
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від  2022 р. № 

Київ 

 

Про встановлення розміру плати за здійснення незалежної 

верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника 

енергетичного аудиту 

 

Відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України “Про 

енергетичну ефективність” Кабінет Міністрів України постановляє:  

1. Затвердити такі розміри плати за здійснення Державним агентством 

з енергоефективності та енергозбереження незалежної верифікації звіту з 

енергетичного аудиту: 

на вимогу замовника енергетичного аудиту - 2 відсотка від вартості 

проведення енергетичного аудиту визначеної відповідно до договору про 

проведення енергетичного аудиту, але не менш ніж 2000 гривень та не 

більш ніж 25000 гривень. 

на вимогу замовника енергетичного аудиту – розрахунок 

здійснюється автоматично електронною системою Бази даних витягів із 

звітів з енергетичного аудиту або Державним агентством з 

енергоефективності та енергозбереження (у разі звернення замовника 

енергетичного аудиту не через електронний кабінет користувача Бази 

даних витягів із звітів з енергетичного аудиту) та округлюється до 

наступних 10 гривень. 

2. Визначити Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження відповідальним за забезпечення отримання плати та за 

здійснення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на 

вимогу замовника енергетичного аудиту та  її перерахування до 

державного бюджету. 

3. Установити, що Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження для зарахування плати за здійснення незалежної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1306


верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника 

енергетичного аудиту (далі -плати): 

забезпечує відкриття окремого рахунка в банку; 

оприлюднює на веб-порталі Бази даних витягів із звітів з 

енергетичного аудиту інформацію про реквізити рахунка для внесення 

плати або інформацію про зміну таких реквізитів протягом одного 

робочого дня з дня внесення таких змін. 

4. Установити, що плата здійснюється замовником енергетичного 

аудиту одним із таких способів: 

із застосуванням електронного платіжного засобу або шляхом 

безготівкового переказу коштів з банківського через електронний кабінет 

користувача Бази даних витягів із звітів енергетичних аудитів; 

шляхом безготівкового переказу коштів з банківського рахунка 

замовника енергетичного аудиту на рахунок Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження, відкритий для цих цілей. 

 

 

Прем'єр-міністр України      Д.ШМИГАЛЬ 

 

 

 

 

 


