Центр сертифікації при Українському товаристві неруйнівного контролю та технічної діагност ики
(ЦС при УT НКТД)

УГОДА
ПРО ДОТРИМАННЯ НОРМ ЕТИКИ ТА У МОВ СЕРТИФ ІКАЦІЇ
Цю угоду укладено між Центром сертифікації при УТ НКТД, в особі Директора Троїцько го Во лодимира
Олександровича, з о дніє ї сторони, і
___________________________________________________________________ _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фахівця з НК, місце та дата народження)
________________________________________________________________________________________________
з друго ї сторони, про наступне:
1. Центр сертифікації зобов’язується видати фахівцю сер тифікат компетентності у разі виконання останнім всіх
передумов щодо сертифікації (наявності необ хідного виробничого стажу за методом, підтвердження фізичної
придатності за станом зору, успішного проходження курсу спеціально ї підготовки, складання кваліфікаційного
екзамену та наявності оплати робіт із сер тифікації).
2. Фахівець з НК, отримуючи сертифікат зобов’язується:
 дотримуватись положень стандар ту, згідно з яким сертиф ікувався, протягом усього терміну дії
сертифікації;
 проводити контроль тільки тим методом НК і у тих секторах продукції/промисловості, які вказані у
сертифікаті та кваліф ікаційному посвідченні;
 дотримуватись норм професійної етики фахівця з НК на про тязі всього терміну дії сертифіката.
 використовувати сертифікацію таким чином, щоб не дискредитувати ЦС при УТНКТД та не робити
ніяких посилань чи заяв щодо сертифікації, які можна було б сприйняти як такі, що вводять в оману
або недозволені;
 у разі позбавлення сер тифікації припинити будь -які посилання на сертиф ікацію ЦС при УТНКТД або
його систему сертифікації, та повернути відповідні видані сертиф ікат та кваліф ікаційне посвідчення;
 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 ЦС при УТНКТД про настання умов, які можуть вплинути на його здатність
продовжувати виконувати вимоги сертифікації;
 своєчасно, упродовж місяця, інформувати ЦС при УТНКТД про зміну місця роботи та проживання.
3. Фахівець попереджений про те, що в разі порушення цих зобов’язань та недотримання вимог сертифікації
його сертифікат може бути призупинений або анульований.
4. Фахівець звільняє ЦС при УТНКТД від відповідальності у зв’язку із скаргами, які можуть виникнути в
результаті його діяльності як сертиф ікованого фахівця з НК, а також відповідальності за збитки, що можуть
бути пов'язані з його діяльністю як сертиф ікованого фахівця третім особам.
5. Фахівець не заперечує, щоб інформація про нього (прізвище, ім’я, по батькові, номер сертифіката та сфера
сертифікації) буде опубліковано у Реєстрі сертифікованих фахівців у відкритому доступі на сайті Українського
товариства неруйнівно го контролю та технічно ї діагностики, а також зго ден з вимогами щодо інспекційного
нагляду за його діяльністю, як сер тифікованого фахівця з НК, з боку ЦС при УТНКТД.
ФАХІВ ЕЦЬ З НК:
П.І.Б.

Центр сертифікації У ТНКТД:
03150, м. Київ-150, а/с 187
Р/р 26009000027144
ПАТ «Укрсоцбанк»,
МФО 300023, ЄДРПОУ 31899772

Місце роботи:
Адреса роботи:
Місце проживання:
Контактні телефони:

____________________
(дата)

_____________________
(підпис)

_____________ ____________ Троїцький В.О.
(дата)
(підпис)

