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“Дорожня 
карта”

впровадження 
сталих 

закупівель в 
Україні
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Сталі/“зелені” закупівлі

політика, спрямована на зниження впливу публічних 

закупівель на довкілля та водночас розвиток ринку 

сталих товарів і послуг та направлена на досягнення 

наступних цілей:

• підтримка екологічно чистої енергетики;

• сприяння енергетичній безпеці та охороні   

навколишнього середовища;

• підвищення енергоефективності; 

• зменшення викидів парникових газів від прямих та 

непрямих видів діяльності;

• збереження і захист водних ресурсів; 

• усунення відходів і запобігання забрудненню. 
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Директиви ЄС заохочують замовників  

застосовувати “зелені закупівлі”

Директива 2014/24/ЄС містить норми щодо:

•забезпечення дотримання екологічних зобов’язань під 

час виконання державних контрактів. 

•застосування екологічних характеристики в технічних 

специфікаціях. 

•посилання на екологічне маркування 

•посилання на заходи екологічного менеджменту. 

•використання екологічних критеріїв присудження 

контрактів. 

•урахування вартості життєвого циклу.  
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Чинні законодавчі акти

•Закон України “Про публічні закупівлі”

•Закон України “Про запровадження нових 

інвестиційних можливостей, гарантування 

прав та законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації”
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Закон Про публічні закупівлі

• Стаття 22 Закону містить норму щодо зазначення 

замовниками у тендерній документації вимоги 

стосовно того, що технічні, якісні характеристики 

предмета закупівлі повинні передбачати 

необхідність застосування заходів із захисту 

довкілля.

• Перш за все, це стосується будівельних робіт, щодо 

яких необхідні певні заходи на етапах проектування 

та будівництва, щоб мінімізувати негативний вплив 

на навколишнє середовище, запобігати 

забрудненню повітря та води, ерозії грунту тощо 
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Закон Про публічні закупівлі

• Стаття 28 дозволяє для оцінки поданих пропозицій 

використовувати інші критерії оцінки крім ціни і 

оскільки перелік таких критеріїв не є вичерпним, 

замовники можуть застосовувати такі критерії як: 

"зелений", "енергоефективний"  тощо. 
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Закон про енергосервіс

• Енергосервіс - комплекс технічних та 

організаційних енергозберігаючих 

(енергоефективних) та інших заходів, 

спрямованих на скорочення замовником 

споживання та/або витрат на оплату паливно-

енергетичних ресурсів та/або житлово-

комунальних послуг порівняно із споживанням 

(витратами) за відсутності таких заходів.

• Вибір надавача послуг енергосервісу 

здійснюється через систему електронних 

закупівель Prozorro
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Подальші кроки 

(плани на майбутнє)
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Подальші кроки

• в рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС, 

затверджена Стратегія реформування державних 

закупівель (Дорожня карта) до 2022 року 

(розпорядження КМУ від 24 лютого 2016 року № 

175), яка включає всі заходи, пріоритети, кроки 

подальшого розвитку сфери публічних закупівель в 

Україні. 
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Другий етап (до кінця 2018 року)

В українському законодавстві про публічні закупівлі 

мають бути визначені норми щодо:

• встановлення стандартів підтвердження якості 

продукції, робіт та послуг, методів управління 

господарською діяльністю, критеріїв екологічного 

виробництва тощо;

• визначення критеріїв оцінки пропозицій, у тому 

числі щодо оцінки пропозицій з надзвичайно 

низькими цінами;

• встановлення правил розрахунку очікуваної 

вартості для застосування процедур публічної 

закупівлі 
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Третій етап (до кінця 2019 року)

• розробити умови інтеграції соціальних та екологічних 

стандартів та вимог до виконавців контрактів або до 

продукції, що закуповується для державних потреб, як 

характеристик та елементів оцінки пропозицій у 

процедурах закупівлі; 

• стандартів підтвердження якості продукції та 

міжнародних стандартів маркування продукції; 

• вимог та методів визначення вартості закуплених 

товарів, робіт та послуг з розрахунку їх повного 

життєвого циклу та додаткових витрат на екологічні, 

соціальні та технологічні наслідки використання 

відповідної продукції. 
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Директива 2012/27EU 

про енергоефективність

• Центральні уряди повинні подавати приклад і 

приймати енергоефективні рішення щодо закупівлі 

товарів, робіт і послуг та заохочувати ограни 

місцевого та регіонального рівня наслідувати їх. 

• Держави-члени забезпечують, щоб центральні уряди 

купували тільки товари та послуги з високим рівнем 

енергоефективності, наскільки це відповідає 

вимогам щодо економічної ефективності, 

економічної здійсненності, підвищеної сталості, 

технічної придатності та достатньої конкуренції.
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Infobox.prozorro.org
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НА ЗВ’ЯЗКУ;)

Шимко Наталія

nataly.shymko@gmail.com

shymko@me.gov.ua

044-596-67-23
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