
Законом   "Про   архітектурну  діяльність",   визначено,  що  будівельні  проекти
розробляються  з  обов'язковою участю інженера (архітектора),  що має  кваліфікаційний
сертифікат.   З 2012 за постановою КМУ № 551 дозволи на будівельні роботи надаються лише
за наявності фахівців, що мають кваліфікаційні сертифікати.

Постановою КМУ №554 визначений порядок професійної атестації фахівців для отримання
ними  кваліфікаційних  сертифікатів.  Мінрегіонбудом  та  Держарxбудінспекцією  погоджена
програма підвищення кваліфікації проектувальників та підготовки їх до професійної атестації.
Наказом Мінрегіону № 93 затверджене  положення про атестаційну архітектурно-будівельну
комісію.  Наказом  Мінрегіону  №  93  від  25  листопада  2011  року  всеукраїнську  громадську
організацію  «Гільдія  проектувальників  у  будівництві»  визначено  робочим  органом  секції  з
атестації інженерів-проектувальників

Запрошуємо Вас та Ваших колег взяти участь у роботі Міжнародного науково-практичного
семінару  НОКОТЕ'2013  “Новітні  комп’ютерні  технології  в  будівництві.  Сертифікація
відповідальних виконавців у будівництві. Легалізація програмного забезпечення в будівельній
галузі”, яка відбудеться 16–19 вересня 2012 року у м. Севастополі (с. Піщане, Набережна, 12).

На  семінарі,  що  проводиться  Асоціацією  розробників  комп'ютерних  технологій  для
будівництва  "Аскомтехбуд"  за  Планом  заходів  Мінрегіону,  представник  Міністерства
висвітлить  Порядкок  професійної  атестації  фахівців  галузі,  учасники  отримають  пакет
документів  для  вирішення  питань  отримання  фахівцями  кваліфікаційних  сертифікатів.
Бажаючі  зможуть  пройти  на  конференції  підготовку  до  атестації  за  фахом
інженер-проектувальник  та  скласти  екзамени  для  отримання  кваліфікаційного
сертифікату. Підготовка проводиться ВГО «Гільдія проектувальників у будівництві» та НМЦ
"Проектувальник".  Спеціалізації: забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від
шуму;  технологія  будівельного  виробництва;   забезпечення  економії  енергії;  кошторисна
документація  та  (при  достатній  кількості  бажаючих)  забезпечення  механічного  опору  та
стійкості. Кваліфікаційні вимоги: освіта - спеціаліст або магістр, стаж роботи за фахом не
менш як 3 роки, якщо не має такої освіти стаж роботи не менш як 10 років.

Учасники  конференції  ознайомляться  з  останніми  версіями  програмного  забезпечення
САПР  всіх  провідних  світових  виробників:  AutoCAD,  Revit,  Allplan,  ArchiCAD,  БудКАД,
Сапфір,  Ліра,  Мономах.  Вітчизняна  САПР  "БудКАД"  дозволяє  в  рази  знизити  витрати  на
програмне  забезпечення  для  проектування.  Виробники  програмного  забезпечення  надають
знижки на  свої  продукти  для  учасників  конференції.  Відбудеться  також  розіграш  наданих
виробниками програмних продуктів: САПР БудКАД, Сапфір ..

Представник  Держархбудінспекції  презентує  нову  Електронну  систему  дозвільних
процедур, що надасть можливість замовникам оперативно здійснювати реєстрацію декларацій
та  надсилання  повідомлень  про  підготовчі  та  будівельні  роботи,  обробку  заяв  на  видачу
дозволів, а також реєстрацію декларацій та обробку заяв на видачу сертифікатівпро введення
будівельних об'єктів в експлуатацію та оформлення сертифікатів.

Акц  ії   для учасник  і  в конференції  :

Знижка 11% - ArchiCAD, БудКАД, ЛІРА-САПР 2012, МОНОМАХ, Сапфір ..

Розіграш призів: САПР БудКАД, Сапфір ..

Голова Оргкомітету, чл.-кор. Академії будівництва України Гірник А.В,. (044) 451-5006

dndiasb@gmail .com

Мінрегіон України, МОНмолодьспорт України
Асоціація розробників комп'ютерних технологій для будівництва "Аскомтехбуд"

Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві

Міжнародний науково-практичний семінар НОКОТЕ'2013

"НОВІТНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ.
СЕРТИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ У БУДІВНИЦТВІ.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ"

4 дні з 16 по 19 вересня 2013 р. с. Піщане, Бахчисарайського району, АР Крим

В програмі семінару демонстрація новітніх програмних продуктів та, зокрема, доповіді:

 1. Представник Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

 2. Представник Держархбудінспекції. Електронна Інтернет-система дозвільних процедур.

 3. Нідзієв О.І. (ДНДІАСБ). Автоматизація будівельного проектування.

 4. Рубан Ю.Я. (НДВТА Стратегія). Порядок обов'язкової сертифікації ГІПів та експертів.

 5. Гірник А.В. (ДНДІАСБ). Легалізація ПЗ в будівельній галузі. Вітчизняна САПР БудКАД.

 6. Городецький О.С., Академік АБ України. Ліра-САПР, Мономах, Сапфір.

 7. Канівець О.М., (Autodesk, США). Будівельні САПР AutoCAD, Revit, MEP, Civil 3D.

 8. Шкатов В.П. (Allbau-Software, Німеччина). Інтегрована будівельна САПР Allplan, Allklima.

 9. Кравченко О. (Graphisoft, Угорщина). Архітектурна САПР ArchiCAD, Cinema 4D.

10. Сосновський Є. (Маріуполь). Bonus Tools: Інструменти СПДС для БудКАД.

11. Гвоздецька А.І., (ГГПС). Досвід впровадження САПР БудКАД в проектному інституті.

      Майстер-клас по САПР БудКАД (учасникам необхідно мати власний ноутбук).

Учасники семінару повинні (бажано до 12.09.2013 р.) сплатити реєстраційний внесок (за одну
особу 1995 грн.+ПДВ). В суму реєстраційного внеску входить проживання в 2-х місному номері, 3-
х разове харчування, забезпечення технічними засобами, інформаційні матеріали та тріал-версії
програмного забезпечення. Є можливість проживання по одному учаснику в номері (внесок 2495
грн.+ПДВ). За день додаткового перебування в пансіонаті – 259 грн. 

Організаційні заходи з обслуговування конференції здійснює НВПП "Будсофт". 

На  семінарі  здійснюється  підготовка  до  атестації  інженерів-проекту-вальників
шляхом підвищення кваліфікації та складення кваліфікаційного іспиту.

  Учасники, що готуються до атес-
тації, додатково сплачують (грн.) 
- за підвищення кваліфікації 5760
- за здачу екзамену 1147.

Семінар  проводиться  на  базі
пансіонату  "БРИЗ"  тресту
"Мосстройматнриалы",  в  70
метрах від моря. Купальний сезон
тут  продовжується  до  жовтня,  а
сонячних  днів  більше,  ніж  на
південному березі Криму. 

Зранку  16  вересня  на
залізничниому  вокзалі
Сімферополя  на  вас  чекатиме
автобус пансіонату. 

Рейсові автобуси: від Сімферополя до Піщаного 2-3 рази на годину. 

Оргкомітет: (044) 451-5006, 249-3426, 249-3484; (050) 444-4746, (050) 359-8284

 dndiasb@gmail.com, 

mailto:dndiasb@gmail.com


Реєстраційний формуляр     (бажано до 10 вересня 2013 р.)

Міжнародний науково-практичний семінар НОКОТЕ'2013

надіслати електронною поштою:  dndiasb@gmail .com

Прізвище
 

Ім'я та  по-батькові

Посада

Організація

Адреса

Тел., мобільний тел.

e-mail

Орієнтовний час прибуття в Сімферополь

 Прибуду на семінар в Піщаному 16-19 вересня 2013 р.
 На жаль не зможу прибути на семінар. 

Надішліть, будь-ласка,  безкоштовні презентаційні матеріали. 
--------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Науково-виробниче 
підприємство "Будсофт"
м.Київ, пр. Глушкова, 22, к.158

р-р 26006010042792 в АТ УКРЕКСІМБАНК в м.Київ", МФО 322313, ЄДРПОУ 32155251, 
тел. (044) 451-5006, (050) 444-4746.   ІПН 321552526500, свід. 200131646

Рахунок-фактура № 0899 від 20 серпня 2013р.
№ Найменування Ціна К-сть Вартість

1 Інформаційно-консультаційні послуги з новітніх 
інформаційних технологій в будівництві 
(у вигляді науково-практичного семінару)

1995,00 1 1995,00

ПДВ 20% 399,00

Разом з ПДВ 2394,00

До сплати: 
Дві тисячі триста дев'яносто чотири грн. 00 коп.

Заступник директора    

Мінрегіон України
Державний науково-дослідний інститут 
автоматизованих систем в будівництві

Програмне забезпечення для проектування

Україна БудКАД 2013
BonusTools

Робочі креслення за ГОСТ та 
ДСТУ, підтримка СПДС 

США AutoCAD Робочі креслення 

США Revit Arch Архітектурне проектування

Німеччина Allplan 
Архитектура

Архітектурне проектування
підтримка ГОСТ

Угорщина ArchiCAD Архітектурне проектування

Німеччина
Бельгія

Allplan КЖБ
Allplan SCIA

Конструювання залізобетону
Конструювання металу

Україна Ліра-САПР
Мономах

Будівельні розрахунки
Проекти каркасних будівель

США Revit MEP Інженерні мережі

Австрія Allplan ИС
Allklima

Інженерні мережі за ГОСТ
Інженерні мережі під AutoCAD

За придбанням звертатися:
(044) 249-3484, 249-3426, 451-5006   dndiasb@gmail.com

mailto:dndiasb@gmail.com

