ПОРЯДОК
проведення професійної атестації, Харківським національним технічним
університетом сільського господарства імені Петра Василенка, осіб, які мають
намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та
обстеження інженерних систем
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення професійної атестації Харківським
національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка (далі
- Університет) фізичних осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації
енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (далі - професійна
атестація).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
фахова (відповідна) вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних
навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у
сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики,
енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва,
архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель,
обстеження інженерних систем будівель.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про енергетичну
ефективність будівель”, “Про освіту” та “Про вищу освіту”.
3. Особа, що має намір пройти професійну атестацію (далі - кандидат), подає
атестаційній комісії Університету заяву на проведення професійної атестації у сфері
забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (далі заява) за формою згідно з додатком 1.
До заяви додаються:
- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);
- копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);
- копія трудової книжки;
- стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній
формі;
- інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну
спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання,

дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про
наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності
будівель).
4. Кандидат може подавати документи особисто або надсилати їх поштою, зокрема
електронною поштою. Під час створення електронних документів, які надсилаються
електронною поштою, накладається електронний цифровий підпис кандидата відповідно до
вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.
5. У разі подання документів особисто заява разом з доданими до неї документами
приймається за описом, копія якого видається кандидату з відміткою про дату прийняття
документів.
6. Професійна атестація проводиться на платній основі атестаційною комісією
Університету, утвореною відповідно до наказу по ХНТУСГ № 01-08/337 від 1.10.18.
Вартість послуг та порядок внесення плати за проведення професійної атестації
визначаються на договірних засадах між Університетом та кандидатом.
7. Атестаційна комісія Університету утворено у складі шести осіб (голова, секретар та
члени комісії):
Голова – д.т.н., проф. Мірошник О.О. – зав. кафедри електропостачання та
енергетичного менеджменту;
Заступник голови – д.т.н., проф. Мороз О.М. – директор ННІ ЕКТ, професор кафедри
електропостачання та енергетичного менеджменту;
Секретар – к.т.н., доц. Дудніков С.М. – доцент кафедри електропостачання та
енергетичного менеджменту;
Член комісії – к.т.н., доц. Савченко О.А. – доцент кафедри електропостачання та
енергетичного менеджменту;
Член комісії – к.т.н., доц. Трунова І.М. – доцент кафедри електропостачання та
енергетичного менеджменту;
Член комісії – Пазій В.Г. – ст. викладач кафедри електропостачання та енергетичного
менеджменту.
Член атестаційної комісії має фахову (відповідну) вищу освіту не нижче другого
(магістерського) рівня вищої освіти та досвід виконання робіт (надання послуг) у сфері
енергетичної ефективності будівель або досвід фахового викладання у закладах вищої освіти
не менше п’яти років.
8. Положення про атестаційну комісію та її персональний склад затверджено наказом по
Університету.
9. Інформація про проведення професійної атестації, положення про атестаційну комісію
та інформація про її членів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.
10. Вимоги до осіб, які допускаються до професійної атестації.
До професійної атестації допускаються особи, які відповідають одночасно таким
вимогам:
1) здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти
(для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності);

2) здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем);
3) мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та
енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.
11. Особи, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної
ефективності та обстеження інженерних систем будівель, можуть проходити професійну
підготовку за відповідною освітньо-професійною програмою.
12. Атестаційна комісія Університету розглядає подані документи у строк, що не
перевищує п’яти робочих днів з дня отримання таких документів, приймає рішення про
проведення професійної атестації кандидата або про відмову у її проведенні та повідомляє
йому у спосіб, зазначений в заяві.
13. Підставами для відмови у проведенні професійної атестації є:
1) невідповідність кандидата встановленим вимогам;
2) неподання/подання не у повному обсязі кандидатом документів, зазначених у пункті 9
Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 605;
3) подання кандидатом недостовірної інформації.
14. Професійна атестація проводиться шляхом складення кандидатом письмового
кваліфікаційного іспиту, який включає розв’язання тестових та ситуаційних завдань.
Кількість тестових завдань становить не менше 25, кількість ситуаційних завдань - не менше
трьох.
15. Тестові та ситуаційні завдання розробляються з урахуванням вимог законодавства
щодо проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (для осіб, які мають намір
провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель) або обстеження
інженерних систем будівель (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних
систем будівель). Зразки тестових та ситуаційних завдань розміщуються на офіційному вебсайті Мінрегіону.
16. Для складення кваліфікаційного іспиту кандидат повинен дати 70 відсотків
правильних відповідей загальної кількості тестових та загальної кількості ситуаційних
завдань.
17. Результати кваліфікаційних іспитів оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Університету не пізніше ніж через 10 робочих днів після проведення професійної атестації.
18. Атестаційна комісія Університету видає кандидату на його вимогу копії відповідей на
тестові та ситуаційні завдання, що надав кандидат під час кваліфікаційного іспиту, засвідчені
головою атестаційної комісії.
19. Атестаційна комісія за результатами проходження кандидатом кваліфікаційного
іспиту приймає рішення про видачу кваліфікаційного атестата або про відмову в його видачі
за формою згідно з додатком 2 у місячний строк з дати подання ним заяви.
20. Підставою для прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестата є складення
кандидатом кваліфікаційного іспиту відповідно до пункту 16 цього Порядку.
21. Атестаційна комісія відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата в разі не складення
особою кваліфікаційного іспиту.

Особа, якій відмовили у видачі кваліфікаційного атестата у разі не складення
кваліфікаційного іспиту, може пройти повторну атестацію не раніше ніж через шість місяців
після прийняття рішення про таку відмову.
22. Атестаційна комісія приймає рішення про анулювання кваліфікаційного атестата
фахівця з аудиту енергетичної ефективності будівель чи фахівця з обстеження інженерних
систем будівель або відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата під час проведення
професійної атестації, яку проходить особа після закінчення строку дії кваліфікаційного
атестата, в разі наявності інформації про невідповідність вимогам законодавства складених
таким фахівцем енергетичних сертифікатів та/або звітів про результати обстеження
інженерних систем будівель, що надійшла за результатами проведеного відповідно до статті
14 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” моніторингу таких сертифікатів
та/або звітів.
Рішення про анулювання кваліфікаційного атестата атестаційна комісія приймає не
пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідної інформації.
Фахівець з аудиту енергетичної ефективності будівель чи фахівець з обстеження
інженерних систем будівель, кваліфікаційний атестат якого анульовано або якому відмовили
у видачі кваліфікаційного атестата відповідно до цього пункту, може пройти повторну
професійну атестацію не раніше ніж через три роки після прийняття відповідного рішення
атестаційною комісією.
23. Атестаційна комісія повідомляє кандидату про видачу, анулювання або відмову у
видачі кваліфікаційного атестата в зазначений у заяві спосіб протягом десяти робочих днів з
моменту прийняття відповідного рішення.
24. Кваліфікаційний атестат видається безоплатно за формою згідно з додатком 3.
Строк дії кваліфікаційного атестата становить п’ять років з дати його видачі.
25. Рішення атестаційної комісії про видачу, анулювання або відмову у видачі
кваліфікаційного атестата може бути оскаржене в судовому порядку.

Додаток 1
до Порядку

Ректору Харківського національного
технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка
Нанці О.В.
_________________________________
_________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
ЗАЯВА
на проведення професійної атестації у сфері забезпечення
енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель
Прошу допустити мене до проходження професійної атестації з метою отримання
кваліфікаційного атестата на право провадити діяльність з проведення аудиту енергетичної
ефективності будівель/обстеження інженерних систем будівель (необхідне підкреслити).
Про прийняте рішення прошу повідомити мені:
засобами електронного зв’язку _________________
листом на адресу _____________________________
засобами телефонного зв’язку __________________
До заяви додаються:
1) копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відповідну відмітку у паспорті);
2) копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);
3) копія трудової книжки;
4) стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній
формі.
___________________201 ___ р.

________________
(підпис)

Додаток 2
до Порядку
РІШЕННЯ
атестаційної комісії
Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка
від ____ _______ 20___ р. № ____________
Комісія у складі голови
______________________________________________________________________________ та
(прізвище, ім’я, по батькові)

членів комісії
________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

за результатами проходження кваліфікаційного іспиту прийняла рішення про видачу/відмову
у видачі _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, що подала заяву напроведення професійної атестації
у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель)

кваліфікаційного атестата на право провадження діяльності з проведення аудиту
енергетичної ефективності будівель/обстеження інженерних систем будівель.
Додаток: 1. Оригінали виконаних особою, що подала заяву на проведення професійної
атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження
інженерних систем будівель, тестових та ситуаційних завдань
кваліфікаційного іспиту на ____ арк.
2. Заява на проведення професійної атестації у сфері забезпечення
енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель з
документами, що додаються до неї, на ____ арк.
3. Рішення про проведення професійної атестації на ____ арк.
Голова комісії ___________ ______________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Члени комісії: ___________ _______________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

___________ _______________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

___________ _______________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

___________ _______________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Порядку
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ АТЕСТАТ
№ ______________________
Цей кваліфікаційний атестат засвічує, що
___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі рішення атестаційної комісії Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка
від ___ ___________________ 20__ р. № ________________
має право провадити діяльність з
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(проведення аудиту енергетичної ефективності будівель/
обстеження інженерних систем будівель (зазначити необхідне)

Строк дії кваліфікаційного сертифіката до ___ ___________ 20___ р.
Голова атестаційної комісії _______________
(підпис)

«___» __________ 20__ р.

_____________________
(ініціали, прізвище)

м. _________

