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Компонент 1. Інструменти управління та 

фінансування для заохочення сталого 

виробництва та споживання і переходу на зелену 

економіку.

Компонент 2. Стратегічна екологічна оцінка 

(СЕО) та оцінка впливу на навколишнє 

середовище (ОВНС) як частина реалізації 

політики сталого виробництва та споживання.

Компонент 3. Демонстраційні проекти з 

реалізації, упровадження та поширення 

ресурсоефективного та чистого виробництва 

(РЕЧВ).



національна 

координуюча організація

«ВПРОВАДЖЕННЯ  СТАЛИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ»

завдання 1.6 компоненти 1 програми EaP GREEN: 

«Заохочення зміни державного споживання через впровадження практики 

сталих публічних закупівель»

партнер програми EaP GREEN

координація та технічна підтримка



Законодавство ЄС 

у сфері публічних (державних) 

закупівель

Директива 18/2004/ЄС у сфері здійснення 

державних закупівель

Рекомендовано застосовувати екологічні та 

соціальні критерії до:

- постачальника/виконавця робіт чи 

надавача послуг (критерії кваліфікації);

- предмету закупівель (критерії відбору).

Директива 2014/24/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради ЄС 26 лютого 2014 року 

про державні закупівлі та скасування 

Директиви 2004/18/EC – вимога з 

доповненнями та деталізацією 

(термін імплементації до квітня 2016 року)



ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ:

• вимоги до реєстрації, маркування, 
контролю хімічних речовин (особливо 
небезпечних); 

• обмеження викидів, стандарти якості 
для води, ґрунту і повітря, 
встановлення спеціальних правил для 
промислових, сільськогосподарських 
та міських районів; 

• програми управління водними 
ресурсами, що вимагають комплексних 
заходів для забезпечення спеціальних 
цілей у сфері якості води; 

• управління відходами, акцент на 
повторному використанні і переробці, 
належному управлінні відпрацьованих 
акумуляторних батарей, електронного 
обладнання, машин та устаткування; 

• скорочення споживання енергії та 
водних ресурсів, особливо у будівлях; 

• програми екологічного маркування, 
екологічного аудиту та енергетичного 
маркування.



ДОГОВОРА ПОСТАЧАННЯ:     

• обмеження використання небезпечних 
речовин, неперероблюваних 
матеріалів, попередження 
зловживанням дефіцитними 
ресурсами (наприклад рідкісними 
видами деревини для виготовляння 
меблів чи будматеріалів); 

• обмеження викидів (виробничі 
процеси) та використання хімічних 
речовин (харчові продукти); 

• пакування і транспортування з метою 
обмеження утворення відходів або 
споживання енергії (будь-які продукти); 

• споживання енергії продуктом під час 
використання (електронне 
обладнання); 

• довговічність/експлуатаційний ресурс 
продукту для сприяння ефективному 
використанню ресурсів (лампи 
освітлення, транспортні засоби); 

• переробка/повторне використання 
продукту після завершення строку 
служби з метою скорочення утворення 
сміття (транспортні засоби, електронне 
обладнання, будматеріали); 

НАДАННЯ ПОСЛУГ:     

• кваліфікація персоналу для виконання 

договору в екологічно сприятливий 

спосіб (клінінг, транспортування тощо); 

• продукти/матеріали для надання 

послуг повинні відповідати екологічним 

критеріям (обслуговування, клінінг); 

• енергетична та ресурсна ефективність;

ВИКОНАННЯ РОБІТ:

• обмеження утворення пилу, шуму та 

інших впливів на місці виконання робіт 

та під'їзних шляхах; 

• будматеріали та матеріали для 

оздоблення повинні відповідати 

екологічним критеріям; 

• енергетична та ресурсна ефективність 

будівлі (експлуатація). 



http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm



Законодавство ЄС 

у сфері публічних (державних) 

закупівель

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА – ЄС

Директива 2014/24/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС 26 лютого 

2014 року про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/EC

Стратегія реформування системи публічних закупівель
(затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р)

Закон України «Про публічні закупівлі» 

заходи з захисту довкілля;

критерії технічних специфікацій; 

до 2019:

- кваліфікаційні критерії;

- соціальні стандарти;

- екологічні стандарти та екологічне 

маркування;

- повна вартість життєвого циклу 





Пріоритетні категорії  (предмет закупівлі)

Аналізування готовності ринку

Методика оцінювання життєвого циклу

Критерії (кваліфікація/технічні специфікації)

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm



Греція, Альмірос (2009)

Місцева влада невеликого грецького міста Алмирос розглянула 
можливі варіанти економії витрат на вуличне освітлення і 
вирішила замінити старі світильники зі ртутними лампами на 
нові – більш галогені.

- 2500 ламп

- дорожче €60/лампа

- економія витрат 

на освітлення 40%

- економія електроенергії 

на кожній одиниці впродовж 

її життєвого циклу с €315

- зменшення емісій 

парникових газів ~ 2,9 т.



Мальта, Пемброук (2009)

Будівництво початкової школи.

На місті колишніх казарм, 

9 Га, 280 учнів. 

Відновлювальні джерела енергії, 
електронна система управління 
освітленням та опаленням, 
екологічні будматеріали та 
матеріали для оздоблення, 
економне водоспоживання, 
екноргоефективне обладнання.

Досвід проектування та будівництва школи надав 

можливості мальтійському уряду мінімізувати шкідливі 

впливи під час реалізації інших будівельних проектів.



Бремен, Німеччина (2010)

Постачання офісного обладнання. 
Предмет закупівлі: «Придбання 
офісного обладнання з 
покращеними екологічними 
характеристиками». 

Технічні характеристики 
враховували  вимоги екологічних 
стандартів добровільних 
сертифікаційних систем. 

Наявність сертифікату 
відповідності та ліцензійної угоди 
на право застосування екологічного 
маркування не обов'язкова умова.



Доля сталих публічних закупівель у 

держава-членах ЄС до прийняття Директиви 24/2014



Данія, Копенгаген (2017)

З 12 жовтня 2017 року  20 категорій 
продукції, від мийних засобів і 
підгузків до комп’ютерів і фарб, 
закуповуватися виключно за 
наявності екологічного сертифіката 
та відповідного маркування. 

На 2018 рік нові категорії: 

іграшки та офісна техніка. 

Щорічне збільшення на 2-4 категорії. 

54% мешканців Копенгагена вважають 

ініціативу муніципалітету дуже важливою.



«За останніми даними дослідження Євробарометра , 26% європейських 

виробників пропонують екопродукти і послуги, тобто такі, що пройшли 

органічну або екологічну сертифікацію. 77% споживачів готові платити 

більше за екопродукцію за умови, що вони будуть упевнені в тому, що вона 

дійсно є такою.

Світовий ринок екопродукції оцінюється у 4200 млрд. євро з часткою ЄС в 

розмірі 21%. Цей ринок зростає щороку на 4% і має найбільший потенціал 

зростання числа робочих місць.

Існує значний попит на екопродукти, пропоновані за конкурентоздатною 

ціною, що свідчить про високий нереалізований потенціал на внутрішньому 

ринку ЄС, в тому числі державні закупівлі, на які припадає значна частка 

європейського споживання (близько 20% від ВВП ЄС)».

КРІСТІНЕ ДОРОСКО

Головне управління з охорони 

навколишнього середовища 

Єврокомісії (Брюссель, Бельгія)



Кількість виданих екологічних сертифікатів на право

застосування знака екологічного маркування ЄС  

за період 1992- вересень 2017 рр.



https://www.globalecolabelling.net/



ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 

РОЗВИТОК СТАЛИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ



УКРАЇНА: АДАПТАЦІЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

17 Цілей, 86 завдань національного розвитку та 172 показники для моніторингу 

2016-2017, десятки обговорень, 800 експертів



Стратегія сталого розвитку УКРАЇНА - 2020
Зелені інвестиції 

Основні гравці на фінансовому ринку, такі як Світовий банк, Європейський 

банк реконструкцій та розвитку, Корпорація НЕФКО та інші, висувають у 

своїх інвестиційних портфелях обов'язкові екологічні критерії як один з 

елементів сталості проекту.

Закон України «Про публічні закупівлі» та процес 

подальших реформ системи державних закупівель

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року»

Оновлений проект Стратегії до 2030 року, розроблений Міністерством 

екології та природних ресурсів України, та національний план дій, 

спрямований на її реалізацію, доповнює попередній варіант Стратегії 

впровадженням Цілі 1 Формування в суспільстві екологічних цінностей 

та засад сталого споживання і виробництва

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам 

господарювання на захист навколишнього природного середовища» 

ISO 20400:2017 Sustainable procurement – Guidance 

(Cталі закупівлі – Настанова)



Вимоги Директиви 24/2014

Стаття 152 Угоди про Асоціацію Україна – ЄС

Україна зобов'язана до 2019 року впровадити в систему закупівель на 
законодавчому рівні вимоги, що забезпечать більшу інтеграцію екологічних і 
соціальних критеріїв на основі відповідних стандартів до виконавців контрактів 
або до закуповуваних для державних потреб товарів, послуг чи робіт, у тому 
числі встановлення:

- стандартів підтвердження якості продукції, робіт та послуг, методів управління 
господарською діяльністю, критеріїв екологічного виробництва тощо (статті 57, 
58, 62 Директиви 2014/24/ЄС);

- встановлення спеціальних умов публічної закупівлі товарів та послуг, які 
закуповуються з метою підтримки зайнятості соціально незахищених осіб, 
інвалідів (cтатті 20 і 77 Директиви 2014/24/ЄС);

- умов 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 (статті 74 і 
77 Директиви 2014/24/ЄС);

- стандартів підтвердження якості продукції та міжнародних стандартів 
екологічного маркування (статті 74 і 77 Директиви 2014/24/ЄС);

- вимог і методів визначення вартості закуплених товарів, робіт і послуг у 
розрахунку їх повного життєвого циклу і додаткових витрат на екологічні, 
соціальні та технологічні наслідки їх використання (експлуатації) (статті 31, 68, 
78-82 Директиви 2014/24/ЄС.



Законодавство, ринковий потенціал та 

інструменти сталих публічних закупівель 

в Україні 

СВІТЛАНА БЕРЗІНА

національний координатор проекту «Впровадження  СПЗ в Україні» 

(компонента 1.6 програми EaP GREEN: «Заохочення зміни державного 

споживання через впровадження практики сталих публічних закупівель») 

Підсумкова Конференція

23 листопада, 2017

Україна, Київ, МВЦ





ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»

Вимога включення до документації конкурсних торгів 

застосування заходів із захисту довкілля (при проведенні відкритих 

торгів та попередньої кваліфікації).

Можливість застосовувати екологічні критерії у технічних 

специфікаціях документації конкурсних торгів у якості критеріїв 

відбору. 

Замовники можуть посилатися на стандарти, що встановлюють 

екологічні критерії до предмета закупівель, у тому числі щодо його 

характеристик (наприклад, енергоефективність, функціональні 

характеристики, токсичність, біологічний розклад та інші екологічні 

характеристики), тим самим забезпечуючи ефективність закупівлі.



НАРОЩУВАННЯ ПОТНЦІАЛУ СТАЛИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Стаття 152 Угоди про Асоціацію Україна – ЄС

Україна зобов'язана до 2019 року впровадити в систему закупівель на 
законодавчому рівні вимоги, що забезпечать більшу інтеграцію екологічних і 
соціальних критеріїв на основі відповідних стандартів до виконавців контрактів 
або до закуповуваних для державних потреб товарів, послуг чи робіт, у тому 
числі встановлення:

- стандартів підтвердження якості продукції, робіт та послуг, методів управління 
господарською діяльністю, критеріїв екологічного виробництва тощо (статті 57, 
58, 62 Директиви 2014/24/ЄС);

- встановлення спеціальних умов публічної закупівлі товарів та послуг, які 
закуповуються з метою підтримки зайнятості соціально незахищених осіб, 
інвалідів (cтатті 20 і 77 Директиви 2014/24/ЄС);

- умов 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 (статті 74 і 
77 Директиви 2014/24/ЄС);

- стандартів підтвердження якості продукції та міжнародних стандартів 
екологічного маркування (статті 74 і 77 Директиви 2014/24/ЄС);

- вимог і методів визначення вартості закуплених товарів, робіт і послуг у 
розрахунку їх повного життєвого циклу і додаткових витрат на екологічні, 
соціальні та технологічні наслідки їх використання (експлуатації) (статті 31, 68, 
78-82 Директиви 2014/24/ЄС.







Пріоритетні категорії та

продукти

Лакофарбові матеріали Теплоізоляційні матеріали Мийні засоби



КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

Продукція для чищення  (засоби для чищення та мийні засоби) 

Код ДК 021:2015 (39830000-9)





Продукція повинна бути без вмісту етилендіамінтетраацетатної кислоти, сполук хлору та 

фосфору (фосфатів, фосфонатів).

СМЗ повинні мати наступні фізико-хімічні показники та функціональні властивості:

1) концентрація водневих іонів рН - 10,5-11,5; 

2) мийна здатність по відношенню до еталону (здатністю відновлювати чистоту брудної 

поверхні) ≥ 85%;

3) хімічна відбілювальна здатність (по відношенню до еталону) ≥ 90%;

4) масова частка пилу ≤ 1%;

5) зниження міцності тканини після прання ≤ 10%.

Продукція повина мати зручність та економічність користування щодо пакування, дозування або 

нанесення на поверхню.

Постачальник повинен надати детальну інструкцію щодо призначення, дозування та 

застосування продукції.

Продукція повинна постачатися у тарі (упаковці), що відповідає умовам, характеру та 

особливостям товару.

Паковання чи спожиткові тара повинні бути придатним для переробки і не бути обробленим у 

такий спосіб, що може перешкоджати їх перероблянню.





Продукція для чищення  

(засоби для чищення та 

мийні засоби) 

Код ДК 021:2015 

(39830000-9)



Лакофарбові матеріали 

(водні фарби) 

Код ДК 021:2015 

(44812220-3)





Підтримка здійснення

СПЗ

Що?

- стандартне або особливе замовлення

- визначення категорії продукції з врахуванням 

поставленої цілі

Які критерії вибору?

- технічні, якісні, функціональні та екологічні 

характеристики предмету закупівель

Які істотні умови та моніторинг виконання?

- розробляння згідно цілей замовника

Як дізнатися більше про СПЗ?

- навчання

- консультації 

- комунікаційна платформа



7.3 Матеріали для утеплення 

7.3.1 Повинні відповідати вимогам ДБН В.1.2-8.

7.3.2 Без вмісту в якості інгібіторів горіння (антипірени):

а) полібромдіфенілових ефірів  (ПБДЕ);

б) полібромованих біфенилів (ПБД);

в) бромованого парафіну;

г) коротколанцюгових (С<13) хлорованих парафінів з нерозгалуженою 

структурою, з вмістом хлору (хлоралкани) більше ніж 50 %;

д) оксидів сурми.

7.3.3 Значення показника  співвідношення  густини  та теплопровідності згідно 

Таблиці Л.1 Додатку Л ДБН В.2.6-31.

7.3.4  Ефективна питома активність природних радіонуклідів  (226Rа, 232Тh, 40К), 

не повинна  бути більше ніж 250 Бк/кг.

7.3.5 За горючістю, займистістю, поширенню полум’я та  димоутворювальною

здатністю і токсичністю продуктів горіння продукція повинна відповідати низькій або 

помірній групам згідно ДБН В.1.1-7.



7.4  Віконні та дверні конструкції

7.4.1 Заборонений вміст лакофарбових матеріалів, шпаклівок, клеїв, наповнювачів 

та герметиків, позначених за  класами небезпеки що наведені у Таблиці:



7.4  Віконні та дверні конструкції

(продовження)

Дозволений вміст засобів для захисту деревини на водній основі, 

позначених за класом небезпеки H411 (R51/53).

7.4.2 До складу склопакету повинно входити як мінімум одне скло з 

низькоемісійним покриттям.

Коефіцієнт емісії такого скла не повинен бути більше ніж:

а) 0,06 – для скла з м'яким покриттям;

б) 0,18 – для скла з твердим покриттям.
Примітка. Коефіцієнт емісії повинен визначатися згідно  ГОСТ EN 12898.

7.4.5 Уникати використання газів фтору (SF6, PFC) в конструкції вікон. 

Використовувати аргон (ксенон) або вакуум.

7.4.6 Термін служби конструкції, встановлений виробником, не менше ніж 

10 років. 

7.5 Рекомендовано, щоб теплоізоляційні матеріали (утеплювачі, 

мінераловатні плити) та вікна відповідали критеріям програм екологічного 

маркування згідно ДСТУ ISO 14024.



7.4  Віконні та дверні конструкції

(продовження)

7.4.3 Показники ГДК а.п. в приміщенні летучих органічних сполук здатних 

вивільнятися наведені у Таблиці:



Підтримка здійснення

СПЗ



Нові пріоритетні продукти

Віконні та дверні блоки 

Прибори для освітлення, 

електроніка і електротехніка

Сухі будівельні суміші 

Будівлі та споруди 



Нові пріоритетні продукти

Папір для копіювальної 

та офісної техніки

Туалетний папір 

та серветки

Послуги по прибиранню
Текстиль




