
 

 

Всеукраїнська громадська організація 

«Гільдія проектувальників у будівництві» 

              Іванова Івана Івановича                
                  (прізвище, ім’я, по-батькові) 

Паспорт: серія НА №123456, виданий 

Хмельницьким РВ УМВС України  

в Хмельницькій обл., 25.12.1996 р. 
                          (ким виданий, дата видачі) 

контактні дані: 03212, м.Київ, вул. І. Ганді, 

12, кв. 25, 069-123-98-76, iv123456@i.ua 
(місце проживання: поштовий індекс, область/район, 

місто, вулиця, будинок, квартира, контактний телефон,  

e-mail) 

 

ЗАЯВА 

про допуск до проведення  професійної атестації 
 

Прошу допустити мене до проведення професійної атестації виконавців окремих видів 

робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та видати кваліфікаційний 

сертифікат  

Категорійність Відмітка (+) 

інженер-проектувальник (без категорії)  

інженер-проектувальник ІІ категорії + 

інженер-проектувальник І категорії  

провідний інженер-проектувальник  

Маю намір виконувати такі роботи (надавати послуги), пов’язані із створенням об’єктів 

архітектури за напрямком: (обирається одна спеціалізація) 

 

Спеціалізація Відмітка (+) 

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та 

стійкості. 
 

Інженерно-будівельне проектування у частині дотримання вимог пожежної 

безпеки. 
 

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки життя і 

здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища. 
 

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, 

забезпечення захисту від шуму. 
+ 

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення економії енергії. 

 
 

Інженерно-будівельне проектування у частині виконання інженерних 

вишукувань. 
 

Інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного 

виробництва. 
 

Інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації. 

 
 

Інженерно-будівельне проектування доріг. 

 
 

З порядком проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), 

розміром та порядком внесення плати за її проведення ознайомлений. 

Достовірність інформації та додані до цієї заяви копії документів, завірені власним 

підписом, підтверджую 

 

_______________                        _______________________                   Іванов І.І.              
               (дата)                                                                            (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

 



 

 

 

Повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, 
свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних 
та осіб, яким передаються або можуть передаватися мої персональні дані. 

До заяви про допуск до проведення  професійної атестації додаються: 

 

1. Копія паспорта на 3 арк. 

2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними 

особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 

податковому органу і мають відмітку в паспорті) на 1 арк. 

 

3. Копія документа (документів) про вищу освіту (про здобуття ступеня бакалавра або 

магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за напрямом професійної 

атестації відповідно до кваліфікаційних вимог на 1 арк. 

 

4 Копії документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом на 3 арк. 

 

5. Копії документів про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за 

відповідними програмами за напрямом професійної атестації  на 1 арк. 

 

6. Стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця  на 1 арк. 

 

7. Рекомендація відокремленого підрозділу (робочого органу ААБК) на 2 арк. 

 

8. Заява про вступ до всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у 

будівництві» на 2 арк. 

 

9. Інші документи (або їх копії), що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень 

кваліфікації та знань виконавця на 6 арк. 

 

 
Додаткові пункти заповнюються за аналогією з п.п. 1-6, якщо за вибором заявника до заяви додаються інші 

документи (або їх копії), що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні 

нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації 

двох атестованих виконавців рекомендації відокремленого підрозділу ВУГіП або професійної організації за 

відповідним напрямом). 

_______________                        _______________________                   Іванов І.І.              
               (дата)                                                                            (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


