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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСП БГ 
 

Головною метою діяльності системи сертифікації персоналу будівельної галузі (далі - Система) є реалізація 
заходів щодо підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення відповідної кваліфікації персоналу, який 
повинен виконувати неруйнівний контроль (далі - НК) у відповідності з вимогами міжнародних стандартів. 

Орган з сертифікації персоналу будівельної галузі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
експертів будівельної галузі» (далі - ОСП БГ) надає послуги із сертифікації персоналу у відповідності з вимогами 
ISO 9712:2012 «Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги». 

Спеціальну підготовку кандидатів на сертифікацію до кваліфікаційних екзаменів проводять визнані ОСП БГ 
навчальні центри з НК (НЦНК). 

Атестація кандидатів на сертифікацію проводиться у визнаних ОСП БГ атестаційних центрах з НК (АЦНК).  

2. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ОСП БГ 
 

 
Сертифікація фахівців з НК на І, ІІ та ІІІ рівні кваліфікації у відповідності з вимогами ISO 9712:2012 

та європейської і міжнародної нормативної документації з методів НК 
 

Умовне 
позначення методу 

НК 
Найменування методу НК 

Сектори за 
технологією 

виготовлення 

Промислові 
сектори 

Нормативно-

організаційні 
підстави 

РТ капілярний 1,2,3,4,5 6,7,8 

ISO 9712:2012 
UT ультразвуковий 1,2,3,4,5 6,7,8 

VT візуальний 1,2,3,4,5 6,7,8 

МТ магнітний 1,2,3,4,5 6,7,8 

 

Виробничі сектори (ISO 9712:2012) 
 

Сектори за технологією виготовлення: 
 

Позначення 
сектору 

Найменування сектору 

1 литво (c) 

2 поковки (f) 

3 зварні з’єднання (w) 

4 трубки і труби (t) 

5 продукція обробки (wp) 

 

Промислові сектори: 
 

Позначення сектору Найменування сектору 

6 виробництво (комбінація всіх секторів за технологією виготовлення або деяких з них) 

7* 
контроль перед введенням та у процесі експлуатації, включно із виробництвом 

(комбінація всіх секторів за технологією виготовлення або деяких з них) 

8 
обслуговування залізниці (комбінація всіх секторів за технологією виготовлення або 
деяких з них) 

 
* номенклатура сектору 7 перекриває номенклатуру сектору 6 
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3. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ 
 
Процедура сертифікації починається з подачі заявки в ОСП БГ. Заявка може бути як від роботодавця 

кандидата, так і від самого кандидата, якщо кандидат і роботодавець - одна особа.  
Заявки на проведення сертифікації мають встановлені форми і подаються окремо, в залежності від 

необхідної замовнику галузі сертифікації. Разом із заявкою до ОСП БГ подаються необхідні для проведення 
сертифікації документи, що перераховані в Таблиці 1. 

Таблиця 1 

Перелік заявочних документів (сертифікація фахівців з неруйнівного контролю) 

Документ Примітка 

1. Заявка на проведення сертифікації фахівця з НК встановленої 
ОСП БГ форми. 

оформлюється на кожен метод НК та галузь 
сертифікації окремо, підписується роботодавцем та 
кандидатом на сертифікацію. 

2. Угода про дотримання норм етики та умов сертифікації.  

3. Додатки: 

3.1. Копія документу про освіту  

3.2. Копія паспорту кандидата на сертифікацію. сторінка з прізвищем українською мовою 

3.3. Копія сертифікату фахівця з даного методу НК з відмітками 
роботодавця. 

тільки за умови продовженні сертифікації або 
повторній сертифікації 

3.4. Копію документу про спеціальну підготовку кандидата на 
сертифікацію, виданий визнаним ОСП БГ навчальним 
центром з НК 

за наявності 

3.5. Довідка про стан зору або її копія кандидата на сертифікацію встановленої ОСП БГ форми 

3.6. Документальне підтвердження стажу практичної роботи із 
заявленого методу НК 

 

3.7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 
(тільки якщо заявник – фізична особа, резидент України) 

 

3.8. Три фотокартки кандидата на сертифікацію розміром 3х4 см  

 
На підставі експертизи поданої заявки ОСП БГ надає Заявнику направлення, в якому вказано необхідний 

об`єм спеціальної підготовки1 і стажування2 (за необхідності), та реквізити навчальних і атестаційних центрів 
системи сертифікації ОСП БГ, в яких кандидат може пройти спецпідготовку і атестацію. На підставі направлення 
кандидат звертається в один із вказаних навчальних центрів, де проходить спецпідготовку і отримує свідоцтво про 
це, копії якого він повинен надати в АЦНК і ОСП БГ. 

Після проходження спецпідготовки кандидат або проходить стажування (за необхідності), або звертається 
до одного з вказаних в направленні АЦНК, де проходить атестацію (складає кваліфікаційний екзамен). 
Екзаменаційні документи кандидата, відповідним чином оформленні в АЦНК, передаються в ОСП БГ.  

На підставі експертизи екзаменаційних документів, з урахуванням матеріалів поданої заявки та свідоцтва 
про спецпідготовку (також довідки про стажування за необхідності), ОСП БГ приймає рішення щодо сертифікації 
фахівця. У разі позитивного рішення фахівець включається в реєстр фахівців з НК та йому оформлюються 
кваліфікаційне посвідчення і сертифікат. Термін дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення встановлено 5 років 
для фахівців з НК І, ІІ та ІІІ рівнів. 

 

  

 
1 Мінімальні вимоги щодо спеціальної підготовки регламентовані ISO 9712:2012 (див. Табл. 2). 
2 Мінімальні вимоги щодо виробничого стажу кандидатів на сертифікацію регламентовані ISO 9712:2012 (див. Табл. 3). 
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4. ПРОДОВЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ АБО ПОВТОРНА СЕРТИФІКАЦІЯ 
 

Для продовження сертифікації (після закінчення першого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного 
посвідчення) або повторної сертифікації (після закінчення другого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного 
посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці з НК повинні подати заявку та Угоду про дотримання норм етики та 
умов сертифікації встановленої ОСП БГ форми з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за 
виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність 
фахівця з НК. На підставі експертизи поданих документів ОСП БГ: 

➢ продовження або повторна сертифікація – надає Заявнику направлення на атестацію (практичний 
екзамен) у випадку позитивного результату інспекційного контролю та не розширення галузі 
сертифікації – для І та ІІ рівнів кваліфікації; 

➢ продовження або повторна сертифікація – надає Заявнику направлення на атестацію (спеціальний 
і практичний екзамен) у випадку позитивного результату інспекційного контролю та розширення галузі 
сертифікації – для І та ІІ рівнів кваліфікації; 

➢ продовження або повторна сертифікація – надає Заявнику направлення на атестацію (загальний, 
спеціальний і практичний екзамен) у випадку негативного результату інспекційного контролю – для І та 
ІІ рівнів кваліфікації; 

➢ продовження або повторна сертифікація – надає Заявнику направлення на атестацію (практичний 
екзамен) у випадку позитивного результату інспекційного контролю та не розширення галузі 
сертифікації – для І та ІІ рівнів кваліфікації; 

➢ продовження або повторна сертифікація – приймає рішення щодо сертифікації за результатами 
письмового екзамену (не менше 25 питань) або структурованої системи накопичення балів у разі 
позитивного результату інспекційного контролю – для ІІІ рівня кваліфікації; 

➢ продовження або повторна сертифікація – надає Заявнику направлення на атестацію (екзамен з 
основного методу) у разі негативного результату інспекційного контролю – для ІІІ рівня кваліфікації. 

 

5. ФІЗИЧНА ПРИДАТНІСТЬ КАНДИДАТІВ НА СЕРТИФІКАЦІЮ ФАХІВЦІВ З НК 
 

 
Кандидат на сертифікацію фахівця з НК повинен надати документальне підтвердження задовільного стану 

зору відповідно до таких вимог: 
➢ гострота зору зблизька повинна давати змогу кандидату щонайменше читати букви № 1 за таблицею 

Джегера або № 4,5 шрифту Times Roman чи еквівалентні (заввишки 1,6 мм) на відстані не менше ніж 
30 см одним оком або обома очима з корекцією чи без (в окулярах чи без); 

➢ сприйняття кольорів повинне бути достатнє для того, щоб кандидат на сертифікацію міг розрізнити і 
диференціювати контраст між кольорами та відтінками сірого, що використовуються у даному методі 
контролю. 

Кандидат на сертифікацію з радіографічного методу НК додатково окрім документального підтвердження 
задовільного стану зору повинен надати документальне підтвердження про можливість його роботи в зоні 
іонізуючого випромінювання. 

Кандидати на сертифікацію згідно вимог стандарту ISO 9712:2012 мають подати медичну довідку про 
гостроту зору та сприйняття кольорів на бланку тільки встановленої ОСП БГ форми. 

 
6. ВІДХИЛЕННЯ ЗАЯВКИ 

 
 

 ОСП БГ може відхилити заявку на проведення сертифікації фахівця, письмово повідомивши заявнику про 
причини відмови, на таких підставах:  

➢ недостатній обсяг спецпідготовки або спецпідготовка в невизнаному ОСП БГ навчальному центрі; 
➢ некомплектність поданих документів після повідомлення заявника про необхідність їх доповнення;  
➢ недостатній стаж практичний роботи; 
➢ незадовільний стан здоров'я; 
➢ інші відхилення від вимог, встановлених діючими НД. 
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Рис. 1. Порядок проведення сертифікації персоналу з НК. 
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Рис. 1. (Продовження) 
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Орган з сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ) 
(атестат про акредитацію НААУ за №6О032) 

 

ЗАЯВКА  
на проведення сертифікації фахівця з неруйнівного контролю   

 

 
(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 ISO 9712:2012. 

Побажання щодо мови сертифікату та кваліфікаційного посвідчення:    - UA;           - EN 

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ 

УВАГА! Необхідно зробити відмітки типу «» або «» у відведених місцях «». В розділі 2 відмітка повинна бути тільки одна. При заповненні 

розділу 3, якщо обрано сертифікацію в секторі промисловості, робити відмітки у підрозділі 3.1. не потрібно.   

1. Метод неруйнівного контролю:  2. Рівень кваліфікації: 

ультразвуковий UT   перший І  
візуальний VT   другий ІІ  
капілярний PT   третій IІІ  

магнітний МТ      
 

3. Сектори 

3.1. Сектори за технологією виготовлення  3.2. Промислові сектори 

1 Литво (c)   6 
Виробництво (комбінація c, f, w, t та wp або деяких з 
них) 

 

2 Поковки (f)   7 
Контроль перед введенням та у процесі експлуатації, 
включно із виробництвом (комбінація c, f, w, t та wp 
або деяких з них)* 

 

3 Зварні з’єднання (w)   8 
Обслуговування залізниці (комбінація c, f, w, t та wp 
або деяких з них) 

 

4 Труби і трубки (t)      

5 Продукція обробки (wp)      

* номенклатура сектору 7 перекриває номенклатуру сектору 6 

Стаж практичної роботи з даного методу НК:  років у секторах  
(перелік секторів згідно Розділу 3) 

 

Додатки:  
1. Копія документу про освіту кандидата на сертифікацію. 
2. Копія паспорту кандидата на сертифікацію (сторінка з прізвищем). 
3. Документальне підтвердження стажу практичної роботи із заявленого методу НК – при первинній сертифікації;  
4. Довідка (або її копія) встановленого зразка про стан зору кандидата на сертифікацію. 
5. Копія сертифіката з даного методу НК з відмітками роботодавця - при продовженні сертифікації або повторній сертифікації. 
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (тільки якщо заявник – фізична особа, резидент України). 
7. Три фотокартки кандидата на сертифікацію розміром 3х4 см. 
 

 

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

 

Керівник організації       
  (підпис)  (П.І.Б.)  (дата підписання) 

Кандидат на сертифікацію       
  (підпис)  (П.І.Б.)  (дата підписання) 

                                         М.П.                                                                                    
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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 з НК, 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 за методом, підтвердження фізичної придатності за станом зору, 
успішного проходження курсу спеціальної підготовки, успішного складання кваліфікаційного екзамену та виконання всіх 
договірних умов надання послуги із сертифікації). 

2. Сертифікований фахівець з НК зобов’язується: 
✓ дотримуватись положень стандарту ISO 9712:2012 протягом усього терміну дії сертифікації і негайно 

повідомити ОСП БГ про настання умов, які роблять його нездатним виконувати умови сертифікації; 
✓ проводити контроль тільки тим методом НК і у тих секторах продукції/промисловості, які вказані у  сертифікаті 

та кваліфікаційному посвідченні; 
✓ 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 трудової діяльності, пов’язаної 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 з НК 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 з НК 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 контролю його, як сертифікованого фахівця з НК, з боку ОСП БГ; 
✓ що ОСП БГ має право надавати додаткову інформацію органам влади (за відповідним запитом) отриману в 

результаті моєї сертифікації. 
4. Сертифікований фахівець з НК звільняє ОСП БГ від відповідальності у зв’язку із скаргами, які можуть виникнути в 

результаті його діяльності як сертифікованого фахівця з НК, а також відповідальності за збитки, що можуть бути пов'язані з його 
діяльністю як сертифікованого фахівця з НК третім особам. 

5. Сертифікований фахівець з НК попереджений про те, що у разі порушення цієї угоди та недотримання вимог 
сертифікації його сертифікат може бути призупинений або анульований. 

 
 
 

Кандидат на сертифікацію:  ОСП БГ: 

 
  

02125, м. Київ,  
вул. Віталія Шимановського, 2/1, офіс 608 
 
(044) 232-51-17, (063) 785-94-91 
 
Е-mail: osp-bg@ukr.net 
 
https://ospbg.org.ua 

(П.І.Б.)  

(адреса проживання)  

  

(контактний телефон)   

(E-mail)   

 
       

(дата)  (підпис)  (дата)  (підпис) 

 

 

https://ospbg.org.ua/
mailto:osp-bg@ukr.net
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Додаток 1 
(інформаційний) 

 
 
 
 

НА ОФІЦІЙНОМУ БЛАНКУ 
 

Керівнику ОСП БГ 
Юнацькому О.Г. 
02125, м. Київ,  
вул. В. Шимановського, 2/1, офіс 608 

 
 
 

ДОВІДКА 
 

Видана Шевченку Петру Петровичу 

 (П.І.Б. кандидата на сертифікацію) 
 

в тому, що він (вона) в період  
 

з « 01 » січня 20 19 по « 31 » січня 20 22 
 

упродовж  36 місяців 

 (загальна тривалість)  
 

виконував (виконувала) роботи з РT методу неруйнівного контролю 

 (позначення методу)  
 
 

у виробничих секторах: 6, 7 

 (позначення секторів згідно ISO 9712) 
 

під наглядом сертифікованих фахівців з НК: 
 

Лисенко П.П.  РT  ІІ  8888888 
(П.І.Б. сертифікованого фахівця з НК)  (метод НК)  (рівень)  (№ сертифікату) 

 

       
(П.І.Б. сертифікованого фахівця з НК)  (метод НК)  (рівень)  (№ сертифікату) 

 

       
(П.І.Б. сертифікованого фахівця з НК)  (метод НК)  (рівень)  (№ сертифікату) 

 
 

Керівник     

  (підпис)  (П.І.Б.) 

   М.П. 
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7. АНУЛЮВАННЯ СЕРТИФІКАТУ 
 
 

ОСП БГ визнає сертифікат недійсним і приймає рішення про його анулювання у випадках: 
➢ закінчення терміну дії; 
➢ особа за станом здоров’я не може виконувати свої професійні обов’язки, що підтверджується 

відповідною медичною довідкою (тільки для сертифікованих фахівців з НК);  
➢ негативного результату інспекційного нагляду за виробничою діяльністю сертифікованого персоналу; 
➢ перерви у виробничій діяльності більше 12 місяців. 

 

8. ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕРТИФІКАЦІЇ 
 

Реєстрація сертифікованого персоналу здійснюється ОСП БГ з метою створення та ведення реєстрів 
сертифікованих фахівців будівельної галузі та з НК (далі - Реєстри). 

Фахівці, які пройшли сертифікацію, заносяться до відповідних Реєстрів, які розміщуються на офіційному 
WEB-сайті ОСП БГ - https://ospbg.org.ua. 

Фахівці, сертифікати яких анульовані, виключаються з відповідних Реєстрів. Інформація про виключення з 
відповідних Реєстрів також розміщується на офіційному WEB-сайті ОСП БГ - https://ospbg.org.ua. 
 

9. ОПЛАТА ПОСЛУГ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 
 
 

Вартість послуг із сертифікації визначається кошторисом та протоколом про договірну ціну, який є 
невід'ємною частиною договору, що укладається між Заявником та ВГО «Асоціація експертів». 
 

10. ІНСПЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ  
 
 

У період дії сертифікату та кваліфікаційного посвідчення ОСП БГ здійснює інспекційний контроль за 
виробничою діяльністю сертифікованої особи. 

Інспекційний контроль здійснюється не рідше 2 раз протягом терміну дії сертифіката виданого у 
відповідності з вимогами ISO 9712:2012. 

Запит стосовно проходження інспекційного контролю ОСП БГ розсилає електронною поштою на ту адресу, 
яка була вказана в заявочних документах на сертифікацію. Щоб не виникало непорозумінь з приводу неотримання 
від ОСП БГ запиту щодо інспекційного контролю сертифікована особа повинна вчасно інформувати ОСП БГ про 
зміну місця роботи, адреси та контролювати питання щодо проходження інспекційного контролю. 

ОСП БГ подає роботодавцю висновок за результатами інспекційного контролю, у якому зазначаються 
зауваження і пропозиції по їх усуненню. 

У випадку негативних висновків за результатами інспекційного контролю ОСП БГ приймає рішення про 
анулювання сертифікату і кваліфікаційного посвідчення. 

 

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
 

 

Персонал ОСП БГ забезпечує конфіденційність інформації, отриманої в процесі робіт, проведених за 
процедурами сертифікації. Конфіденційність забезпечується як штатними, так і залученими ОСП БГ фахівцями. 
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Додаток 2 
(інформаційний) 

 
 

ПЕРЕЛІК 
атестаційних та навчальних центрів, що входять в систему сертифікації фахівців з НК ОСП БГ згідно вимог  

ISO 9712:2012 
 

КИЇВ 
 

НАЙМЕНУВАННЯ ЦЕНТРУ МЕТОДИ НК 

НЦНК 
 

АЦНК 

ТОВ «TК «Спецмонтаж» 
03680, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 3 
(073) 185-38-63 
(067) 466-12-90 
(097) 513-70-10 
office@tks.com.ua 

VT: 1-5; 6,7,8 
UT: 1-5; 6,7,8 
PT: 1-5; 6,7,8 
МT: 1-5; 6,7,8 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

адреса:    02125, м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, офіс 608 
тел.:        (044) 232-51-17, (063) 785-94-91 
E-mail:      osp-bg@ukr.net 
WWW:      https://ospbg.org.ua 

 
 
 
 

керівник ОСП БГ 
E-mail: osp-bg@ukr.net 
 

Юнацький Олександр Григорович 
фахівець III рівня з VT 

(забезпечення функціонування системи менеджменту якості ОСП БГ, аудит систем 
менеджменту якості АЦБГ, НЦБГ, АЦНК та НЦНК, експертиза протоколів 
квалiфiкацiйних екзаменів) 

 

фахівець із стандартизації та сертифікації 
E-mail: osp-bg@ukr.net 
 

 

(реєстрація та експертиза заявок на сертифікацію; видача направлення на 
спецпідготовку і атестацію; ведення фонду НД; оформлення договорів на 
сертифікацію) 

 

фахівець із стандартизації та сертифікації 
E-mail: 9549697@gmail.com 
 

Зенченко Юлія Євгенівна 
уповноважена з якості 

(аудит системи менеджменту якості ОСП БГ; інформаційне забезпечення ОСП БГ; 
організація інспекційного контролю за діяльністю сертифікованого персоналу) 

 

 
 
 
 
 

Інформація, надана в чинному посібнику,  
призначена для заявника 

 

mailto:osp-bg@ukr.net
mailto:osp-bg@ukr.net
mailto:9549697@gmail.com

