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Державне
агентство
з
енергоефективності
та
енергозбереження
України
(Держенергоефективності) в особі Голови Савчука Сергія Дмитровича, що діє відповідно до
Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 676 (далі
- Сторона 1), та Сумський державний університет, який підпорядкований Міністерству освіти і
науки України, в особі ректора Васильєва Анатолія Васильовича, який діє на підставі Статуту
(далі - Сторона 2), уклали цю Угоду про наступне:
1. Предмет Угоди
Предметом Угоди є співробітництво Сторін з метою налагодження відносин та створення
належних умов для функціонування атестаційних комісій, що будуть проводити професійну
атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності
та обстеження інженерних систем (далі - атестаційних комісій), як це визначено Законом
України «Про енергетичну ефективність будівель», а також професійної підготовки студентів та
зацікавлених осіб у сфері енергоефективності, зокрема в будівлях.
2. Мета співробітництва
Метою співробітництва є об’єднання та координація зусиль сторін щодо забезпечення
досягнення енергетичної незалежності країни, підвищення енергоефективності у всіх сферах
діяльності, належній наявності кваліфікованих фахівців у сфері енергоефективності, а також
популяризація енергоефективних технологій та технічних навичок в цій сфері серед молоді.
3. Основні завдання та напрями співробітництва
Сторона 1 бере на себе наступні зобов’язання:
- координувати всю роботу по створенню та функціонуванні атестаційних комісій,
зокрема розробляти плани роботи з атестаційними комісіями на відповідний період, формування
бази даних атестованих осіб, моніторингу проведення атестації;
- розробити методичні рекомендації щодо формування навчальних програм проведення
сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем;
- розробити рекомендований перелік екзаменаційних питань при проведені атестації;
- розробити примірне положення атестаційних комісій.
Сторона 2 бере на себе наступні зобов’язання:
- створити відповідну атестаційну комісію протягом місяця після затвердження
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку атестації осіб, що мають
намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних
систем»;
- використовувати при створені атестаційної комісії примірне положення атестаційних
комісій;
- використовувати при роботі атестаційної комісії методичні рекомендації щодо
формування навчальних програм проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель
та обстеження інженерних систем;

- використовувати
при
роботі атестаційної комісії рекомендований
перелік
екзаменаційних питань при проведені атестації;
- приймати участь у проведені незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів;
- надавати Стороні 1 інформацію про створення атестаційної комісії, про призначених
членів атестаційної комісії, про кількість атестованих та неатестованих осіб за відповідний
період, про причини відмови та анулювання атестату, про зміни в складі атестаційних комісій.
4. Інші умови
4.1. В рамках цієї Угоди Сторони взаємодіють на основі принципу взаємної довіри.
4.2. Зміни та/або доповнення до цієї Угоди вносяться за письмовою згодою Сторін та є
невід’ємною частиною Угоди.
4.3. Цей документ не є договором та не створює жодних фінансових зобов’язань та
обов’язків для Сторін, а саме: Угода не може бути підставою для пред’явлення вимог чи інших
юридичних дій до жодної зі Сторін та не зобов’язує жодну зі Сторін до укладання договору у
майбутньому.
Втім, Сторони цим заявляють намір діяти у відповідності до даної Угоди в рамках, які
Сторони вважають доцільними та необхідними, і які не суперечать чинному законодавству
України.
4.4. Сторони можуть зупинити дію Угоди письмово, попередивши інші Сторони за
місяць до дати розірвання цієї Угоди.
5. Вирішення спорів
5.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
5.2 .
' У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку.
6. Строк дії Угоди
6.1. Ця Угода набуває чинності з дати її підписання та діє до набрання чинності Закону
України «Про енергетичну ефективність».
6.2. Ця Угода укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
7. Адреси та реквізити сторін
Сторона 1
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