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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 

 

від                     2022 р.  № 

 

Київ 
 

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державним агентством 

з енергоефективності та енергозбереження та кваліфікаційними 

організаціями. 

 

 

Відповідно до частини дев'ятої статті 11 Закону України «Про енергетичну 

ефективність»  

Кабінет Міністрів України постановляє: 

 

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Державним агентством з 

енергоефективності та енергозбереження та кваліфікаційними організаціями, що 

додається. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується 

через дванадцять місяців з дня набрання чинності Законом України “Про 

енергетичну ефективність”.  

 

  

  

Прем'єр-міністр України                                                            Д. ШМИГАЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                постановою Кабінету Міністрів України 

                                                                від________  20__ р.  № _____________ 
 
 
 

Порядок 

обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та 

енергозбереження та кваліфікаційними організаціями. 

 

1.  Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією про енергетичних 

аудиторів між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження 

та кваліфікаційними організаціями, акредитованими у встановленому порядку, які 

проводять підтвердження кваліфікації осіб, що мають намір провадити діяльність 

із здійснення енергетичних аудитів (далі - кваліфікаційні організації). 

 

2.  Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Законах 

України «Про енергетичну ефективність», «Про інформацію», «Про електронні 

довірчі послуги», “Про захист персональних даних”, “Про електронні документи та 

електронний документообіг”. 

 

3.  Суб'єктами інформаційного обміну, що здійснюється відповідно до цього 

Порядку, є Держенергоефективності та кваліфікаційні організації. 

 

4. Кваліфікаційні організації протягом десяти робочих днів з дня прийняття 

рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката, анулювання кваліфікаційного 

сертифіката енергетичного аудитора або відмову у видачі кваліфікаційного 

сертифіката надають до Держенергоефективності в електронній формі інформацію 

про енергетичних аудиторів, які підлягають внесенню до бази даних енергетичних 

аудиторів, у тому числі інформацію про відмову у видачі кваліфікаційного 

сертифіката, його анулювання. 

Порядок ведення та оприлюднення бази даних енергетичних аудиторів, 

визначається Міненерго. 

Інформація про енергетичних аудиторів подається до 

Держенергоефективності у вигляді заяви про створення облікового запису в базі 

даних енергетичних аудиторів за формою, визначеною у додатку до цього Порядку. 

5. Подання інформації в електронній формі здійснюється відповідно до вимог 

Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”. 

Дії кваліфікаційних організацій підтверджуються шляхом накладення 

електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого 

ключа, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19


6. Датою подання інформації в електронній формі є дата, зафіксована 

автоматизованим чи іншим способом в електронній формі з підтвердженням дати  

і часу одержання інформації. 

 

7. Кваліфікаційні організації забезпечують своєчасність, достовірність і 

повноту поданої інформації.  

 

8. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень 

цього Порядку, суб'єкти інформаційного обміну зобов'язані у тижневий строк 

інформувати про це один одного. 

 

9.Держенергоефективності надає кваліфікаційним організаціям 

організаційно-методичну підтримку щодо подання інформації про енергетичних 

аудиторів. 

 

 

_______________________________________________ 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Додаток 



                                                                     до Порядку обміну інформацією між  

                                                                     Державним агентством з  

                                                                     енергоефективності та енергозбереження   

                                                          та кваліфікаційними організаціями. 

            (пункт 4) 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про енергетичних аудиторів 

(форма заяви про створення облікового запису в базі даних енергетичних 

аудиторів) 

 

Прошу створити для _____________________________________________         
                                                     енергетичний аудитор (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) 

                                                                                 

 

обліковий запис у базі даних енергетичних аудиторів 

 

 

Інформація про особу, яка має намір провадити діяльність із здійснення 

енергетичного аудиту: 

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)  

контакти (поштова адреса, контактні номери телефону, 

адреса електронної пошти) 

 

Інформація про підтвердження кваліфікації особи, яка має намір 

провадити діяльність із здійснення енергетичного аудиту: 

реєстраційний номер сертифіката  

термін дії сертифіката  

напрям діяльності (будівлі, процеси, транспорт)  

Інформація про анулювання кваліфікаційного сертифіката 

енергетичного аудитора: 

номер та дата рішення про анулювання сертифіката  

Інформація про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката особі, яка 

має намір провадити діяльність із здійснення енергетичного аудиту:  

номер та дата рішення про відмову у видачі сертифіката  

Інформація про кваліфікаційну організацію: 

повна та скорочена назва, її правовий статус  

поштова адреса, контактні номери телефону, адреса 

електронної пошти, офіційний веб-сайт 

 

керівник (посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за 

наявності) 

 

Достовірність наданої інформації підтверджую. 



 

 

«__»  ________ 20__р.     __________________           ___________________ 

                                                (підпис керівника,             (посада, прізвище, власне  

                                             (уповноваженої особи)          ім’я, по батькові за 

                                             наявності) 
 

 

 

 

 


