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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Ця схема сертифікації персоналу поширюється на орган з сертифікації персоналу                    

ДП «ДерждорНДІ» (далі – ОС) і розроблена згідно з розділом 8 Настанови системи управління 

НСУ.01:2019 та процедурою ПрСУ.24:2019. 

 

1.2 Ця схема сертифікації встановлює вимоги до сертифікації Інженерів-проектувальників 

з охорони навколишнього середовища за напрямком автомобільні дороги у сфері будівництва, 

ремонту та експлуатаційного утримання об’єктів дорожнього господарства. 

 

1.3 Ця схема сертифікації розроблена за участі: Керівника ОС Неізвестного С.В.; 

заступника керівника ОС Фощ І.В.; представника керівництва в системі управління ОС 

Сорочинська Т.О. 

 

1.4 Підтримання актуальності цієї схеми сертифікації забезпечується періодичною 

оцінкою (1 раз на 3 роки) та аналізом вимог до характеристик персоналу стосовно якого 

застосовується ця схема (як правило при повторній акредитації ОС).  

Відповідальність за підтримування у робочому стані та актуалізацію цієї схеми 

сертифікації покладається на керівника ОС. 

 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

2.1 У цій схемі сертифікації є посилання на такі документи системи управління: 

ДСТУ ISO/ІЕС 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004) «Оцінювання відповідності. Словник 

термінів і загальні принципи». 

ДСТУ EN ISO/IEС 17024:2014 (ISO/IEС 17024:2012) «Оцінка відповідності - загальні 

вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу». 

НСУ.01:2019  Настанова системи управління. 

ПрСУ.06:2019 Вибирання, затвердження та моніторинг екзаменаторів. 

ПрСУ.12:2019 Забезпечення безпеки екзаменаційних матеріалів. 

ПрСУ.15:2019 Наглядання за сертифікованими особами, дотриманням умов сертифікації 

та застосуванням знака відповідності. 

ПрСУ.24:2019 «Формування схем сертифікації персоналу». 

ПСП.01:2019 «Процес сертифікації персоналу». 

ПСП.03:2019 «Процес повторної сертифікації персоналу». 

 

2.2 У цій процедурі застосовуються такі скорочення: 

ДП «ДерждорНДІ» – Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний 

інститут ім. М.П. Шульгіна»  

ОС – орган з сертифікації персоналу ДП «ДерждорНДІ». 

 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У цій процедурі застосовано терміни та визначення понять, що наведені у ДСТУ ISO/ІЕС 

17000 та ДСТУ EN ISO/IEС 17024. 
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4 ЕЛЕМЕНТИ СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

a) Сфера сертифікації  

Сертифікація  Інженерів-проектувальників з охорони навколишнього середовища за 

напрямком автомобільні дороги (у сфері будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання 

об’єктів дорожнього господарства). 

 

b) Службові обов'язки та опис завдання 

Розробляє окремі розділи або частини проекту, що стосуються забезпечення безпеки 

життя і здоров’я людини, захисту навколишнього середовища на усіх стадіях проектування 

об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг. Забезпечує 

згідно з чинним законодавством відповідність проектної документації вимогам щодо надійності 

та конструктивної безпеки будівель, споруд, виробництв, що забезпечують виконання вимог 

екологічного законодавства (екологічний податок). Готує пояснювальну записку до окремих 

розділів або частин проекту із забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту 

навколишнього середовища, перелік креслеників, де відображені основні джерела забруднення 

навколишнього середовища. Бере участь в забезпеченні відповідності проектної документації 

архітектурним i мiстобудiвним вимогам, захисту навколишнього природного середовища, 

раціональному використанню природних ресурсів, експлуатаційній надійності та безпеці, 

високій ефективності та окупності інвестицій, патентоспроможності та патентній чистоті 

технічних рішень та застосованого обладнання, конкурентоспроможності продукції. Бере участь 

у зборі вихідних даних та розробленні завдань, щодо проектних рішень в частині забезпечення 

безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього середовища. Бере участь, у 

встановленому порядку, в авторському нагляді за реалізацією проектних рішень із забезпечення 

безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього середовища при будівництві, 

реконструкції та капітальному ремонті автомобільних доріг. Використовує комп’ютерну техніку 

і зовнішні пристрої до неї, програмне забезпечення для створення, зберігання, обробки 

інформації щодо якісних і кількісних характеристик забруднення навколишнього середовища 

при експлуатації автомобільних доріг. 

 

c) Необхідна компетентність 

Повинен знати: законодавство України з організації та здійснення будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг; постанови, розпорядження, накази 

та інші документи щодо виконання проектних та будівельних робіт для забезпечення безпеки 

життя і здоров’я людини, захисту навколишнього середовища при експлуатації автомобільних 

доріг, а також інфраструктури (виробничі бази); будівельні норми, правила та стандарти; правила 

оформлення, передачі та зберігання проектної документації; сучасні тенденції, наукові методи та 

способи перегляду нормативної документації, експлуатаційні характеристики та оцінювання 

відповідності будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та деталей на предмет забезпечення 

безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього середовища при будівництві, ремонті 

та експлуатації лінійних транспортних споруд; стандарти або технічні умови на будівельні 

матеріали, деталі, конструкції; основи управління, організації та технології виконання 

будівельних робіт. 

Кваліфікаційні вимоги:  

-  повна вища освіта екологічного напряму (магістр) та підвищення кваліфікації.  

- документ, що засвідчує проходження курсу підвищення кваліфікації за напрямком 

«Інженер-проектувальник з охорони навколишнього середовища за напрямком автомобільні 

дороги» за програмою навчання, що забезпечує вимоги цієї схеми. 

Претендент на сертифікацію/повторну сертифікацію повинен пройти курси підвищення 

кваліфікації не пізніше ніж за рік до подання документів в ОС. 

 

 

d) здібності  
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Комунікабельність, доброзичливість, вміння працювати із людьми. 

 

e) умови 

не висуваються. 

 

f) кодекс поведінки  

В межах загальних вимог до працівників, які здійснюють контроль за додержанням на 

підприємствах дорожньої галузі чинного законодавства, інструкцій і норм з охорони 

навколишнього середовища.  

 

 

5 ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

a) критерії для первинної сертифікації та повторної сертифікації 

У цій схемі сертифікації застосовується процес первинної сертифікації персоналу, який 

визначений у ПСП.01, що забезпечує визначення та уніфікацію механізмів оцінювання з 

вимогами до компетентності.  

Безпека екзаменаційних матеріалів забезпечується згідно із процедурою ПрСУ.12. 

Позитивне рішення щодо сертифікації приймається за умови виконання кандидатом всіх 

сертифікаційних вимог, передбачених цією схемою сертифікації, у т.ч. документами, що 

визначені  у розділі 6 цієї схеми сертифікації.  

Сертифікаційні умови передбачають: 

- максимальна кількість балів при тестуванні співпадає з кількістю тестових питань і 

складає 35 балів. 

- при отриманні від 33 до 35 балів екзамен зараховується. 

- при отриманні від 30 до 32 балів керівник ОС пропонує кандидату пройти додаткове 

екзаменування, а саме надати письмові відповіді на білети. Рішення щодо екзамену буте 

прийняте за результатами наданої письмово відповіді на білет. Кандидат може відмовитись від 

додаткового екзаменування, у такому випадку екзамен не зараховується. 

- при отриманні 29 балів і менше екзамен не зараховується. 

При проведенні іспитів для забезпечення їх об’єктивності та неупередженості, 

керівництвом ОС забезпечується проведення заходів моніторингу згідно із процесом ПСП.01 та 

процедурою ПрСУ.06.  

При повторній сертифікації застосовується процес, який визначений у ПСП.03. 

Позитивне рішення щодо повторної сертифікації приймається за умови виконання всіх 

сертифікаційних вимог, передбачених цією схемою сертифікації та позитивних результатів 

практичної роботи в період попередньої сертифікації (відсутність суттєвих зауважень чи 

підтверджених скарг). 
 

b) методи оцінювання для первинної сертифікації та повторної сертифікації 

При первинній та повторній сертифікації застосовуються однакові методи оцінювання.  

При повторній сертифікації повинні обов’язково враховуватися результати практичної 

роботи сертифікованої особи в період попередньої сертифікації. 

 

c) методи нагляду та критерії нагляду (якщо це застосовується) 

Нагляд за сертифікованими особами здійснюється шляхом контролю за наявністю скарг 

чи зауважень на якість проведених робіт та із врахуванням вимог процедури ПрСУ.15. 

 

d) критерії для призупинення і анулювання сертифікатів 

ОС застосовує критерії та умови призупинення дії чи відкликання сертифікату, які 

наведені у ПСП.02.  

 

e) критерії для зміни сфери або рівня сертифікації 
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Зміна сфери та рівня сертифікації не передбачається.  

 
 

6 ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ СЕРТИФІКАЦІЯ 

  
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-

XII 

- Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992, №2707-ХІІ 

- Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV 

- Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245- ІII 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 

24.02.1994 № 4004- XII 

– Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 №2059-VІІІ 

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.11.1997 №336 «Про затвердження списків і 

введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному 

повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ 

- Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 

116 «Про затвердження інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих 

скидів речовин у водні об’єкти із зворотними водами», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 22.12.1994 за № 313/523 
- Наказ Мінекоресурсів України "Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на 

державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я 

людей і стан атмосферного повітря"(від 10.05.2002, №177) 

- Наказ Мінприроди України "Про затвердження переліку устаткування, для яких розробляються 

нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" (від 

16.08.2004, №317) 

- Наказ Мінприроди "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення 

документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами" (від 09.03.2006, №108) 

- Наказ Мінприроди України "Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, дозволу про внесення змін до дозволу на викиди забруднюючих 

речовин, заяви на одержання дозволу на викиди" (від 30.05.2006, №266) 

- ОНД-86. "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий". - Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987  

- ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів(від 

забруднення хімічними і біологічними речовини) 

– ГН 2.2.6.- 184 -2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі населених місць, затверджені постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 15.04.2015 № 9 

- Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

різними виробництвами, Донецьк-2004 

- Наказ Мінприроди "Про затвердження переліку речовин, які входять до "твердих речовин" та 

"вуглеводнів" і за викиди яких справляється збір (від 14.03.2002, №104) 

- Наказ Мінприроди "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих 

речовин із стаціонарних джерел" (від 27.06.2006, №309) 
- Лист Мінприроди "Щодо порядку видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря" (від 19.04.2006, № 3572/19/4-8) 

- ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 

- ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації 

- ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці і дороги населених пунктів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1268-12
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm


ДП «ДерждорНДІ».  Орган з 

сертифікації персоналу 

СХЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ «Інженер-проектувальник з охорони 

навколишнього середовища за напрямком автомобільні дороги». 

 Схема сертифікації персоналу  СхСП.08:2019 

Аркуш     7 

Аркушів  8 

 

 

Редакція  3  від  23.03.2021 

 

- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд» 

- ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму; 

- ГБН В.2.3-218-007:2012 Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. 

Проектування 

– ГБН В.2.3-218-540:2012 Споруди транспорту. Охорона довкілля при будівництві, ремонті та 

експлуатаційному утриманні автомобільних доріг 

– ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та 

смугах їх відведення захисні. Норми виділення 

- ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 

сельбищних територій 

- ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях 

- ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортні потоки. Методи вимірювання шумової характеристики  

- ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Шум. Методи вимірювання шуму на селитебній території і в 

приміщеннях житлових і суспільних будівель 

- СОУ 42.1-37641918-118:2014 Автомобільні дороги. Визначення вібраційного навантаження. 

Оцінка впливу на будівлі та споруди 
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміна 

Номери аркушів (сторінок) Всього 

аркушів 

(сторінок)   

в документі 

№ 

докум. 

Вхідний  № 

супровідного 

документа   

і дата 

Підп. Дата 
зміне-

них 

заміне-

них 
нових 

анульо-

ваних 
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