ОГОЛОШЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ
ЕСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ТА ІНЖЕНЕРІВ-ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ
ЗА ЄВРОКОДАМИ.
На новому етапі розвитку договірних відносин між Європейським союзом та Україною у
зв'язку з підписанням. Угоди про Асоціацію стало можливим, у тому числі, виконання
вітчизняними проектними організаціями проектів будівництва на замовлення європейських
інвесторів з урахуванням вимог Європейських стандартів (Єврокодів).
Відповідно до положень "Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі
національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними
документами Європейського Союзу" затвердженого постановою КМ України № 547 від 23.05.11, а
також положень ДБН А.1.1-94:2010: "Для проектування об'єктів замовник разом з
проектувальником може застосовувати ... будівельні норми, гармонізовані з нормативними
документами ЄС, що обумовлюється в завданні на проектування"
У той же час між Національним агентством з акредитації України (НААУ) та Європейською
кооперацією з акредитації (ЄА) підписана Угода про взаємне визнання сертифікатів відповідності
персоналу, якою передбачено визнавати на рівній основі сертифікати, видані акредитованими
НААУ органами з сертифікації на відповідність вимог стандартам серії ISO/IEC 17000 та сприяти
визнанню сертифікатів, виданих акредитованими НААУ органами з сертифікації, усіма
користувачами в своїх країнах.
У зв’язку з вищенаведеним, Національний атестаційно-навчальний центр (НАНЦ),
http://nancbud.com.ua/) розпочинає спеціальну підготовку та атестацію для
подальшої
сертифікації експертів будівельних та інженерів проектувальників із спеціалізацією: "ЕКСПЕРТ
БУДІВЕЛЬНИЙ
(за
ЄВРОКОДАМИ)",
"ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
(за
ЄВРОКОДАМИ)", які надають послуги з експертизи проектів (виконують проектні роботи) з
урахуванням вимог імплементованих європейських норм (Єврокодів).
Спеціальна підготовка та атестація фахівців - "Експерт будівельний (за Єврокодами)",
"Інженер-проектувальник (за Єврокодами)" передбачає проходження курсу лекцій в обсязі 40-45
академічних годин за наступними модулями:
 особливості застосування європейських норм проектування в Україні;
 основи проектування за імплементованими європейськими нормами;
 надійність і збирання навантажень на будівельні конструкції за імплементованими
Європейськими нормами
 проектування металевих, залізобетонних, сталезалізобетонних, кам’яних і дерев'яних
конструкцій;
 проектування основ і фундаментів;
 розрахунки і конструювання деталей конструкцій та їх вузлів;
 загальні питання застосування Єврокодів.
Після проходження спеціальної
підготовки в обсязі 40-45 академічних годин за
вищезазначеними модулями фахівцю надається свідоцтво встановленого зразка (українською та,
за запитом, англійською мовами).

Сертифікацію фахівців згідно вимог СОУ-С-001:2016 "Процедура сертифікації фахівців
будівельної галузі" за результатами спеціальної підготовки та атестації здійснює "Орган із
сертифікації персоналу будівельної галузі", акредитований Національним агентством з акредитації
України на відповідність вимог міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 "Оцінка
відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу" (атестат
акредитації НААУ № 6О032 від 17.09.2018).
Сертифікація фахівців - "Експерт будівельний (за Єврокодами)", "Інженер-проектувальник
(за Єврокодами)" проводиться з урахуванням наявності у претендентів діючих сертифікатів
експертів будівельних та інженерів проектувальників за напрямком "Міцність та стійкість" та/або
"Пожежна безпека" відповідної кваліфікації (СС1, СС2 або СС3) та видачу сертифікатів
українською та, за запитом, англійською мовами: "Експерт будівельний (за Єврокодами)" – СС1,
СС2 або ССЗ; "Інженер-проектувальник (за Єврокодами)" - СС1, СС2 або ССЗ.
Сертифікати "Експерт будівельний (за Єврокодами)", "Інженер-проектувальник (за
Єврокодами)" не замінюють сертифікати "Експерт будівельний" та "Інженерпроектувальник", а є їх доповненням.
Вартість послуг із спецпідготовки – 8760,00 грн, у т.ч. ПДВ - 1460,00 грн.
Вартість послуг з атестації – 1920,00 грн, у т.ч. ПДВ – 320,00 грн.
Вартість послуг із сертифікації – 1371,49 грн., без ПДВ.
Планова дата проведення спецпідготовки та атестації – 06-10 квітня 2020 року.
Заявки на проведення спеціальної підготовки та сертифікації подають до Органу із
сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ) (02160, м. Київ, проспект Соборності, 15/17,
e-mail: osp-bg@ukr.net, тел. (044) 338-45-06, (094) 906-95-06).
До заявки додаються:
1. Копія документу про освіту претендента на сертифікацію.
2. Копія паспорту (тільки перша сторінка) або ID-карти (тільки лицьова сторона)
претендента на сертифікацію.
3. Копія закордонного паспорту або ID-карти претендента на сертифікацію у разі його
(претендента) запиту на виготовлення сертифікату англійською мовою.
4. Копія відповідного сертифікатіу професійної атестації (за наявності) відповідальних
виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.
5. Довідка, видана роботодавцем, щодо підтвердження виробничого стажу претендента на
сертифікацію або копія трудової книжки.
6. Три фотокартки кандидата на сертифікацію розміром 3х4 см.
7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (тільки якщо заявник – приватна
особа, резидент України).
Процедура сертифікації та форми бланків заявочних документів наведено на сайті Органу із
сертифікації персоналу будівельної галузі
Консультації та довідки також можна отримати у співробітників Національного атестаційнонавчального центру за телефонами:
(095) 948-97-62, (096) 137-68-69
сайт: http://nancbud.com.ua/ e-mail : nancbud@ukr.net

