
 

 

Додаток 3  

до Порядку дій учасників Програми підтримки енергомодернізації 

 багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ, ВИСНОВКУ 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ТАКИХ 

ВИСНОВКІВ 

 

Посилання на будь-який документ (державні стандарти, державні 

будівельні норми тощо) є посиланнями на цей документ з поправками, змінами, 

доповненнями, замінами або після викладення в новій редакції, що може час від 

часу бути здійсненими в будь-який спосіб. 

Положення закону чи нормативно-правого документу є посиланням на таке 

положення зі змінами або в новій редакції. 

 

1. Вимоги до енергетичного аудиту (далі – Енергоаудит): 

1) Енергоаудит проведено відповідно до Закону України «Про 

енергетичну ефективність будівель» №4941 від 22 червня 2017 року та Порядку 

проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного 

сертифіката, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України № 172 від 11 липня 

2018 року, що підтверджується наявністю договору про надання послуг із 

сертифікації енергетичної ефективності будівлі та актом приймання-передачі 

відповідних послуг. 

2) Енергоаудит проведено енергоаудитором, атестованим відповідно до 

Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити 

діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних 

систем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 

року № 605, кваліфікаційний атестат якого не анульовано, що підтверджується 

наявністю атестата у базі даних атестованих енергоаудиторів відповідно до наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України № 62 від 21 березня 2018 року. 

3) В результаті Енергоаудиту складено: 

− Енергетичний сертифікат, дані якого внесені до бази даних 

енергетичних сертифікатів відповідно до наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 62 від 21 

березня 2018 року; 

− Рекомендаційний звіт, що містить висновок енергетичного аудиту, 

розроблений з урахуванням Переліку заходів відповідно до Додатку 2 Програми, 

який включає інформацію та пропозиції щодо реалізації енергоефективних заходів 
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Документ є невід’ємною частиною Програми підтримки енергомодернізації  

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (версія № 1/2019)) 

для пакету «А» чи «Б» відповідно до форми Опису проекту згідно з Додатком 4 

цього Порядку (далі – Опис проекту), а також, у разі виключення обов’язкових 

заходів, інформацію про умови виключення обов'язкових заходів для пакетів «А» 

чи «Б» відповідно до форм згідно з таблицями 1 чи 2 Додатку 5 цього Порядку. 

2. Вимоги до висновку енергетичного аудиту та критерії його оцінки: 

 

№ Вимоги Критерії 

1. Висновок енергетичного 

аудиту містить наступні 

розділи: 

 

1.1. Детальні відомості про будівлю містять 

інформацію, зазначену у таблицях 1, 3, 4, 5, 9 Опису 

проекту.  

1.2 Заходи (рекомендації) щодо забезпечення 

(підвищення рівня) енергетичної ефективності 

будівлі розроблені для пакету А чи Б відповідно до 

Програми та містять інформацію, зазначену у 

таблицях 2, 5, 6, 7, 8 Опису проекту.  

2. Висновок енергетичного 

аудиту містить всі 

обов'язкові заходи для 

пакетів «А» чи «Б», крім 

випадків їх виключення з 

допустимих підстав. 

 

2.1. Висновок енергетичного аудиту містить всі 

обов'язкові заходи для пакету «А» чи «Б», 

відповідно до Додатку 1 до Програми, крім випадків 

їх виключення з допустимих підстав (Додаток 5 

цього Порядку). 

 

3. Висновок енергетичного 

аудиту містить 

рекомендації про 

виключення 

обов'язкових заходів у 

разі їх економічної або 

технічної недоцільності. 

3.1. Висновок енергетичного аудиту містить умови 

виключення обов'язкових заходів, наведені у 

Додатку 5 цього Порядку. 

 


