Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі
Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація експертів будівельної галузі»
(ОСП БГ)

СЕРТИФІКАТ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
№ 001.ОСП.21.Н.CI
Видано
ТОВ «Національний атестаційно-навчальний центр»
01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 7
На підставі
результатів аудиту (03.08.2021 р.) Навчальний центр будівельної галузі ТОВ «Національний атестаційнонавчальний центр» (далі – НЦБГ ТОВ «НАНЦ») визнається компетентним щодо
проведення спеціальної підготовки претендентів на сертифікацію фахівців будівельної галузі згідно
вимог стандарту СОУ-С-001:2016 за наступними професіями:
№
1.

№
10.

Найменування професії
Інженер-енергетик (будівництво)

11.

Інженер-механік (будівництво)

3.

Найменування професії
Експерт будівельний
Інженер з технічного нагляду
(будівництво)
Геодезист

12.

4.

Інженер-проектувальник

13.

5.

Інженер-консультант (будівництво)

14.

Інженер з проектно-кошторисної роботи
Фахівець з управління
енергозбереженням в будівлях
Менеджер (управитель) житлового
будинку (групи будинків)

2.

6.
7.
8.

9.

Інженер з інвентаризації нерухомого
майна
Технік з інвентаризації нерухомого
майна
Інженер-будівельник
Експерт із енергозбереження та
енергоефективності (будівництво та
експлуатація об’єктів нерухомості у
сфері збереження енергетичної
ефективності будівель)

15.
16.
17.

Аудитор безпеки автомобільних доріг
Інженер з перевірки безпеки
автомобільних доріг
Виконавець робіт

Термін дії сертифікату компетентності встановлений до 07.10.2026 р. за умови дотримання вимог
стандарту СОУ-С-001:2016, документів системи менеджменту якості ОСП БГ та чинної угоди про
співробітництво між ОСП БГ та НЦБГ ТОВ «НАНЦ».
У разі порушення вимог наведених документів дія даного сертифікату компетентності може бути
зупинена.
Дата видачі – 08 жовтня 2021 р.
Керівник ОСП БГ

О.Г. Юнацький

М.П.
КИЇВ-2021

Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі
Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація експертів будівельної галузі»
(ОСП БГ)

СЕРТИФІКАТ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
№ 001.ОСП.21.А.CI
Видано
ТОВ «Національний атестаційно-навчальний центр»
01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 7
На підставі
результатів аудиту (02.08.2021 р.) Атестаційний центр будівельної галузі ТОВ «Національний
атестаційно-навчальний центр» (далі – АЦБГ ТОВ «НАНЦ») визнається компетентним щодо
проведення атестації претендентів на сертифікацію фахівців будівельної галузі згідно вимог
стандарту СОУ-С-001:2016 за наступними професіями:
№
1.

№
10.

Найменування професії
Інженер-енергетик (будівництво)

11.

Інженер-механік (будівництво)

3.

Найменування професії
Експерт будівельний
Інженер з технічного нагляду
(будівництво)
Геодезист

12.

4.

Інженер-проектувальник

13.

5.

Інженер-консультант (будівництво)

14.

Інженер з проектно-кошторисної роботи
Фахівець з управління
енергозбереженням в будівлях
Менеджер (управитель) житлового
будинку (групи будинків)

2.

6.
7.
8.

9.

Інженер з інвентаризації нерухомого
майна
Технік з інвентаризації нерухомого
майна
Інженер-будівельник
Експерт із енергозбереження та
енергоефективності (будівництво та
експлуатація об’єктів нерухомості у
сфері збереження енергетичної
ефективності будівель)

15.
16.
17.

Аудитор безпеки автомобільних доріг
Інженер з перевірки безпеки
автомобільних доріг
Виконавець робіт

Термін дії сертифікату компетентності встановлений до 07.10.2026 р. за умови дотримання вимог
стандарту СОУ-С-001:2016, документів системи менеджменту якості ОСП БГ та чинної угоди про
співробітництво між ОСП БГ та АЦБГ ТОВ «НАНЦ».
У разі порушення вимог наведених документів дія даного сертифікату компетентності може бути
зупинена.
Дата видачі – 08 жовтня 2021 р.
Керівник ОСП БГ

О.Г. Юнацький

М.П.
КИЇВ-2021

