
Тема конференції: Складання кошторисної документації і взаємовідносини з перевіряючими та 
експертними органами України 2019 
 
Теми доповідей і обговорень: 
 
1-й день 
 

1. Реєстрація учасників 9.00 - 10.00 
 

2. Вступна промова «Хенкель Баутехнік (Україна)» - Пасько Микола, Голова департаменту 
об'єктної дистрибуції «Хенкель Баутехнік (Україна)». Нові будівельні технології та матеріали від 
виробника Henkel 10.00 - 11.00 

 
КАВА-БРЕЙК 
 

3. Розрахунок класу наслідків (приклади, методики, помилки) -  11.00 - 12.30 
 

4. Розрахунок кошторисної документації та нові технології в будівництві, розробка індивідуальних 
норм 12.30 - 13.30 

 
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА. UpMySale- рекламний промо на перервах 13.30 - 14.30 

 
5. Розрахунок та правильне оформлення обсягів виконаних робіт 14.30 - 15.30 

 
 

6. Проходження експертизи кошторисної частини проекту 15.30 - 16.30 
 

7. Розробка графіків виконання робіт та фінансування будівництва за допомогою кошторисних 
програм  16.30 - 17.30 
 

Вечеря у колі професіоналів. Вручення подарунків 17.30 
 

 
2-й день 

 
8. Майстер - класи по кошторисним програмам: нові можливості кошторисних програмних 

комплексів.  
Автоматизація Ціноутворення вартості матеріалів iBuild.  9.00 - 10.00 
 

9. Особливості розрахунку і перевірки калькуляцій допоміжних підприємств будівельних 
організацій 10.00 - 11.00 
 

10. BIM. Експерт-СКС - Експерт-Кошторис - Календарне планування. 
SmetaCAD - онлайн сервіс розрахунку комерційних кошторисів 11.00 - 12.00 
 

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА. UpMySale - рекламний промо на перервах 12.00 - 13.00 
 



11. Договір підряду з урахуванням нових ДСТУ. Взаєморозрахунки за об’ємами виконаних робіт
13.00 - 14.30  

 
12. Розрахунок вартості будівництва за аналогами 14.30 - 15.00 

 
Екскурсія музеями та пам’ятками історичної частини Львова 15.00 
 
 
Спікери: 

1. Пасько Микола, Голова департаменту об'єктної дистрибуції «Хенкель Баутехнік (Україна)» 

2. Папін Олексій Якович, Сертифікований інженер-проектувальник у частині кошторисної 

документації 

3. Галіч Євгеній Григорович, Старший викладач кафедри економіки будівництва ПДАБА 

4. Гуз Роман Брониславович, Укрдержбудекспертиза Івано-Франківськ, директор  

5. Зайцев Сергій, СЕО проекта iBuild.com.ua 

6. Миндрул Анатолій, розробник “Експерт-СКС” 

 

 

 


