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Інструкція зі встановлення програмного комплексу «АС-4 Нерухомість» 
 

Інсталяція програмного комплексу знаходиться на нашому сайті https://ac4.kiev.ua, 

пункти меню ПІДТРИМКА -> Оновлення/Завантаження. 

Знайдіть на сторінці програму «АС-4 Нерухомість» та скачайте інсталяційний пакет: 

 

На Ваш комп’ютер скачається файл AC-4_6_0_0.ехе. Це архів інсталяційного пакету 

програми «АС-4 Нерухомість». Запустіть цей файл на виконання для розархівування. Після 

цього на Вашому комп’ютері може спрацювати антивірус і «захистити» Ваш комп’ютер. 

Якщо це станеться і Ви побачите екран, наведений нижче, натисніть кнопку «Виконати в 

будь-якому випадку».  

 

(Щоб запобігти такій реакції системи Windows, Ви можете відключити Вашу 

антивірусну програму на час інталяції «АС-4 Нерухомості».) 

Скачати інсталяційний пакет 
програми «АС-4 Нерухомість» 

Наступний крок 
повідомляє, що Ваш 

комп’ютер знаходиться 
під захистом 

антивірусної програми. 
Натисніть кнопку 

«Выполнить в любом 
случае»   



Наступний крок - це розархівування інсталяційного пакету. Ви можете розархівувати 

інсталяційний пакет в ту папку, в яку він скачався, або вибрати шлях призначення: 

 

 

В результаті цієї дії Ви отримаєте папку «Нерухомість 6». Відкрийте цю папку та 

запустіть файл Autorun.exe: 

 



 

Після цього на екрані розгорнеться діалогове вікно для встановлення програми: 

 

 

Тепер запускайте пункти цього меню по черзі:  

- системні файли (лише в тому разі, коли Ви встановлюєте програму вперше); 

- АС-4 Нерухомість Адміністратор; 

- АС-4 Нерухомість; 

- Електронна таблиця (лише в тому випадку, коли на Вашому компьютері немає програми 

Excel); 

- оновлення Адміністратор; 

- оновлення Мережевої версії. 

1. Встановлення АС-4 Адміністратору Нерухомості: 

 



По можливості вибирайте шлях встановлення програми не на диск С:\. Якщо на Вашому 

компьютері немає іншого диску, то встановіть її на диск С:\. Тоді, для коректної роботи,  Вам 

доведеться відкрити папку, куди встановлено програму,  для повного доступу. 

 

 

 

Програма «АС-4 Нерухомість Адміністратор» успішно встановлена! 



2. Встановлення програми «АС-4 Нерухомість» відбувається майже так само, як і 

встановлення «АС-4 Адміністратору Нерухомості». Але в процесі інсталяції Ви 

побачите додатковий екран: 

 

Вкажіть комплектацію програми «Нерухомість», яку Ви вибрали й придбали, та встановіть 

її, натиснувши кнопку «Далі». 

3. При встановленні «Оновлення Адміністратору Нерухомості» та «Оновлення 

Нерухомості» шлях розташування програми визначиться автоматично. 

По закінченні цього процесу на робочому столі з’являться два ярлички: 

 

 

Відкриється вікно для введення реєстраційного коду: 

 

Для отримання поточного коду у відповідь зв'яжіться, будь ласка, з розробниками 

програми. 

Наші контакти:   e-mail:info@ac4.kiev.ua 
моб/VIBER (067) 913-34-47 
моб. (050) 976-70-14 
моб. (067) 233-22-99 
моб/VIBER (093) 884-11-02 

Запустіть програму,  
двічі клацнувши по 

ярличку лівою кнопкою 
мишки. 



Наша програма дає Вам можливість повноцінної мережевої роботи для багатьох 

користувачів. Тому після введення паролю програма попросить Вас вказати місце, в якому 

розташована нормативна і кошторисна база даних: 

 

 

 

В подальшому діалозі виберіть файл «АС4 АДМИНИСТРАТОР.BAZ», розташований в 

папці Data папки «АС-4 Адміністратор Нерухомості 6». Це і є вказівник місця розташування 

бази: 

 

 

В разі, якщо програми «Адміністратор Нерухомості» та «Нерухомість» встановлено на 

різних комп’ютерах, введіть пароль, з яким Ви входите на той комп’ютер, де встановлено 

«Нерухомість»: 

Щоб вказати 
місце 

розташування 
бази натисніть 

кнопку 



 

 

 

 

Якщо Адміністратор Нерухомості та Нерухомість встановлено на одному 

комп’ютері, просто залиште це вікно вільним. 

Натисніть кнопку «Підключитися». 

Інсталяцію закінчено! 

Час від часу Вам доведеться встановлювати оновлення програм «АС-4 Адміністратор 

Нерухомості»  та «АС-4 Нерухомість». 

Наші оновлення знаходиться за посиланням: 

https://ac4.kiev.ua/updates/ : 

 

Бажаємо Вам успішної роботи! 

Скачати і встановити 
оновлення 

Введіть пароль Вашого робочого комп’ютера (в тому разі, якщо 
програми «Адміністратор Нерухомості» та «Нерухомість» 

встановлено на різних комп’ютерах) 

Скачати і встановити 
оновлення програм 



Інструкція зі встановлення програмного комплексу «АС-4 ПВР+». 
 

Інсталяція програмного комплексу знаходиться на нашому сайті за посиланням 

https://ac4.kiev.ua/updates/ 

 

 

 

 

Розробники ПК «АС-4 ПВР+» рекомендують ставити програму в довірену область або 

вимкнути антивірусні програми під час встановлення програмного комплексу. 

 

Наступне вікно - це початок разгортання інсталяційної програми. Слідкуючи за 

встановленням програмного комплексу, натисніть кнопку «Далі». 

Для встановлення ПК 
треба натиснути цю 

кнопку 

Наступний крок 
повідомляє, що Ваш 

комп’ютер знаходиться 
під захистом 

антивірусної програми. 
Натисніть кнопку 

«Выполнить в любом 
случае»   



 

На наступному етапі Вам треба вказати місцє, в яке Ви плануєте встановити 

програмний комплекс. 

Ми реконендуємо встановлювати ПК на диск D:\. Але, якщо на Вашому комп’ютері 

один диск, то змініть шлях встановлення, замінивши диск D:\ на диск C:\  

 

На цьому етапі натиснить кнопку «Далі». За хвилину ПК «АС-4ПВР+» буде 

встановлено на Вашому комп’ютері. 

На робочому столі з’явиться ярлик : 

 

 

Запустіть програму,  
двічі клацнувши по 

ярличку лівою кнопкою 
мишки. 



 

 

Відкриється вікно для 

введення реєстраційного коду. Для 

отримання поточного коду у 

відповідь, зв'яжіться, будь ласка, з 

розробниками програми. 

Наші контакти: 

e-mail:info@ac4.kiev.ua 

моб/VIBER (067) 913-34-47 

моб. (050) 976-70-14 

моб. (067) 233-22-99 

моб/VIBER (093) 884-11-02 

   

    Зверніть увагу на те, що відразу після реєстрації в ПК «АС-4ПВР+» не передбачено 

виведення вихідних документів в Word чи Ехсеl. Для включення цієї опції Вам треба 

встановити оновлення, яке буде випущено в день реєстрації Вашого робочого місця. Але з 

моменту реєстрації Ви можете складати кошториси, дивитися нормативні документи тощо. 

Наше оновлення знаходиться за посиланням: 

https://ac4.kiev.ua/updates/ 

 

 

 

 

Після встановлення оновлення, випущеного в день реєстрації Вашого робочого 

місця, програма буде працювати в повнофункціональному режимі. 

Всі запитання Ви можете поставити за контактами: 

e-mail: info@ac4.kiev.ua 

моб/VIBER  (067) 913-34-47 

моб.  (050) 976-70-14 

моб.  (067) 233-22-99 

моб/VIBER  (093) 884-11-02 

Бажаємо успішної роботи! 

 

Дата випуску оновлення 

Для встановлення 
оновлення треба 

натиснути цю кнопку 



Інструкція зі встановлення програмного комплексу АС-4 Будкомплекс 
 

Інсталяція програмного комплексу знаходиться на нашому сайті https://ac4.kiev.ua, 

пункти меню ПІДТРИМКА -> Оновлення/Завантаження. 

Знайдіть на сторінці програму «АС-4 Будкомплекс» та скачайте інсталяційний пакет: 

 

На Ваш комп’ютер скачається файл 22_1.ехе. Це архів інсталяційного пакету програми 

«АС-4 Будкомплекс». Запустіть цей файл на виконання для розархівування. Після цього на 

Вашому комп’ютері може спрацювати антивірус і «захистити» Ваш комп’ютер. Якщо це 

станеться і Ви побачите екран, наведений нижче, натисніть кнопку «Виконати в будь-якому 

випадку».  

 

(Щоб запобігти такій реакції системи Windows, Ви можете відключити Вашу 

антивірусну програму на час інталяції «АС-4 Будкомплексу».) 

Наступний крок - це розархівування інсталяційного пакету. Ви можете розархівувати 

інсталяційний пакет в ту папку, в яку він скачався, або вибрати шлях призначення: 

Скачати інсталяційний пакет 
програми «АС-4 Будкомплекс» 

Наступний крок 
повідомляє, що Ваш 

комп’ютер знаходиться 
під захистом 

антивірусної програми. 
Натисніть кнопку 

«Выполнить в любом 
случае»   



 

 

В результаті цієї дії Ви отримаєте папку 22_1. Відкрийте цю папку та запустіть файл 

Autorun.exe: 

 

 

Після цього на екрані розгорнеться діалогове вікно для встановлення програми: 



 

 

Тепер запускайте пункти цього меню по черзі:  

- системні файли (лише в тому разі, коли Ви встановлюєте програму вперше); 

- АС-4 Адміністратор Будкомплексу; 

- АС-4 Будкомплекс; 

- Електронна таблиця (лише в тому випадку, коли на Вашому компьютері немає програми 

Excel); 

- оновлення Адміністратор Будкомплексу; 

- оновлення Будкомплексу. 

4. Встановлення АС-4 Адміністратор Будкомплексу: 

 

По можливості вибирайте шлях встановлення програми не на диск С:\. Якщо на Вашому 

компьютері немає іншого диску, то встановіть її на диск С:\. Тоді, для коректної роботи,  Вам 

доведеться відкрити папку, куди встановлено програму, для повного доступу. 



 

 

 

Програма «АС-4 Адміністратор Будкомплексу» успішно встановлена! 

5. Встановлення «АС-4 Будкомплексу» відбувається майже так само, як і встановлення 

«АС-4 Адміністратору Будкомплексу». Але в процесі інсталяції Ви побачите 

додатковий екран: 



 

Вкажіть комплектацію програми, яку Ви вибрали й придбали, та встановіть її, натиснувши 

кнопку «Далі». 

6. При встановленні «Оновлення Адміністратору Будкомплексу» та «Оновлення 

Будкомплексу» шлях розташування програми визначиться автоматично. 

По закінченні цього процесу на робочому столі з’являться два ярлички: 

 

 

Відкриється вікно для введення реєстраційного коду: 

 

Для отримання поточного коду у відповідь зв'яжіться, будь ласка, з розробниками 

програми. 

Наші контакти:   e-mail:info@ac4.kiev.ua 

моб/VIBER (067) 913-34-47 

моб. (050) 976-70-14 

моб. (067) 233-22-99 

моб/VIBER (093) 884-11-02 

Запустіть програму,  
двічі клацнувши по 

ярличку лівою кнопкою 
мишки. 



Наша програма дає Вам можливість повноцінної мережевої роботи для багатьох 

користувачів. Тому після введення паролю програма попросить Вас вказати місце, в якому 

розташована нормативна і кошторисна база даних: 

 

 

 

В подальшому діалозі виберіть файл «АС4 АДМИНИСТРАТОР.BAZ», розташований в 

папці Data папки АС-4 Адміністратор Будкомплексу 22 1. Це і є вказівник місце 

розташування бази: 

 

 

В разі, якщо Адміністратор Будкомплексу та Будкомплекс встановлено на різних 

комп’ютерах, введіть пароль, з яким Ви входите на той комп’ютер, де встановлено 

Будкомплекс: 

Щоб вказати 
місце 

розташування 
бази натисніть 

кнопку 



 

 

 

Якщо Адміністратор Будкомплексу та Будкомплекс встановлено на одному 

комп’ютері, просто залиште це вікно вільним. 

Натисніть кнопку «Підключитися». 

Інсталяцію закінчено! 

Час від часу Вам доведеться встановлювати оновлення програм «АС-4 Адміністратор 

Будкомплексу»  та «АС-4 Будкомплекс». 

Наші оновлення знаходиться за посиланням: 

https://ac4.kiev.ua/updates/ 

 

Всі запитання до нас Ви можете поставити за контактами: 

Бажаємо Вам успішної роботи! 

Скачати і встановити 
оновлення 

Введіть пароль Вашого робочого комп’ютера (в тому разі, якщо 
Адміністратор Будкомплексу та Будкомплекс встановлено на різних 

комп’ютерах) 

Скачати і встановити 
оновлення програм 



 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АДМІН-СЕРВІС” 

Директор Войнич Євгеній Вікторович 

03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського (Урицького), 45Б. Офіс 508Б 

e-mail: info@ac4.kiev.ua 

моб/VIBER (067) 913-34-47 
моб. (050) 976-70-14 

Керівник розробки ПК “АС-4” Якушко Тетяна Володимирівна 
моб. (067) 233-22-99 
моб/VIBER (093) 884-11-02 

 

 

 

 

 


