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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 кваліфікації кадрів для містобудування. 

Орган з сертифікації персоналу будівельної галузі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

експертів будівельної галузі» (далі - ОСП БГ) надає, окрім іншого, послуги із сертифікації інженерів з охорони праці 

(будівництво) у відповідності з вимогами стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної 

галузі». 

Спеціальну підготовку претендентів на сертифікацію інженерів з охорони праці (будівництво) до 

кваліфікаційних екзаменів проводять визнані ОСП БГ навчальні центри будівельної галузі (НЦБГ). 

Атестація претендентів на сертифікацію проводиться у визнаних ОСП БГ атестаційних центрах будівельної 

галузі (АЦБГ).  

2. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ОСП БГ 
 

 

Професія Нормативно-організаційні підстави 

Інженер з охорони праці (будівництво) 

1. НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на 

тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»  
(Директива ЄС 92/57); 

 

2. СОУ-С-001:2016. 

 

Сертифікація інженерів з охорони праці (будівництво) передбачає чотири кваліфікаційні рівні (категорії) а саме: 

базовий – найнижчий, II, І i провідний – найвищий. 
 

3. БАЗА ЗНАНЬ ЯКОЮ МАЄ ВОЛОДІТИ  
ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ (БУДІВНИЦТВО) 

 
 

1. Законодавство України з питань охорони праці. 

2. Кодекс законів про Працю. 

3. Закон України «Про охорону праці». 

4. Нормативно-правові акти з охорони праці. 

5. НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 

майданчиках» (Директива ЄС 92/57). 

6. Охорона праці в будівництві. 

7. Нормативно-правові акти з охорони праці в будівництві. 

8. Технічні регламенти. 

9. Європейське законодавство у сфері охорони здоров’я та забезпечення безпеки праці. 

10. Діючі в Україні в якості державних та інших європейських нормативно-правових актів з охорони праці в 

будівництві (ДСТУ OHSAS 18001, ISO 45001). 

11. Ризик-менеджмент у сфері охорони праці в будівництві. Нормативна база для оцінки ризиків (ДСТУ IEC/ISO 

31010, ДСТУ IEC/ISO 31000, ISO/IEC Guide 51, ISO 19011). 

12. Спори, варіації, медіація. 
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4. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНЖЕНЕРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ (БУДІВНИЦТВО) 
 

 

Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих та інших нормативних актів з 

охорони праці, за наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці. Вивчає умови праці на 

робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і упровадження більш досконалих конструкцій 

обгороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів. 

Бере участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування, машин і 

механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв санітарно-побутових 

приміщень, засобів колективного та індивідуального захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам 

нормативних правових актів з охорони праці і у разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю і здоров’ю 

працівників або можуть привести до аварії; вживає заходів щодо припинення експлуатації машин, устаткування і 

виконання робіт у цехах, на дільницях, на робочих місцях. 

Разом з іншими підрозділами підприємства проводить роботу з атестації та сертифікації робочих місць і 

виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці. Бере участь у розробленні заходів щодо 

запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і доведення 

їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання 

розроблених заходів. Контролює вчасне проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних 

оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю за додержанням чинних норм, 

правил і інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці у процесі виробництва, а також у проектах нових 

виробничих об’єктів та тих, що реконструюються, бере участь у прийманні їх до експлуатації. 

Бере участь у розгляді питання про відшкодування роботодавцем шкоди заподіяної працівникам каліцтвом, 

професійним захворюванням або іншим пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових 

обов’язків. Надає підрозділам підприємства методичну допомогу у вкладанні переліків професій і посад, відповідно 

до яких працівники мають проходити обов’язкові медичні огляди, а також переліки професій посад, відповідно до 

яких на основі чинного законодавства надається компенсація та пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови 

праці; під час розроблення і перегляду інструкцій з охорони праці, стандартів підприємства, системи стандартів 

безпеки праці; з організації інструктажу, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці. 

Проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма, хто приймається на роботу, приїздить у відрядження, 

учнями і студентами, які прибули на проходження виробничого навчання або практику. Бере участь у складанні 

розділу «Охорона праці» колективного договору, у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних і 

виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність впроваджуваних заходів щодо їх 

запобігання. Здійснює контроль за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, сушіння, 

знепилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, а також правильним витрачанням у підрозділах 

підприємства коштів, виділених на виконання заходів з охорони праці. Складає звітність з охорони праці за 

встановленими формами і у відповідні терміни. 
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5. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ 
 
Процедура сертифікації починається з подачі заявки в ОСП БГ. Заявка може бути як від роботодавця 

претендента, так і від самого претендента, якщо претендент і роботодавець - одна особа.  
Заявки на проведення сертифікації мають встановлені форми. Разом із заявкою до ОСП БГ подаються 

необхідні для проведення сертифікації документи, що перераховані в Таблиці 1. 
Таблиця 1 

Перелік заявочних документів 

ДОКУМЕНТ ПРИМІТКА 

1. Заявка на проведення сертифікації інженера з охорони праці 
(будівництво) встановленої ОСП БГ форми. 

 

2. Угода про дотримання норм етики та умов сертифікації 
встановленої ОСП БГ форми. 

 

3. Додатки: 

3.1. Копія документу про освіту  

3.2. Копія паспорту або ID-карти претендента на сертифікацію. сторінка з прізвищем українською мовою 

3.3. Копія сертифікату інженера з охорони праці (будівництво) з 
відмітками роботодавця. 

тільки за умови продовженні сертифікації або 
повторній сертифікації 

3.4. Документ про спеціальну підготовку претендента на сертифікацію, 
виданий визнаним ОСП БГ навчальним центром будівельної 
галузі, завірений печаткою або його копія 

за наявності 

3.5. Довідка, видана роботодавцем, щодо підтвердження виробничого 
стажу претендента на сертифікацію 

у разі первинної сертифікації 

3.6. Копія Наказу про призначення претендента на сертифікацію в 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці 

за наявності 

3.7. Копія довідки про присвоєння РНОКПП.  

3.8. Три фотокартки претендента на сертифікацію розміром 3 на 4 см  

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

об`єм спеціальної підготовки (Таблиця 2.) та реквізити навчальних і атестаційних центрів системи сертифікації ОСП 
БГ (Додаток 1), в яких претендент може пройти спецпідготовку і атестацію. На підставі направлення претендент 
звертається в один із вказаних навчальних центрів, де проходить спецпідготовку і дістає свідоцтво про це, копії 
якого він повинен надати в АЦБГ і ОСП БГ. 

Таблиця 2. 

Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки інженера з охорони праці (будівництво 

ПРОФЕСІЯ 
СПЕЦПІДГОТОВКА d (години) 

базовий ІІ І провідний 

Інженер з охорони праці (будівництво) с 30 16 16 16 

c Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на IІ кваліфікаційний рівень (категорію) потрібна загальна 
тривалість спеціальної підготовки, визначена для, базового та ІІ кваліфікаційних рівнів (категорій). 

d Мінімальні вимоги спецпідготовки (години) для ІІ, І та провідного кваліфікаційних рівнів (категорій) можуть бути 
скорочені максимально на 50% за наявності у претендента на сертифікацію свідоцтв, що підтверджують участь у 
заходах із підвищення кваліфікації (конференції, семінари тощо), тематика яких погоджена з ОСП БГ. 

 
Після проходження спецпідготовки претендент звертається до одного з вказаних в направленні АЦБГ, де 

проходить атестацію (складає кваліфікаційний екзамен). Екзаменаційні документи претендента, відповідним чином 
оформленні в АЦБГ, передаються в ОСП БГ.  

На підставі експертизи екзаменаційних документів, з урахуванням матеріалів поданої заявки та свідоцтва 
про спецпідготовку, ОСП БГ приймає рішення щодо сертифікації претендента. У разі позитивного рішення фахівець 
включається в єдиний реєстр фахівців будівельної галузі та йому оформлюються кваліфікаційне посвідчення і 
сертифікат. Термін дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення встановлено 5 років для інженера з охорони праці 
(будівництво);  

file:///D:/OSP%20Bud/Metodichka/dovidka%20stazh%20site.pdf
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6. ПРОДОВЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ І ПОВТОРНА СЕРТИФІКАЦІЯ 
 

Для продовження або повторної сертифікації (після закінчення терміну дії сертифікату і кваліфікаційного 
посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці будівельної галузі 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 будівельної галузі. На підставі результатів перевіряння поданих документів та результатів інспекційного 
нагляду ОСП БГ надає Заявнику направлення на атестацію або на спецпідготовку та атестацію (у разі негативного 
результату інспекційного нагляду або підвищення кваліфікаційного рівня (категорії)) в НЦБГ та АЦБГ системи 
сертифікації ОСП БГ. 
 

7. ВІДХИЛЕННЯ ЗАЯВКИ 
 
 

 ОСП БГ може відхилити заявку на проведення сертифікації інженера з охорони праці (будівництво), 
письмово повідомивши заявнику про причини відмови, на таких підставах:  

➢ невідповідність претендента кваліфікаційним вимогам щодо інженера з охорони праці (будівництво); 
➢ некомплектність поданих документів після повідомлення заявника про необхідність їх доповнення; 
➢ недостатній стаж практичний роботи. 

 

8. АНУЛЮВАННЯ СЕРТИФІКАТУ 
 
 

ОСП БГ визнає сертифікат недійсним і приймає рішення про його анулювання у випадках: 
➢ закінчення терміну дії; 
➢ негативного результату інспекційного нагляду за виробничою діяльністю сертифікованого фахівця 

будівельної галузі у результаті отримання ОСП БГ підтвердження хоча б однієї з наступних умов, а 
саме: 
• сертифікована особа, посилаючись на виданий їй сертифікат, проводить роботи в сфері будівництва, із 

порушенням сфери сертифікації, що вказана в сертифікаті та кваліфікаційному посвідченні; 
• сертифікована особа виконує роботи, що не відповідають його кваліфікаційному рівню (категорії); 
• сертифікована особа допускає порушення законодавства та вимог, передбачених нормативними 

документами; 
• сертифікована особа має значну перерву у діяльності (протягом одного тривалого періоду, що перевищує 

12 місяців); 
• сертифікована особа не дотримується норм етики та умов сертифікації. 

 

9. ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕРТИФІКАЦІЇ 
 

Реєстрація сертифікованого персоналу здійснюється ОСП БГ з метою створення та ведення реєстрів 
сертифікованих фахівців будівельної галузі (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. 
 

10. 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». 
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11. ІНСПЕКЦІЙНИЙ НАГЛЯД 

 
 

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

Інспекційний нагляд здійснюється не рідше 2 раз протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності 
з вимогами стандарту СОУ-С-001:2016. 

Запит стосовно проходження інспекційного нагляду ОСП БГ розсилає 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 нагляду сертифікована особа повинна вчасно інформувати ОСП БГ про зміну місця роботи, 
адреси та контролювати питання щодо проходження інспекційного нагляду.  

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

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

12. 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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ЗауваженняТак

Ні

Направлення

в НЦБГ

Направлення 

в НЦБГ та АЦБГ

Направлення 

в АЦБГ

Запит

Ні Ні

Лист із 

зауваженнями

Заявочні 

документ

Реєстрація 

заявки

Ні

ОСП БГ

Комплектність

 
Рис. 1. Порядок проведення сертифікації персоналу будівельної галузі 
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Орган з сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ) 
(атестат про акредитацію НААУ за №6О032) 

 
ЗАЯВКА  

на проведення сертифікації інженера з охорони праці (будівництво) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(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 

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

 

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ 

УВАГА! Необхідно зробити відмітки типу «» або «» у відведених місцях «». Відмітка в Розділі 2 повинна бути тільки одна. 

 

1. Професія:  2. Кваліфікаційний рівень (категорія): 

Інженер з охорони праці (будівництво)  базовий  

   другий  

   перший  

   провідний  

 

Стаж практичної роботи в будівельній галузі: ______ 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. Копія сертифікату фахівця будівельної галузі з даної професії (за наявності) з відмітками роботодавця. 
4. Довідка, видана роботодавцем, щодо підтвердження виробничого стажу претендента на сертифікацію або копія трудової книжки. 
5. Копія довідки про присвоєння РНОКПП. 
6. Три фотокартки претендента на сертифікацію розміром 3х4 см. 
 

 

 

 
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.) 

Претендент на сертифікацію     
  (підпис)  (П.І.Б.) 

 

                                         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 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. Сертифікований фахівець 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, проживання та контактних даних 

(поштова адреса, телефон, Е-mail тощо); 
✓ надавати ОСП БГ будь-яку додаткову інформацію, необхідну для сертифікації. 

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

 
 

Претендент 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


 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 1 
(інформаційний) 

 
ПЕРЕЛІК 

атестаційних (АЦБГ) та навчальних центрів (НЦБГ), що входять в систему сертифікації інженерів з охорони праці 
(будівництво) згідно вимог стандарту СОУ-С-001:2016 

 
КИЇВ 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЯ 

НЦБГ ТОВ «TК «Спецмонтаж» 
03680, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 3 
(073) 185-38-63, (067) 466-12-90 

office@tks.com.ua 

o Інженер з охорони праці (будівництво) 

АЦБГ 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Поштова адреса:  02100, Київ 100, а/с 80 
Локація:                 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 

(забезпечення функціонування системи менеджменту якості ОСП БГ, аудит систем 
менеджменту якості АЦБГ, НЦБГ, 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

