
 

Іванова Івана Івановича 

01.01.0001, 0000000001 

Паспорт серія АА № 000001, виданий Хмельницьким 

РВ УМВС України в Хмельницькій обл., 01.01.0001 р. 

0001, м. Київ, вул. І.Ганді, буд. 01, кв. 01  

iv00001@i.iv, 001-001-01-01, 002-002-02-02 

фактична адреса та сама 

__.__.20__ 

(дата заповнюється після проходження інженером-

проектувальником підвищення кваліфікації) 

Саморегулівна організація у сфері архітектурної 

діяльності ВУГіП 

  

Від інженера-проектувальника: __________________________________________ 

/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)/ 

 __________________________________________ 

/дата народження, РНОКПП/ 

 __________________________________________ 

__________________________________________ 

/реквізити документа, що посвідчує особу (паспорт 

громадянина України тощо): серія, номер, дата 

видачі і найменування органу, що видав документ/ 

 __________________________________________ 

__________________________________________ 

/адреси зареєстрованого і фактичного місць 

проживання із обов’язковим зазначенням 

поштових індексів/ 

 __________________________________________ 

/контактні дані: e-mail, номер мобільного телефону/ 

 

ЗАЯВА 

про допуск до проведення професійної атестації 
 

Тип цієї заяви (проставляється «V» або «+» навпроти одного із наступних варіантів): 

 професійна атестація за спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт ініціюється вперше 

 
професійна атестація за спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт ініціюється з метою підвищення 

категорії (кваліфікаційної категорії) у загальному порядку 

+ 

професійна атестація за спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт ініціюється з метою підвищення 

категорії (кваліфікаційної категорії) у спеціальному порядку за пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.05.2011 № 554 (скорочено – Постанова № 554) 

 

1. Прошу допустити мене до проведення професійної атестації та видати мені, шляхом внесення запису 

до Реєстру будівельної діяльності – складової Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, 

кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням 

об’єктів архітектури, за професією інженера-проектувальника категорії (кваліфікаційної категорії) 

(проставляється «V» або «+» навпроти одного із наступних варіантів): 

 

інженер-

проектувальник  

інженер 

проектувальник ІІ 

категорії 
+ 

інженер 

проектувальник І 

категорії 
 

провідний інженер 

проектувальник 

за спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт з інженерно-будівельного проектування (проставляється «V» 

або «+» навпроти одного із наступних варіантів): 

 

у частині забезпечення 

механічного опору та стійкості 

(МС) 
 

у частині забезпечення 

безпеки експлуатації, 

забезпечення захисту від 

шуму (БЕ ЗШ) 

 

у частині технології 

будівельного виробництва 

(ТБВ) 

+ 
у частині дотримання вимог 

пожежної безпеки (ПБ) 
 

у частині забезпечення 

економії енергії (ЕЕФ) 
 

у частині кошторисної 

документації (КС) 

 

у частині забезпечення безпеки 

життя і здоров’я людини, 

захисту навколишнього 

природного середовища (ЕЗ) 

 

у частині виконання 

інженерних вишукувань (ІВ) 
 

доріг (ПД) 

2. Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із 

створенням об’єктів архітектури, за професією інженера-проектувальника за вказаними вище категорією 

(кваліфікаційною категорією) та за спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт, у паперовій формі прошу 

видати мені при умові дотримання мною вимог Стандарту професійної діяльності 1 «Вимоги до членів 

всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві» та до якості виконуваних 

(надаваних) ними робіт (послуг)», Стандарту професійної діяльності 2 «Контроль за дотриманням членами 

всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві» стандартів професійної 

діяльності» та Стандарту професійної діяльності 3 «Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок 

виконання (надання) членами всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві» 

робіт (послуг) неналежної якості», які прийняті рішенням Правління ВУГіП від 24.12.2021 № 13. 

3. Одночасно із видачою мені кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів 

робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, за професією інженера-проектувальника за 

вказаними вище категорією (кваліфікаційною категорією) та за спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт, 



 

Іванов І.І. 

керуючись підпунктом 1 пункту 17 Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт 

(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого Постановою № 554, прошу позбавити 

мене усіх кваліфікаційних сертифікатів нижчої категорії (кваліфікаційної категорії) за такою ж спеціалізацією 

(видом робіт) і назвою робіт, виданих на моє ім’я (за їх наявності). 

4. Я ознайомлений (-на), зобов’язуюсь неухильно дотримуватись та погоджуюсь з вимогами Порядку 

проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів 

архітектури, затвердженого Постановою № 554, Порядку внесення плати за проведення професійної атестації 

відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її 

розмірами, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 01.09.2011 № 172, Порядку реалізації делегованого повноваження щодо 

проведення професійної атестації інженерів-проектувальників, прийнятого рішенням Правління ВУГіП від 

21.02.2022 № 5, Стандарту професійної діяльності 1 «Вимоги до членів всеукраїнської громадської організації 

«Гільдія проектувальників у будівництві» та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг)», 

Стандарту професійної діяльності 2 «Контроль за дотриманням членами всеукраїнської громадської організації 

«Гільдія проектувальників у будівництві» стандартів професійної діяльності» та Стандарту професійної 

діяльності 3 «Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами 

всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві» робіт (послуг) неналежної 

якості», які прийняті рішенням Правління ВУГіП від 24.12.2021 № 13. 

5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (скорочено – Закон) я даю свою згоду 

(дозвіл) ВУГіП на обробку моїх персональних даних згідно із сформульованою ВУГіП метою їх обробки і для 

визначених ВУГіП конкретних і законних цілей. Така обробка моїх персональних даних, склад яких визначено 

ВУГіП, може здійснюватись останньою за будь-якими процедурами (видами) їх обробки, які визначені ВУГіП 

згідно із Законом. 

6. Я повідомлений (-на) про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних 

даних, свої права, визначені Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть 

передаватися мої персональні дані. 

7. Копії доданих до цієї заяви документів засвідчені мною особисто. 

8. Достовірність цієї заяви та доданих до неї документів, а також достовірність інформації, що в них 

міститься підтверджую та гарантую. 

9. Я гарантую, що ця заява є безвідкличною, тобто такою, яка не може бути відкликана мною повністю 

або частково в односторонньому порядку. 

10. Перелік документів, що додаються до цієї заяви: 

№ 

з/п 
Назва доданого документа 

Кількість 

арк. 

1. 
Стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця разом із 3-ма 

фотографіями розміром 3х4 
 

2. Копії документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом  

3. 

Копії документа (документів) про вищу освіту (про здобуття ступеня бакалавра або 

магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за напрямом професійної 

атестації відповідно до кваліфікаційних вимог 

 

4. Копія паспорта  

5. 

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) 

 

6. 
Копія документа про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за 

відповідними програмами за напрямом професійної атестації 
 

7. Копія раніше отриманого кваліфікаційного сертифіката (за його наявності)  

8. 
Інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань 

виконавця: 
 

8.1. Рекомендація відокремленого підрозділу професійної організації (СРО ВУГіП)  

8.2. Рекомендації двох атестованих виконавців (провідних інженерів-проектувальників)  

8.3. 

Заява про зарахування результатів іспитів, складених до 01.01.2016 (подається, якщо обрано 

тип цієї заяви: «професійна атестація за спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт 

ініціюється з метою підвищення кваліфікаційної категорії у спеціальному порядку за 

пунктом 2 Постанови № 554») 

 

8.4. Копії (витяги) з проектної документації, експертних звітів тощо  

11. Якщо інженер-проектувальник подає також інші документи, що підтверджують його професійну 

спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи 

містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення), перелік документів, що 

додаються до цієї заяви збільшується ним за аналогією із підпунктами 1-8 пункту 10 цієї заяви. 

 

Інженер-проектувальник 

_______________________ 

/прізвище та ініціали/ 

 

_______________________________________ 

/підпис/ 
 


