
Програма 

ПРАКТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕМІНАРУ 

ПК «Будівельні Технології: КОШТОРИС 8» 

Тема: 

Сучасне програмне забезпечення для кошторисного документообігу 

в дорожньому будівництві 

 

 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 

імені М.П. Шульгiна» (ДП «ДерждорНДІ»), ТОВ «Computer Logic Group» та ТОВ 

«НВП «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» запрошують Вас взяти участь у 

безкоштовному практичному навчальному семінарі з користування ПК «Будівельні 

Технології: КОШТОРИС 8». 

Семінар проходитиме 4 дні (тривалістю 1 година кожного дня) з 12.10  по 16.10 

2020 р. у форматі Zoom Video Communications (14  жовтня - вихідний день).  

Реєстрація учасників до 08.10.2020. 

До участі запрошуються: спеціалісти відділів кошторисного ціноутворення 

служб автомобільних доріг в областях, облавтодорів та їх філій, підрядних, 

проектних, наукових організацій та представники облдержадміністрацій. 

 

  



ДЕНЬ 1, 12 жовтня 2020 року (14:00 – 15:00) 
Безуглий А.О., директор ДП «ДерждорНДІ» /30 хв (вступне слово про 

ціноутворення у дорожньому будівництві). 

Вишневський А.І., керівник ТОВ «Computer Logic Group» /30 хв 

“Будівельні Технології: Кошторис 8” - сучасне програмне забезпечення для 

автоматизації розрахунків кошторисної документації в дорожньому будівництві. 

(Організаційна структура програми Створення кошторисної документації. Права 

доступу до будов та проектів. Прикріплення документів і коментарів. База 

контрагентів. Експорт, імпорт даних). 

 

ДЕНЬ 2, 13 жовтня 2020 року (14:00 – 15:00) 
Чеканова Л.С. провідний фахівець ТОВ «Computer Logic Group» / 1 година  

Розрахунок інвесторської кошторисної документації (локальні кошториси, витрати 

за главами 1-12 ЗКР, ЗВВ, АВ, КП). Налаштування інтерфейсу. Завантаження 

кошторисів з програми СТС-7 та ІБД. 

 

ДЕНЬ 3, 15 жовтня 2020 року (14:00 – 15:00) 
Яременко К.С., керівник ТОВ «НВП «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» / 1 година 

Підготовка тендерної документації. Формування договірних цін (заробітна плата, 

вартість матеріалів, вартість експлуатації машин і механізмів, ЗВВ, АВ, прибуток. 

Додаткові витрати підрядника). Експорт/імпорт цін. Завантаження актуальних цін 

на матеріали та устаткування з Онлайн-сервісу IBUILD. Експорт кошторисної 

документації в MS Project для побудови графіків виконання робіт. Порівняння 

пропозицій претендентів та визначення переможця. 

 

ДЕНЬ 4, 16 жовтня 2020 року (14:00 – 15:00) 
Вишневський А.І., керівник ТОВ «Computer Logic Group» / 1 година 
Взаєморозрахунки за виконані роботи (формування КБ-2в, реєстр форм КБ-3. КС-6). 

Порівняння КБ-2в з Договірною ціною.  

Експертиза та перевірка кошторисної документації, перевірка цін на ресурси. 

Аналітика по будовам та договорам. Класифікатори. 

Закриття семінару.  

 

 

 

 

http://clgmail.cl.com.ua/index.php?subid=939&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=1615&mailid=702

