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1. Призначення автоматизованого робочого місця

АРМ Атестована особа призначене для забезпечення зручної, швидкої та 

ефективної роботи співробітників у функціоналі «Єдина державна електронна 

система у сфері будівництва».  

2. Функціональні можливості автоматизованого робочого місця

Серед основних функціональних можливостей АРМ Атестована особа 

необхідно відмітити наступні: 

 Наявність вбудованого функціоналу для швидкого та зручного створення

експертного звіту, технічну інвентаризацію та проектну документацію

атестованими особами, корекція їх загальних даних, внесення усіх

необхідних значень по експертному звіту, інвентаризації та проектній

документації.

 Створення та перегляд статусу звернень, які надаються до

саморегульованих організацій.

 Можливість перегляду організацій, в яких особа додана як атестована та

як співробітник .

 Можливість погодження статусу атестованої особи чи співробітника в

організація в яких присутня особа;

 Можливість перегляду дозвільних документів в яких атестовану особу

додано в авторський чи технічний нагляд.

 Можливість виведення тільки необхідної інформації по атестованим

особам.

 Здійснення експорту інформації по зверненням у зручні електроні

формати, в тому числі CSV, XLS та PNG.



3. Меню автоматизованого робочого місця

Щоб перейти в меню АРМ Атестована особа необхідно натиснути на 

відповідний пункт основного меню адміністративної частини системи, що 

знаходиться з лівої сторони екрану. Меню автоматизованого робочого місця 

складається з 8 підпунктів, кожен з яких відповідає своєму інтерфейсу. Ці 

підпункти мають наступні назви: 

Назва інтерфейсу Опис інтерфейсу 

Звернення Інтерфейс містить функціонал створення, перегляду 
звернень, які надійшли до саморегульованих 
організацій  

Перелік організацій, в 
які я доданий як 
атестована особа 

Інтерфейс містить функціонал перегляду та 
погодження організацій, в яких особа числиться як 
атестована 

Перелік організацій, в 
які я доданий як 
співробітник 

Інтерфейс містить функціонал перегляду та 
погодження організацій, в яких особа числиться як 
співробітник 

Створення документів Інтерфейс містить функціонал створення технічної 
інвентаризації, експертного звіту чи проектної 
документації по погодженим організаціям 

Технічна інвентаризація Інтерфейс містить функціонал відображення усіх 
створених технічних інвентаризацій  

Експертизи проекту Інтерфейс містить функціонал відображення усіх 
проектних експертиз 

Проектна документація Інтерфейс містить функціонал відображення усіх 

проектних документацій 

Інше Перелік документів, авторського чи технічного 
нагляду, де додано атестовану особу. 



 

4. Робота зі зверненнями  
 

Перегляд та додавання  звернень до саморегульованих організації 

здійснюється у спеціально призначеному для цього інтерфейсі, що має назву 

«Звернення».   

 

Для переходу в інтерфейс «Звернення» слід обрати відповідний пункт 

меню автоматизованого робочого місця, як зображено на малюнку: 

 
Рис. Звернення 

Інтерфейс «Звернення» складається зі списку усіх звернень, які особа 

надавала до саморегульованої організації.  



   

                                                                                Рис. Таблиця звернень  

4.1. Як створити звернення? 
  

 В інтерфейсі «Звернення» є кнопка , 

яка дає можливість створити звернення до відповідної саморегульованої 

організації.  



 

 
           Рис. Створення звернення 

 

  

 Після натискання на кнопку відкривається форма звернення, в якій 

потрібно вказати усі необхідні данні та організацію, якій адресовано звернення. 



  
                                                   Рис. Форма звернення 

 

 

 Після заповнення форми, є можливість відмінити чи зберегти звернення, 

натиснувши на відповідні кнопки . 

  Після зберігання, звернення відправиться на вказану організацію. 

Саморегульована організація змінює статус з Нова на Погоджена або 

Відхилена. Цей статус від саморегульованої організації та зміст цього звернення 

будуть відображатись у основній таблиці інтерфейсу Звернення. 

  

 

 

 



4.2. Як переглянути звернення? 
 

 Для зручного відображення необхідної кількості звернень в таблиці, 

можна скористатись функцією кількості одиниць елементів на одному аркуші

,по замовченню стоїть 16. 

  

 
        Рис. Функція відображення кількості одиниць 

 

 Для відображення тільки тих параметрів по атестованим особам, які 

необхідні, є функціональна кнопка  , має можливість виводити необхідні 

значення. 



 
                          Рис. Функція відображення 

  

 Для комфортної роботи зі зверненнями присутнє завантаження таблиці у 

різних форматах(1), пошук(2) та фільтри(3). 

 
                          Рис. Функціонал роботи з таблицею 
 



  Для перегляду повної інформації по зверненню, потрібно натиснути  в 

таблиці на саме звернення . Після цього відкриється картка з повною 

інформацією по ньому. 

  

 
           Рис. Відкриття звернення    

 

 
                                        Рис. Картка звернення  

 В цій картці можливо переглядати усю інформацію, яка стосується даного 

звернення, а саме: загальну інформацію, додаткові документи та коментарі. 



5.Перелік організацій в яких додана особа? 
 

 В АРМ Атестована особа, присутній перелік організацій, в яких відповідна 

особа додана в якості атестованої, чи як співробітник. 

 

 
                                                   Рис. Перелік організацій, в яких як атестована особа  

 

            
                                                                          Рис. Перелік організацій, в яких як співробітник 

 У кожній з інформаційних таблиць є можливість погодження себе як 

атестованої особи, чи погодження себе як співробітника відповідної організації. 

Таким чином особа може діяти в рамках відповідної організації у ролі 

атестованої особи чи співробітника.  



 

5.1. Перегляд та погодження в організаціях як атестована особа 
 

 При погодженні особи в якості атестованої у відповідній організації, 

з’являється можливість створювати Технічну інвентаризацію, Проектну 

документацію чи Експертний звіт відповідно до виду організації та 

властивостей атестованої особи  у рамках даної організації.  

 

                          
                                                          Рис. Погодження атестованої особи 

 

 



 

 
                                                                           Рис. Документи у рамках організації 

 

У самій організації у розділі атестовані особи, в записі атестованої особи 

з’являється відмітка про погодження самою особою.

 
             Рис. Відмітка про погодження в організації 

 



 

5.2. Перегляд та погодження в організаціях як співробітник 
 

 При погодженні особи в якості співробітника у відповідній організації, у 

підписантах з’являється відмітка погоджено особою у відповідній організації. 

 

 

 
                                                   Рис. Погодження співробітника  

 



 

                                                                
             Рис. Відмітка погоджено особою  

 

6. Як створити технічну документацію 
 

Створення технічної інвентаризації здійснюється у спеціально 

призначеному для цього інтерфейсі, що має назву «Створення документів».   

 

Для переходу в інтерфейс «Створення документів» слід обрати 

відповідний пункт меню автоматизованого робочого місця, як зображено на 

малюнку: 

 



 
Рис. Створення документів 

 

 Для створення документів потрібно вибрати відповідну організацію, в яку 

додана особа та вибрати відповідний тип документу, який потрібно створити та  

натиснути на нього.  

 



  
                                Рис. Створення документів 

 

 Після натискання кнопки «Створити технічну інвентаризацію», у 

відповідній організації, відкриється форма загальної інформації, в яку потрібно 

ввести усі необхідні данні.  

  



               Рис. Форма загальної інформації 

 

Після вводу усієї необхідної інформації, потрібно натиснути кнопку 

. У разі необхідності можливо натиснути кнопку , для того 

щоб документ не був збережений. 

Після натискання на кнопку , відкривається форма с 

детальною інформацією про Технічну інвентаризацію, яку потрібно заповнити 

по необхідності. Після внесення більш детальної інформації по документу, для 

формування Технічної інвентаризації потрібно натиснути на закладку 

Сформовані Документі. 

 

 
               Рис. Заповнена форма  

 

 

Для формування документу на підпис, потрібно натиснути на кнопку 

Сформувати документ на підпис. 

 



  
 Рис. Формування документу 

 

6.1 Як переглянути технічну інвентаризацію  
 

Перегляд технічної інвентаризації здійснюється у спеціально 

призначеному для цього інтерфейсі, що має назву «Технічна інвентаризація».   

 

 

Для переходу в інтерфейс «Технічна інвентаризація» слід обрати 

відповідний пункт меню автоматизованого робочого місця, як зображено на 

малюнку: 

 



   
                            Рис. Технічна інвентаризація 

 

 У відкритій таблиці присутні усі документи, які створила відповідна 

атестована особа. 



 

 

                                                            Рис. Перегляд відомостей про документ 

 

 Можливо переглянути кожний елемент окремо, натиснувши на нього та 

переглянувши усі відомості по картці. 

 

 

 

 

6.2 Як переглянути експертизи проекту   
 

Перегляд експертизи проекту здійснюється у спеціально призначеному 

для цього інтерфейсі, що має назву «Експертиза проекту».   

 

Для переходу в інтерфейс «Експертизи проекту» слід обрати відповідний 

пункт меню автоматизованого робочого місця, як зображено на малюнку: 



             
                Рис. Експертиза проекту  

 У відкритій таблиці присутні усі документи, які створила відповідна 

атестована особа. 

 
 Рис. Перегляд відомостей про документ 

Можливо переглянути кожний елемент окремо, натиснувши на нього та 

переглянувши усі відомості по картці. 



 

 

6.3 Як переглянути проектну документацію   
 

 

Перегляд проектної документації здійснюється у спеціально 

призначеному для цього інтерфейсі, що має назву «Проектна документація».   

 

Для переходу в інтерфейс «Проектна документація» слід обрати 

відповідний пункт меню автоматизованого робочого місця, як зображено на 

малюнку: 

             
                    Рис. Проектна документація 

 

 У відкритій таблиці присутні усі документи, які створила відповідна 

атестована особа. 



 
 Рис. Перегляд відомостей про документ 

 

Можливо переглянути кожний елемент окремо, натиснувши на нього та 

переглянувши усі відомості по картці. 

 

 

7. Перегляд дозвільних документів, в яких атестовану особу 
додано в авторський чи технічний нагляд    

 

Перегляд документів, куди додали атестовано особу здійснюється у 

спеціально призначеному для цього інтерфейсі, що має назву «Інше».   

 

 

Для переходу в інтерфейс «Інше» слід обрати відповідний пункт меню 

автоматизованого робочого місця, як зображено на малюнку: 



             
                     Рис. Інше 

  

Відкривши інтерфейс ІНШЕ, у ньому присутні усі документі в яких особа 

була додана в Технічний чи Авторський нагляд. У цьому інтерфейсі присутній 

реєстраційний код заявки, тип документу, статус документу. 

 

 

Натиснувши на код заяви, відкривається заявка з детальною інформацією.  

 



  
   Рис. Перегляд відомостей про документ 

 

 

Відкривши документ, атестована особа яка додана у якості Авторського чи 

Технічного нагляду має можливість працювати з цим документом та вносити 

необхідну інформацію. 

 

  
  Рис. Документ в який додано атестовану особу 
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