
 

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  
заявника послуг ОСП БГ щодо сертифікації персоналу згідно 

вимог стандарту СОУ-С-001:2016 

 
ЗАЯВНИК має право: 

✓ претендувати на незалежну та неупереджену оцінку його компетентності; 

✓ на отримання сертифіката та кваліфікаційного посвідчення фахівця будівельної галузі впродовж 
терміну, встановленого документами СМЯ ОСП БГ після позитивного результату кваліфікаційного 
екзамену та за умови повного виконання умов договору надання послуг із сертифікації; 

✓ подавати апеляцію до ОСП БГ у разі незгоди з рішенням атестаційної комісії; 

✓ подавати апеляцію до ОСП БГ, щодо прийнятого ним рішення; 

ЗАЯВНИК зобов’язаний: 

✓ дотримуватись вимог стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» 
ВГО «Асоціації експертів» протягом усього терміну дії сертифікації; 

✓ надавати правдиву інформацію щодо, освіти, кваліфікації, досвіду практичної діяльності в будівельній 
галузі тощо; 

✓ 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 власної виробничої діяльності, пов’язані із сферою дії 
сертифікату та кваліфікаційного посвідчення; 

✓ своєчасно, упродовж місяця, інформувати ОСП БГ про зміну місця роботи та проживання; 

✓ звільнити ОСП БГ від відповідальності у зв’язку із скаргами, які можуть виникнути в результаті 
діяльності ЗАЯВНИКА як сертифікованого фахівця будівельної галузі. 

ЗАЯВНИК погоджується: 

✓ що частина інформації про ЗАЯВНИКА (прізвище, ім’я, по батькові, результати сертифікації) буде у 
вільному доступі; 

✓ що ОСП БГ має право надавати додаткову інформацію органам влади (за відповідним запитом) 
отриману в результаті сертифікації ЗАЯВНИКА; 

✓ з вимогами щодо інспекційного нагляду за діяльністю ЗАЯВНИКА, як сертифікованого фахівця 
будівельної галузі, з боку ОСП БГ. 
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