
ВВииммооггии  ддоо  ооссіібб,,  щщоо  ммааююттьь  ннаамміірр  ппррооййттии  ппррооффеессііййннуу  ааттеессттааццііюю..  
ППеерреелліікк  ддооккууммееннттіівв  

 
11.. До професійної атестації допускаються особи, які відповідають 

одночасно таким вимогам:  
- здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) 

рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність із 
сертифікації енергетичної ефективності); 

- здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження 
інженерних систем); 

- мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, 
енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або 
житлово-комунального господарства.  

 
22.. Особа, що має намір пройти професійну атестацію (далі – кандидат), 

подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері 
провадження діяльності із сертифікації 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); 

- засвідчена копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту 
(диплом та додаток до нього); 

- засвідчена 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).  

 
 



33.. 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». 

 
44.. 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. 



Додаток 1  
  

Голові атестаційної комісії НМетАУ 

проф. Губинському М.В. 
 

________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові)  

 
 

ЗАЯВА 
на проведення професійної атестації у сфері провадження 
діяльності із сертифікації енергетичної ефективності  

та обстеження інженерних систем будівель 
 
Прошу допустити мене до проходження професійної атестації з метою 

отримання кваліфікаційного атестата на право провадити діяльність із 
сертифікації 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 __________________________ 

Додаток: 1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

 
 
 
 

«___» __________ 20__  р.    ___________ 
           (підпис) 

 
 
 


