Орган з сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ)
(атестат про акредитацію НААУ за №6О032)

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації фахівця будівельної галузі

(заявник - підприємство, приватна особа: повна назва та поштова адреса, контактний телефон)

код ЄДРПОУ/ІПН
просить ОСП БГ провести сертифікацію компетентності фахівця

(прізвище, ім'я, по батькові)

у відповідності із вимогами стандарту СОУ-С-001:2016

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ
АУДИТОР БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ * або ІНЖЕНЕР З ПЕРЕВІРКИ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ *

Стаж роботи з проектування автомобільних доріг та/або організації безпеки дорожнього руху: ______ років
Додатки:
1. Копія документу про освіту претендента на сертифікацію.
2. Копія паспорту (тільки перша сторінка) або ID-карти (тільки лицьова сторона) претендента на сертифікацію.
3. Копії сертифікатів професійної атестації (інженера технічного нагляду та інженера-проектувальника або експерта будівельного з
технічного обстеження будівель та споруд).
4. Три фотокартки претендента на сертифікацію розміром 3х4 см.
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (тільки якщо заявник – приватна особа, резидент України).
* - в залежності від кількості балів отриманих за результатами кваліфікаційного екзамену



Будь ласка, акуратно поставте підпис претендента на
сертифікацію у виділеному прямокутнику. Даний підпис
буде внесено у його сертифікат та кваліфікаційне
посвідчення.

Керівник суб’єкта господарювання
(організація, ФОП)
(підпис)

(П.І.Б.)

(підпис)

(П.І.Б.)

Претендент на сертифікацію

М.П.

Контакти ОСП БГ:
Tel.: (044) 232-51-17, (063) 785-94-91
E-mail: osp-bg@ukr.net

форма BG Z ABAD+IPBAD
дата введення: 10.09.21
стор. 1 з 2

Орган з сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ)
(атестат про акредитацію НААУ за №6О032)

УГОДА
ПРО ДОТРИМАННЯ НОРМ ЕТИКИ ТА УМОВ СЕРТИФІКАЦІЇ
Цю угоду укладено між Органом з сертифікації персоналу будівельної галузі (далі - ОСП БГ), в особі керівника
Юнацького Олександра Григоровича, з однієї сторони, і
(прізвище, ім'я, по батькові фахівця будівельної галузі, місце та рік народження)

з іншої сторони, про наступне:
1. ОСП БГ зобов’язується видати фахівцю сертифікат компетентності у разі виконання останнім всіх
передумов щодо сертифікації (наявності необхідного виробничого стажу, успішного проходження курсу спеціальної
підготовки, успішного складання кваліфікаційного екзамену та виконання всіх договірних умов надання послуги із
сертифікації).
2. Отримуючи сертифікат, фахівець будівельної галузі зобов’язується:
 дотримуватись положень стандарту СОУ-С-001:2016 протягом усього терміну дії сертифікації і
негайно повідомити ОСП БГ про настання умов, які роблять його нездатним виконувати умови
сертифікації;
 використовувати сертифікацію таким чином, щоб не дискредитувати ОСП БГ та не робити заяв
відносно сертифікації, які ОСП БГ міг би розглядати як такі, що вводять в оману або недозволені;
 у разі позбавлення сертифікації припинити заяви про сертифікацію, що містять будь-яке посилання на
ОСП БГ або його систему сертифікації, та повернути відповідні сертифікат та кваліфікаційне
посвідчення, видані ОСП БГ;
 не використовувати сертифікат та кваліфікаційне посвідчення таким чином, щоб вони вводили в оману;
 зберігати записи про всі рекламації до моєї роботи, пов’язані із сферою дії сертифікату та
кваліфікаційного посвідчення;
 негайно повідомляти ОСП БГ про настання умов, які можуть вплинути на його здатність продовжувати
виконувати вимоги сертифікації;
 дотримуватись норм професійної етики фахівця будівельної галузі на протязі всього терміну дії
сертифікації;
 своєчасно, упродовж місяця, інформувати ОСП БГ про зміну місця роботи та проживання;
 надавати ОСП БГ будь-яку додаткову інформацію, необхідну для сертифікації.
3. Отримуючи сертифікат, фахівець будівельної галузі погоджується:
 що інформація про нього (прізвище, ім’я, по батькові, результати сертифікації) буде опубліковано у
відкритому доступі на офіційному сайті ОСП БГ (https://ospbg.org.ua);
 з вимогами щодо інспекційного нагляду його, як сертифікованого фахівця будівельної галузі, з боку
ОСП БГ;
 що ОСП БГ має право надавати додаткову інформацію органам влади (за відповідним запитом)
отриману в результаті моєї сертифікації.
4. Фахівець будівельної галузі звільняє ОСП БГ від відповідальності у зв’язку із скаргами, які можуть виникнути
в результаті його діяльності як сертифікованого фахівця будівельної галузі, а також відповідальності за збитки, що
можуть бути пов'язані з його діяльністю як сертифікованого фахівця будівельної галузі третім особам.
5. Фахівець з НК попереджений про те, що у разі порушення цієї угоди та недотримання вимог сертифікації
його сертифікат може бути призупинений або анульований.

Фахівець будівельної галузі:

ОСП БГ:
м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, офіс 608

(П.І.Б.)

(044) 232-51-17, (063) 785-94-91
(адреса проживання)

Е-mail: osp-bg@ukr.net
https://ospbg.org.ua

(контактний телефон)

(E-mail)

(дата)

Контакти ОСП БГ:
Tel.: (044) 232-51-17, (063) 785-94-91
E-mail: osp-bg@ukr.net

(підпис)

(дата)

(підпис)
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