
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

СМММЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
39600 Полтавська обл..м, Кременчук 

вул. Петршотрявневл, 20
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Т И Т У Л Ь Н А  С Т О Р І Н К А
ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

кваліфікаційного іспиту із сертифікації енергетичної ефективності

ПІБ особи, що подала заяву НсГпрове

(назва іспиту)

(ШБ особи, що подала заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності) 

Дата проведення іспиту « /<^ » / с ?  20//Ьоку

Номер варіанту завдання 2  Підпис вступника 

Кількість правильних відповідей______ ^ Ъ о Т с ^ к с / )______________
(цифрами тк літерами)

Кількість відсотків правильних відповідей______(ІСіМ кАЛ-1 бТЬ  \ _____
(цифрами та літерами)

Загальна кількість тестових та ситуаційних завдань______
(цифрами таУїтерами)

(ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)



1 олові атестаціиної комісії 
К' ре м е м ч у ц ько го н ац і о н ал ь н о го у н і верс 11 ге і у 
імені Михайла Остроградського 
доценту Перекресту А. Л.

учасника атестації

який/яка мешкає за адресою:

„А. ,&

Електронна адреса:

-д-

ЗА Я В А
на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної 

ефективності та обстеження інженерних систем будівель

Прошу допустити мене до проходження професійної атестаці ї з метою 
отримання кваліфікаційного сертифіката на право провадити діяльність з 
проведення аудиту енергетичної ефективності будівель/обстеження 
інженерних систем будівель (необхідне підкреслити)  відповідно до графіка 
атестаційної  сесії  «_/£_» __________ 20  ̂ року.

із «Порядком проведення атестації осіб, які мають намір провадити 
діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель/обстеження 
інженерних систем будівель», затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.07.20/8 року М1605, та «Положенням про 
атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації 
енергетичної ефективності та обстеження ін.женерних систем», 
затвердженим Вченою радою Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського від 05.07.2018 року, ознайомлений (а).

Про прийняте рішення прошу повідомити мені: засобами електронного 
з в ’язку; листом на адресу; засобами телефонного з в ’язку (необхідне 
підкреслити).

До заяви додаю:
1) копію паспорта громадянина України;
2) оригінал платіжного документа (квитанцію) про сплачену послугу із 

проведення атестації;
3) копія документа про вищу освіту та додаток до нього;
4) копія трудової  книжки;
5) інші документи (за бажанням кандидата),  що підтверджують його 

професійну професійну спеціалізацію,  рівень кваліфікації та знань).

(дача)



РІ ШЕННЯ
а те ста ц і й н ої ком і с ії

Кременчуцький національний університет імені Михайла Осгроградського
( найменування заклад) в и т о ї освіти саморегудівної організації у сфері енергетичної ефективності) 

під 7 ї)'г і/ >р. № с€  ^ £

членів ІСОМІСП

Комісія у складі голови____ _____ __________
ім 'я, по батькові)

(пріііііпие. ім 'я, по батькові)

7/ 3.
(прізвище. ім ’я, по батьков

(прізвище, ім'я, по батькові)

(прізвище. ім'я, по батькові)

а результатами проходження^кваліфікаційного іс іпп\  нрийпяла рішення про видачу/ждм*)**у  у 
видачі і '

(прізвище. і.и>я. по баїькові особи, що полала заяву на

провелеиия і(ц/()<ресіиної атестації у сфері заоезпелення енергетшш/ї ефективності та

обстеження інженерних систем бчлівель)

кваліфікаційного атестата на право провадження діяльності з проведення аудиту енергетичної  
ефективності будівельАюстеження інженерних систем будівель.

Додаток: 1. Оригінали виконаних особою, що подала заяв}’ на проведення професійно!
атестації у сфері забезпечення енергетичної  ефективності  та обстеження інженерних 
систем будівель, тестових та ситуаційних завдань кваліфікаційного іспиту на у а р к .

2. Заява на проведення професійної  атестації у сфері забезпечення енергетичної 
ефективності  та обстеження інженерних систем будівель з документами, що 
додаються до неї. па |ж.

.ї. Рішення і#^ю1ІПУ>ведешія професійної  атестації на / ^ а р к .

олова комісії

Члени комісії:
(ціліше)

( ш ш іалил ірізвіпце) 

( ініціали, мрізвйЙне)


