володимирівна – канд. екон. наук, завідувач відділу 
економіки, управління та організації будівництва ДП «Науково-
дослідний інститут будівельного виробництва імені 
В.С. Балицького», відповідальний секретар ТК 309 «Будтехнології» 
Мінрегіону 

15:45-16:15 

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

16:15-16:30 

Відповіді на питання. Обговорення проблемних питань 16:30-17:45 

Підведення підсумків семінару та видача сертифікатів 17:45-18:00 

 
 


