Інструкція
Документи оформлюються в жорстку папку з файлами (кожен документ
вкладається в окремий файл). Документи складаються в порядку який
прописано в «переліку документів»
Перелік документів та зразок заяви
На першій сторінці містить безпосередньо перелік документів. Бланк
прикріплено до ел. листа, роздрукувати без змін.
1. Заява
Заява для вступу. Бланк прикріплено до ел. листа, роздрукувати і заповнити
власноруч без виправлень.
2. Облікова картка
Складається з двох сторінок.
Друга сторінка друкується на зворотному боці першої.
На першій сторінці власноруч заповнюються всі поля крім «Дата вступу до
Спілки» і «Членській квиток №...»
На другій сторінці заповнюється тільки поле «Сімейний стан (склад и вік
Членів сім'ї)»
Заповнити власноруч без виправлень.
3. Особова анкета
Складається з чотирьох сторінок. Заповнюється власноручно без виправлень.
4. Автобіографія.
Заповнюється власноручно без виправлень. Зразок прикріплено до ел. листа.

5. Рекомендації 2-х членів НСАУ.
Зразок рекомендації прикріплено до ел. листа.
6. Особове фото
на зворотному боці фото написати П.І.Б.
7. Копія диплома за фахом
Копію диплома завірить у нотаріуса.
8. Роботи.
Одна робота повинна бути скомпонована на А4 аркуші можливо декількох
аркушах, кожен аркуш повинен знаходитись в окремому файлі.
Кожен аркуш повинен містить наступну інформацію:
П.І.Б.
Місце роботи
«Назва проекту», адреса проекту, ступінь участі в проекті
Підпис та печать директора / ГАП підпис /Ф.І.О./
9. Копія трудової книжки завірена за місцем роботи.

Перелік документів
(Які необхідно пред'явити в ПОО НСАУ для прийому в члени)
1. Заява ‒ 2 екз.
2. Облікова картка ‒ 2 екз.
3. Особова анкета ‒ 2 екз.
4. Автобіографія ‒ 2 екз.
5. Рекомендації 2-х членів НСАУ ‒ по 2 екз.
6. Особове фото 3х4 ‒ 6 шт.
7. Копія диплома за фахом ‒ 2 екз.
8. Роботи ‒ 2 екз.
9. Копія трудової книжки ‒ 2 екз.
10. Копія паспорта ‒ 2 екз.
11. Копія ідентифікаційного коду ‒ 2 екз.

Президенту НСАУ
В.М. Гусакову
від архітектора ____________________
_______________________________________
ПІБ

ЗАЯВА
Прошу прийняти мене у члени Національної Спілки Архітекторів України
__________________
підпис

_________________
дата

ОБЛІКОВА КАРТКА
ЧЛЕНА СПІЛКИ
Дата вступу до Спілки
_______________

Членський квиток
№_______________

________________________________________________________________
(прізвище ім’я та по-батькові)

Дата народження _________________
Національність ___________________________
Освіта (який ВУЗ закінчив і коли) _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Спеціальність за освітою
___________________________________________________
за досвідом роботи
___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Вчена ступінь, звання
_________________________________________________________
Почесне звання _______________________________________________________________
Місце роботи, посада
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Домашня адреса: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Моб. тел ______________________
Дом. тел _______________________
Служ. тел ___________________________

Сімейний стан (склад і вік членів сім’ї) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Виборні громадські обов’язки у НСАУ ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Інші громадські доручення у НСАУ _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Оплата членських внесків
Рік

Сума

Рік

Сума

Відмітка про облік в організаціях НСАУ
Дата

Місцева організація

ОСОБОВА АНКЕТА
ЧЛЕНА НСАУ
фото
_____________________________________________
Назва місцевої організації НСАУ

1.

Прізвище _________________________________________________________
Ім’я _______________________

По-батькові _______________________

2.

Дата народження ___________________________________________________

3.

Місце народження __________________________________________________

4.

Освіта ____________________________________________________________

Назва учбового
закладу

Факультет

Рік вступу

Рік закінчення

Одержана
спеціальність,
№ диплому

5.

Вчена ступінь ______________________________________________________

6.

Почесні звання, дата присвоєння ______________________________________
___________________________________________________________________

7.

Державні нагороди, дата нагородження _________________________________
____________________________________________________________________

8.

Сімейний стан (вказати членів сім’ї, роки їх народження)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9.

Трудова діяльність

Місяць і рік

10.

Місце роботи

Посада

Місто

Домашня адреса (з поштовим індексом) _________________________________

__________________________________________________________________________
Дом. тел. __________

Служб. тел. __________

__________________________
дата заповнення

E-mail __________

__________________________________
особистий підпис

ВІДМІТКА ПРО ПРИЙНЯТТЯ
Прийнято до членів НСАУ рішенням президії правління НСАУ від ________________
протокол № __________
Видано членський квиток № __________
Рекомендації для вступу до Спілки від членів НСАУ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(ПІБ, № членського квитка, місто)

Додаток № 1

Основні проекти, будови
Найменування проекту або
об’єкту з зазначенням його
адреси

Роки
проектування

Рік реалізації

Характер участі
(автор, співавтор, за
участю)

Додаток № 2

Участь у конкурсах
Назва проекту

Назва конкурсу із зазначенням
його характеру
(республіканський, місцевий,
міжнародний)

Рік

Результат участі
(місце в конкурсі,
учасник)

Додаток № 3

Перелік наукових праць, статей
Найменування роботи, статті

Рік
публіка
ції

Назва книги, журналу, збірника

Кількість
сторінок,
друкованих
листів

АВТОБІОГРАФІЯ
Попов Микола Дмитрович
Народився 19 грудня 1979 р. у м. Тернополі, у

сім'ї

службовців. Батько

працював у головним архітектором Чортківського району Тернопільської області,
мати – в УКБ Тернопільської міської ради.
З 1986 по 1997р. навчався у ЗОШ № 24 м. Тернополя. У 1997 р. вступив у
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка і
закінчив його у 2002 році, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю
«Архітектура будівель та споруд» та здобувши кваліфікацію магістра архітектури.
З 2001 р. по 2003 р. працював в Архітектурному бюро арх. Олександра Савельєва
(ПП «Майстерня комфорту») на посаді архітектора.
З 2004р.працював у Тернопільському філіалі ДПІ «Львівський промбудпроект»
на

посаді

архітектора, згодом - в КП «Архітектурно-будівельний нагляд» м.

Полтава - архітектор І-категорії;
З 2006 р. працював у Управлінні архітектури Полтавської міської ради
архітектором відділу генерального плану, з 2007 р.

- завідувачем сектору

маркетингу територій відділу містобудівного маркетингу ПМР. У 2008 р. звільнився
з ПМР за власним бажанням.
З 2008 р. прийнятий на посаду головного архітектора проектів ПП «Універсал
Проект». З 2010 р. переведений на посаду директора ПП «Універсал Проект».
У Збройних Силах службу не проходив, але закінчив військову кафедру при
Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка зі
званням молодшого лейтенанта.
Сімейний стан - одружений. Маю сина і дочку. Батьки — пенсіонери (батько –
покійний), два молодші брати - не одружені, працюючі.
У даний час працюю за фахом, як керівник підприємства та займаюсь
розробкою індивідуальних проектів, а також виготовленням містобудівної
документації.

Маю

два

сертифікати

архітектора

(Архітектурно

об’ємне

проектування виданий 04.06.2016 АА003027 та розроблення містобудівної
документації виданий 28.02.2017 АА005073).
Підпис

Дата

Президенту НСАУ
В.М. Гусакову

РЕКОМЕНДАЦІЯ
на кандидата у члени НСАУ
Попова Миколу Дмитровича
Я, Андріїв Василь Дмитрович, знаю архітектора Попова М. Д. з 2004 р. з часу
прийняття його на роботу на посаду архітектора 1-ї категорії Львівського комунального
підприємства «Архітектурно-будівельний нагляд» при управлінні архітектури Львівської
міської ради, яке в той період очолював я.
За час нашої співпраці Микола Дмитрович Попов виявив унікальні здібності в
проектній діяльності, зокрема проявив себе як кваліфікований спеціаліст в розробці
містобудівної документації.
Саме ця спеціалізація його творчої діяльності стала поштовхом до поглибленого
вивчення та ознайомлення з законодавчою та нормативно-правовою базою, а також з
державними будівельними нормами та правилами в сфері містобудівної діяльності, що в
свою чергу виявило в нього бажання, як архітектора-практика, попрацювати на державній
службі.
Згодом, у 2006р. він успішно складає іспит на право обіймати посаду службовця органу
місцевого самоврядування та прийнятий на роботу в управління архітектури Полтавської
міської ради на посаду архітектора відділу генерального плану. З 2007 р. – він стає
завідувачем сектору маркетингу територій відділу містобудівного маркетингу ЛМР, який
займається питаннями розробки та фінансування Генерального плану м. Полтави, детальних
планів територій, підготовкою інвестиційних пропозицій до Чемпіонату ЄВРО-2012,
розглядом та погодженням містобудівної документації.
Слід особливо зазначити, що Попов М. Д. отримував підвищення кваліфікації в
державних програмах з обміном досвіду як в Україні, так і за її межами – в Польщі
(Вроцлав, Жешув).
У 2008р. він повертається до практики та стає головним архітектором проектів
архітектурної фірми – приватного підприємства «Універсал Проект», яке згодом очолює у
2010р. Під його керівництвом швидко та якісно розробляється проектна та робоча
документація, яка погоджується державними службами практично без зауважень.
Враховуючи усе вище сказане вважаю, що Попов М. Д. є гідним кандидатом у члени
Національної Спілки Архітекторів України.

Директор філії
ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»
у Полтавській області
Член НСАУ з 19___р.
квиток №______________

В. Д. Андріїв

