ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від
201_ р. №

Порядок
проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити
діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження
інженерних систем
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення професійної атестації
осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної
ефективності та обстеження інженерних систем (далі – професійна атестація).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
вищі навчальні заклади – заклади освіти третього та вищого рівня
акредитації, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти та видають
дипломи за такими спеціальностями: тепло-газопостачання і вентиляція
((8)7.06010107), теплофізика ((8)7.05060102), енергетичний менеджмент
((8)7.05060105), як це визначено в переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266;
інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України
«Про енергетичну ефективність будівель».
3. Проведення професійної атестації здійснюється відповідно до статті 9
Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» з урахуванням вимог
цього Порядку.
4. Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із
виконання робіт (надання послуг) у сфері забезпечення енергетичної
ефективності (далі - кандидати), проводиться атестаційними комісіями,
створеними вищими навчальними закладами або саморегулівними
організаціями у сфері енергетичної ефективності(далі - комісія).
5. Інформація щодо професійної атестації розміщується на офіційних
веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів та саморегулівних
організацій, які створили комісію.
Вимоги до освітньо-професійної програми та до проведення
професійної підготовки
6. Відповідна освітньо-професійна програма за напрямами «сертифікація
енергетичної ефективності будівель» та «обстеження систем опалення, гарячого
водопостачання та кондиціонування повітря будівель» повинна забезпечувати
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набуття кандидатами теоретичних знань та практичних навичок для проведення
сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем
відповідно до вимог нормативних актів та документів наведених у додатку 1.
7. Особам, які мають намір провадити діяльність із сертифікації
енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, в разі потреби,
проходять професійну підготовку за освітньо-професійною програмою, вимоги
до якої визначено в пункті 6 цього Порядку під час здобуття основної або
додаткової вищої освіти, чи проходження курсів підвищення кваліфікації.
Перелік необхідних для проведення професійної атестації та
підтвердження кваліфікаційного рівня документів
8. Для проведення професійної атестації кандидат подає комісії заяву про
проведення професійної атестації за формою, наведеною у додатку 2.
До заяви додаються:
1) копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника
податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті);
2) засвідчені в установленому порядку копії:
документа (-ів) про вищу освіту (диплом(-и) та додаток(-и) до нього
(них));
трудової книжки.
3) стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у
довільній формі;
4) згоду на обробку персональних даних;
5) інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його
професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні
нагороди, звання, дипломи конкурсів в сфері енергетичної ефективності
будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт в
сфері енергетичної ефективності будівель).
Підготовка кандидата за напрямком освітньо-професійної підготовки
відповідно до пункту 6 цього Порядку, підтверджується документом про вищу
освіту.
У разі відсутності у документі про вищу освіту підтвердження, що
кандидат пройшов навчання за напрямком освітньо-професійної підготовки
відповідно до пункту 8 цього Порядку, кандидат додатково подає копію
документу, що підтверджує проходження підвищення кваліфікації за
напрямком освітньо-професійної підготовки.
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9. Заява про проведення професійної атестації разом з доданими до неї
документами приймається за описом, копія якого видається кандидату з
відміткою про дату прийняття документів.
10. Засвідчення
кандидата.

копій

документів

відбувається

шляхом

підпису

Вимоги до розгляду поданих документів
11. Прийняття неповного комплекту документів не допускається.
12. У разі зміни відомостей, зазначених у поданих документах відповідно
до пункту 8 цього Порядку, кандидат зобов'язаний протягом десяти робочих
днів з дати зміни таких відомостей письмово повідомити про це комісію. До
такого повідомлення додаються копії відповідних документів, що
підтверджують зміни відомостей.
13. Комісія розглядає подані документи та у термін, що не перевищує
місяць з дня отримання таких документів, приймає рішення про проведення
професійної атестації кандидата та повідомляє його у спосіб, який зазначено в
заяві кандидата.
Вимоги до проведення кваліфікаційних іспитів, критерії оцінювання
та вимоги до прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестата
14.
Професійна
атестація
проводиться
шляхом
складання
кваліфікаційного іспиту, який складається з трьох частин: тесту, письмового
екзамену з трьома ситуаційними завданнями та співбесіди.
15. Вимоги за якими допускаються особи до професійної атестації
визначені в частині 2 статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність
будівель».
Зразки тестових питань та приклади ситуаційних завдань комісія
оприлюднює на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу або
саморегулівної організації.
16. Тестові питання та ситуаційні завдання повинні відповідати освітньопрофесійній програмі «сертифікація енергетичної ефективності будівель» та
«обстеження інженерних систем будівель».
17. Результати іспитів оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого
навчального закладу або саморегулівної організації не пізніше, ніж через 10
робочих днів після проведення професійної атестації.
18. Комісія видає кандидату, на його вимогу, копії тестових та
екзаменаційних письмових відповідей на запитання, що надав кандидат на
іспиті, засвідчені головою комісії, яка приймала відповідний іспит.
19. Комісія після складення кандидатом іспиту за освітньо-професійною
програмою приймає рішення про безоплатну видачу кваліфікаційного атестата

4

або про відмову в його видачі у місячний строк з дати складання такого іспиту,
яке оформлюється протоколом за формою наведеною у додатку 3.
20. Для успішного складання іспиту, кандидат повинен дати 70%
правильних відповідей від загальної кількості запитань.
21. Комісія відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата, в разі не
успішного складення особою кваліфікаційного іспиту.
Особа, якій відмовили у видачі кваліфікаційного атестату у разі
нескладання кваліфікаційного іспиту, може пройти повторну атестацію не
раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про таку відмову.
22. Комісія приймає рішення про анулювання кваліфікаційного атестата
енергоаудитора чи фахівця з обстеження інженерних систем або відмовляє у
видачі кваліфікаційного атестата при проведенні професійної атестації, яку
проходить особа після закінчення строку дії кваліфікаційного атестата, в разі
наявності інформації про невідповідність вимогам законодавства складених
особою або енергоаудитором, або фахівцем з обстеження інженерних систем
енергетичних сертифікатів та/або звітів про результати обстеження інженерних
систем, що надійшла за результатами проведеного відповідно до статті 14
Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» моніторингу таких
сертифікатів та/або звітів.
Комісія може відмовити у видачі кваліфікаційного атестата при
проведенні професійної атестації, яку проходить особа після закінчення строку
дії кваліфікаційного атестата, в разі наявності інформації щодо невідповідності
вимогам законодавства складених особою або енергоаудитором, або фахівцем з
обстежень інженерних систем енергетичних сертифікатів будівель, та/або звітів
про результати обстеження інженерних систем, яка надійшла за результатами
проведеного відповідно до статті 14 Закону України «Про енергетичну
ефективність будівель» моніторингу таких сертифікатів та/або звітів.
Енергоаудитор або фахівець з обстежень інженерних систем,
кваліфікаційний атестат якого анульовано або якому відмовили у видачі
кваліфікаційного атестату відповідно до цього пункту, може пройти повторну
професійну атестацію не раніше ніж через три роки після прийняття
відповідного рішення комісією.
23. Комісія повідомляє кандидата про видачу, анулювання або відмову у
видачі кваліфікаційного атестату, в зазначений у заяві спосіб
протягом десять робочих днів з моменту прийняття рішення.
24. Строк дії кваліфікаційного атестата становить п’ять років з дати його
видачі, крім випадків, коли кваліфікаційний атестат анульовується достроково.
25. Комісії подають до Держенергоефективності інформацію стосовно
кандидатів, яким видано або яким відмовлено у видачі кваліфікаційних
атестатів, а також інформацію стосовно осіб, кваліфікаційні атестати яких
анульовано.
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26. Комісії видають кваліфікаційний атестат протягом двадцяти робочих
днів, з моменту прийняття рішення, за формою наведеною у додатку 4 до цього
Порядку.
______________________

