Орган із 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 «Процедура сертифікації фахівців будівельної
галузі»

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ
Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)

Стаж практичної роботи за наявності повної вищої освіти (магістр, спеціаліст): ______ 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. Три фотокартки претендента на сертифікацію розміром 3х4 см.
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (тільки якщо заявник – приватна особа, резидент України).

Роботодавець гарантує оплату витрат на сертифікацію фахівця будівельної галузі та інспекційний
нагляд за його діяльністю протягом терміну дії сертифікату та кваліфікаційного 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) 338-45-06, (094) 906-95-06
E-mail: osp-bg@ukr.net
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Керівнику ОСП БГ
(П.І.Б. претендента)

(місце роботи претендента, поштова адреса)

код ЄДРПОУ/ІПН:
контактний телефон:
E-mail:
ЗАЯВА
Прошу видати мені сертифікат компетентності за професією менеджер (управитель) житлового
будинку (групи будинків)
Отримуючи сертифікат, я, ______________________________________________________________
(П.І.Б. претендента)

___________________________________________________________________________________________
(домашня адреса, дата і місце народження)

___________________________________________________________________________________________
зобов’язуюсь:






дотримуватись вимог стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі»
протягом усього терміну дії 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.

Я звільняю ОСП БГ від відповідальності у зв’язку із скаргами, які можуть виникнути в результаті моєї
діяльності як сертифікованого фахівця будівельної галузі.
Я не заперечую проти того, що інформацію про мене (прізвище, ім’я, по батькові, результати
сертифікації) буде опубліковано у відкритій пресі, а також згоден з вимогами щодо інспекційного нагляду за
моєю діяльністю, як сертифікованого фахівця будівельної галузі, з боку ОСП БГ.
Я погоджуюсь, що ОСП БГ не несе відповідальності за зрив (можливий) термінів сертифікації (30 днів) у
разі не дотримання мною (або юридичною особою, що подала заявку на сертифікацію) часових, договірних та
фінансових умов процедури сертифікації.
Початком процедури сертифікації встановлено дата початку спецпідготовки претендента на
сертифікацію.
Зобов’язуюсь своєчасно, упродовж місяця, інформувати ОСП БГ про зміну місця роботи та проживання.
«____»_____________ 20____ р.

________________________________
(підпис)


Контакти ОСП БГ:
Tel.: (044) 338-45-06, (094) 906-95-06
E-mail: osp-bg@ukr.net

Будь ласка, акуратно поставте свій підпис у виділеному
прямокутнику. Даний підпис буде внесено у Ваші
сертифікат та кваліфікаційне посвідчення.
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