ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від ____________ № _____

ПОРЯДОК
набуття статусу саморегулівної організації у сфері енергетичної
ефективності
1. Цей Порядок визначає процедуру набуття статусу саморегулівної
організації у сфері енергетичної ефективності (далі - саморегулівна
організація).
2. Неприбуткове добровільне об’єднання фізичних та/або юридичних
осіб за напрямом господарської чи професійної діяльності у сфері
енергетичної ефективності (далі - об’єднання) набуває статусу
саморегулівної організації з моменту його реєстрації Мінрегіоном відповідно
до цього Порядку.
3. Об’єднання, що має намір набути статусу саморегулівної
організації, повинно відповідати критеріям, визначеним частиною четвертою
статті 10 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (далі Закон).
Відповідність саморегулівної організації встановленим Законом
критеріям є обов’язковою як на момент прийняття рішення про реєстрацію
саморегулівної організації, так і протягом строку його дії.
Для цілей цього Порядку особа, що провадить на постійній основі
професійну діяльність у сфері сертифікації енергетичної ефективності
відповідно до Закону – особа, що не рідше одного разу на рік здійснює
сертифікацію енергетичної ефективності будівель, що підтверджується
наявністю складеного енергетичного сертифіката, який внесений в базу
даних енергетичних сертифікатів.

Для цілей цього Порядку особа, що провадить на постійній основі
професійну діяльність у сфері обстеження інженерних систем відповідно до
Закону – особа, що не рідше одного разу на рік здійснює обстеження
інженерних систем будівель, що підтверджується наявністю складених звітів
про результати обстеження інженерних систем, які внесені в базу даних
звітів про обстеження інженерних систем.
4. Реєстрація саморегулівної організації здійснюється відповідно до
рішення Мінрегіону на безоплатній основі.
5. Для реєстрації об’єднання як саморегулівної організації об’єднання
подає до Мінрегіону відповідну заяву за формою, наведеною у додатку 1 до
цього Порядку.
До заяви додаються:
1) інформація про об’єднання: повне найменування, код ЄДРПОУ,
місцезнаходження, телефон, електронна адреса, адреса веб-сайту, органи
управління, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника, відомості про
відокремлені підрозділи (у разі їх наявності), їх контактні дані
(місцезнаходження, телефон).
2) копії статуту та рішення уповноваженого органу управління
об’єднання про намір набути статусу саморегулівної організації;
3) довідка про кількісний членів об’єднання за формою, наведеною у
додатку 2 до цього Порядку;
4) довідка про членів об’єднання, що провадять на постійній основі
професійну діяльність у сфері сертифікації енергетичної ефективності або
обстеження інженерних систем за формою, наведеною у додатку 3 до цього
Порядку;
Усі документи, що додаються до заяви, не можуть за датою складання
перевищувати одного місяця до дня подання заяви і мають бути засвідчені
керівником, а документи, які містяться на більше ніж одному аркуші, мають
бути прошиті, пронумеровані та засвідчені керівником.
Відповідальність за достовірність відомостей,
документах, що додаються до заяви, несе заявник.

зазначених

у

6. Мінрегіон протягом 20 календарних днів з дня надходження заяви
та додатків до неї, розглядає заяву та приймає одне з таких рішень:
1) про реєстрацію саморегулівної організації;
2) про відмову в реєстрації саморегулівної організації.

7. Під час розгляду заяви проводиться перевірка поданих документів
та відомостей про об’єднання.
Перевірка загальних відомостей про об’єднання, зазначених у заяві та
документах, що додаються до неї, перевіряються з використанням
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Перевірка щодо відповідності об’єднання критеріям, визначеним
частиною четвертою статті 10 Закону, здійснюється з використанням
відомостей баз даних атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження
інженерних систем, енергетичних сертифікатів, звітів про обстеження
інженерних систем.
8. Підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації
саморегулівної організації є:
1) невідповідність об’єднання критеріям, визначеним частиною
четвертою статті 10 Закону;
2) неподання, подання не в повному обсязі документів, передбачених
пунктом 5 цього Порядку;
3) недостовірність відомостей у поданих документах, невідповідність
документів вимогам законодавства та цього Порядку.
9. Про відмову в реєстрації саморегулівної організації об’єднання
повідомляється у письмовій формі протягом 3 робочих днів з дня прийняття
відповідного рішення Мінрегіоном. У повідомленні зазначаються
вмотивовані підстави такої відмови.
10. Після усунення недоліків, що стали причиною прийняття рішення
про відмову в реєстрації саморегулівної організації, об’єднання може
повторно подати заяву.
11. Повідомлення щодо прийнятого рішення про реєстрацію
саморегулівної організації Мінрегіон надсилає об’єднанню протягом
3 робочих днів з моменту його прийняття (із наданням копії відповідного
рішення).
12. Інформація про зареєстровані саморегулівні
оприлюднюється на офіційному сайті Мінрегіону.

організації

13. Перелік інформації про саморегулівну організацію, що підлягає
оприлюдненню:
1) повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон,
електронна адреса, адреса веб-сайту, органи управління, посада, прізвище,
ім’я, по батькові керівника, перелік відокремлених підрозділів (у разі їх
наявності) та їх контактні дані (місцезнаходження, телефон);

2) кількість членів саморегулівної організації, які відповідно до
Закону є енергоаудиторами або фахівцями з обстеження інженерних систем;
3) кількість членів об’єднання, які провадять на постійній основі
професійну діяльність у сфері сертифікації енергетичної ефективності або
обстеження інженерних систем.
4) дата прийняття рішення про реєстрацію саморегулівної
організації;
5) дата та підстави внесення змін до відомостей про саморегулівну
організацію;
6) дата та підстави прийняття рішення про скасування реєстрації
саморегулівної організації.
14. Втрата статусу саморегулівної організації відбувається з моменту
прийняття рішення про припинення реєстрації саморегулівної організації.
Втрата статусу саморегулівної організації не тягне за собою
припинення діяльності об’єднання як юридичної особи.
15. Рішення про скасування реєстрації саморегулівної організації
приймається Мінрегіоном у разі:
1) добровільної відмови об’єднання від статусу саморегулівної
організації на підставі письмової заяви про скасування реєстрації
саморегулівної організації, що подається у формі згідно із додатком 4 до
цього Порядку. До заяви додається копія відповідного рішення
уповноваженого органу управління об’єднання;
2) рішення суду про припинення або заборону діяльності об’єднання,
яке набрало законної сили;
3) рішення суду про позбавлення статусу саморегулівної організації,
яке набрало законної сили;
4) встановлення Мінрегіоном фактів невідповідності об’єднання
критеріям, визначеним частиною четвертою статті 10 Закону;
5) неподання або подання з порушенням встановленого пунктом 21
цього Порядку строку саморегулівною організацією інформації про
кількісний склад членів об’єднання та членів об’єднання, що провадять на
постійній основі професійну діяльність у сфері сертифікації енергетичної
ефективності або обстеження інженерних систем.
16. Мінрегіон приймає рішення про припинення реєстрації
саморегулівної організації протягом 20 календарних днів з моменту
отримання документів або виявлених фактів, передбачених пунктом 15 цього
Порядку.

17. Протягом 3 робочих днів з моменту прийняття рішення про
припинення реєстрації саморегулівної організації Мінрегіон:
1) надсилає об’єднанню у письмовій формі повідомлення про
прийняте рішення (із наданням копії відповідного рішення);
2) розміщує інформацію про скасування реєстрації саморегулівної
організації на сайті Мінрегіону.
18. Об’єднання має право повторно подати заяву про реєстрацію
саморегулівної організації не раніше, ніж через шість місяців після прийняття
Мінрегіоном рішення про скасування реєстрації саморегулівної організації.
19. У разі зміни найменування, місцезнаходження та/або керівника
саморегулівної організації, саморегулівна організація протягом 5 робочих
днів з дня настання таких змін, подає Мінрегіону у письмовій формі заяву
про внесення змін до відомостей про саморегулівну організацію за формою,
наведеною у додатку 5 до цього Порядку.
20. Мінрегіон протягом 20 календарних днів з дня отримання
інформації, передбаченої пунктом 19 цього Порядку:
1) вносить зміни до інформації про саморегулівну організацію,
розміщеної на сайті Мінрегіону;
2) надсилає саморегулівній організації
повідомлення про внесення відповідних змін.

у

письмовій

формі

21. Саморегулівні організації, щороку до 15 липня, подають
Мінрегіону станом на 1 липня поточного року довідки, визначені
підпунктами 3,4 пункту 5 цього Порядку, крім саморегулівних організацій,
що зареєстровані Мінрегіоном протягом першого півріччя поточного року.
22. Мінрегіон щороку до 15 серпня, на підставі поданих документів
відповідно до пункту 21 цього Порядку, проводить перевірку саморегулівної
організації на предмет відповідності критеріям, визначеним частиною
четвертою статті 10 Закону.
23. У випадку неподання саморегулівною організацією документів
відповідно до пункту 21 даного Порядку або подання їх із порушенням
встановлених строків чи встановлення за результатами проведеної відповідно
до пункту 22 цього Порядку перевірки невідповідності саморегулівної
організації критеріям, визначеним частиною четвертою статті 10 Закону,
Мінрегіон приймає рішення про припинення реєстрації саморегулівної
організації.
24. У випадку виявлення під час проведеної перевірки відповідно до
пункту 22 цього Порядку порушення вимог щодо оформлення відповідних
документів, Мінрегіон надсилає на адресу саморегулівної організації

письмове повідомлення про необхідність виправлення допущених порушень.
Саморегулівна організація має право виправити встановлені під час
проведення перевірки порушення та повторно подати документи не пізніше,
ніж через 20 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.
25. Державний контроль Мінрегіону за діяльністю саморегулівних
організацій полягає у зборі, перевірці та аналізі інформації щодо їх
відповідності критеріям, встановленим Законом.
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