
РІШЕННЯ 
атестаційної комісії

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(найменування закладу вищої освіти/саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності) 

від 20 / / р .  № £
Комісія у складі голови і

членів комісії
(г^швшце, ім’я, ПО

А (прізвище, ім’я, по батькові)

побатькові)

(прізвтце, ім’я ,^ б а т ь к о ^

(прізвище, ім’я, по банкові)

за результатами проходження кваліфікаційного іспиту прийняла рішення про видачу/тямову у 
видачі__________ ;________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, що подала заяву на

проведещія професійної атестації у сфері забезпечення енерге^Йної 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 

Члени комісії:
(підпис)

(ініціали,,

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

£0. £  Зоґі&ил—
ніціали, прізвище)

(підпис) , прізвище)



Голові атестаційної комісії 
Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського 
доценту Перекресту А. Л.

учасника атестацій
плоАцо/утЄо Іоайпік. ЛЧсл_________

(прізвище, ім’я, по батькові)

який/яка мешкає за адресою:
М -Пп/ГСоІЦ
я к . £ 5 $ .  « і, К С £ ___________________
Електронна адреса:
УІс̂ ІЬІаі/, РгГ̂ едсх(а> дш&іі аот 
Телефон: С О ї ^ ОА*Рю

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 сертифіката на право провадити діяльність з 
проведення аудиту енергетичної ефективності, будівель/обстеження 
інженерних систем будівель (необхідне підкреслити) відповідно до графіка 
атестаційної сесії «АА » ___________2СНІР року.

(дата атестації)

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 26.07.2018 року №605, та «Положенням про 
атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації 
енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем», 
затвердженим Вченою радою Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського від 05.07.2018року, ознайомлений(а).

Про прийняте рішення прошу повідомити мені: засобами електронного 
зв’язку; листом на адресу; засобами телефонного зв’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). /

43.06.49
(дата) — ТТПЖЙСІ7



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛІВ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕН) МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКш
39600 Полт«»о**« ввл., її. Кременчук

вуЛ; £Ь ^

(штамп закладу вищої освіти)

Т И Т У Л Ь Н А  С Т О Р І Н К А
ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

кваліфікаційного іспиту із сертифікації енергетичної ефективності

І (назва іспиту) ^

_____________________СА^Іислс^ кріїюьсн а  _________________________ _
(ПІБ особи, що подала заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності) 

Дата проведення іспиту 20Q року

Номер варіанту завдання ^  Підпис вступник;

Кількість правильних відповідей № (
^  (цифрами та літерами)

Кількість відсотків правильних відповідей
(цифрами та літерами)

Загедь/т п кількіс^%  ̂ ^ тестових та ситуаційних завдань

(цифрами та літерами)



Міністерство освіти і науки України 
Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського

КВАЛІФІКАЩЙНИЙ АТЕСТАТ

має право провадити діяльність з

проведення аудиту енергетичної ефективност

будівель

Цей кваліфікаційний атестат засвідчує, що

^ е / і Л і й
7  (пр(прізвище,

О М М І іи іО Л )у ім'я, по батькові)
на підставі рішення атестаційної комісії

Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації 
(найменування закладу вищої освіти/

Кременчуцького національного університету,
саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності)

_________імені Михайла Остроградського_____

Строк дії кваліфікаціоного сертифіката 

до « '{б » 20_^р .

Ректо

атестаційнб

С.А. Сергієнко
(ініціали, прізвище)

А.Л. Перекрест
(ініціали, прізвище)


