
Енергоефективні публічні закупівлі

Світлана Берзіна, консультант GIZ GmbH

Підтримка країни у сфері  енергоефективності 



~ 100 
млрд. грн.

Найбільш закуповувані у сфері публічних закупівель товари, роботи і послуги



КРИТЕРІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО І  СТАЛОГО БУДІВНИЦТВА



Закон України «Про публічні закупівлі»

Стаття 23. Технічні специфікації, маркування, сертифікати, 
протоколи випробувань та інші засоби підтвердження 
відповідності

Технічні специфікації можуть бути у формі переліку експлуатаційних або 
функціональних вимог, у тому числі екологічних характеристик, за умови, що 
такі вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся 
замовником і учасниками.

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з 
оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації 
або іншим способом, визначеним законодавством.
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Закон України «Про публічні закупівлі»

Стаття 23. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій 

Критеріями оцінки є:
1) ціна; або
2) вартість життєвого циклу; або
3) ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема умови оплати, строк виконання, гарантійне 
обслуговування, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, 
застосування заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту, які 
пов'язані із предметом закупівлі.
Оцінюються витрати, пов'язані з:
1) використанням товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), зокрема споживання енергії та інших 
ресурсів;
2) технічним обслуговуванням;
3) збором та утилізацією товару (товарів);
4) впливом зовнішніх екологічних чинників протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або 
послуги (послуг), у разі якщо їхня грошова вартість може бути визначена, зокрема вплив викидів парникових 
газів, інших забруднюючих речовин та інші витрати, пов'язані із зменшенням впливу на навколишнє 
середовище (довкілля).



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ І ЕКОДИЗАЙН

Технічний регламент щодо встановлення системи для 
визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих 
продуктів (затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.10.2018 № 804).

Вимога до екодизайну – будь-яка вимога стосовно 
продукту чи дизайну продукту, призначена для 
поліпшення його екологічних характеристик, або будь-
яка вимога до надання інформації про екологічні 
аспекти продукту.



4 Е: енергоефективність, ергономіка, емісії, 
екологія (більш екологічно краща продукція)

Стандарти екологічного маркування І типу на:
- енергоспоживчі продукти;
- будівельні матеріали і вироби

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА 
ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ І ТИПУ



Учасник торгів, якій подає пропозицію на суму 100 000 грн. 
і виконав вимогу нецінових критеріїв за питомою вагою = 
10%

Коефіцієнт корекції цієї пропозиції буде дорівнювати:
КК = 1 + 0,1 = 1,10
У такому разі приведена ціна, з якою 
Постачальник буде брати участь в аукціоні, 
буде дорівнювати: 100 000 грн./ 1,10 = 90 909,09 грн.

Тобто пропозиція в 100 000 грн. яка відповідає сумарному 
значенню нецінових критеріїв дорівнює 90 909,09 грн. у 
конкурентному аукціоні відносно цінової пропозиції учасників 
які не відповідають вимогам нецінових критеріїв. 

Важливо знати, що всі показники у грн. система ProZorro
розраховує автоматично. 

Замовнику необхідно лише правильно заповнити форми при 
оголошенні закупівлі та прописати нецінові критерії та їх 
значення в тендерній документації, решту зробить електронна 
система.

100 000,00 90 909,09



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ

Закон України «Про енергетичну 
ефективність будівель»



Українська гімназія №9 у м. Буча Київської області успішно пройшла 
екологічний аудит на відповідність стандарту «Зелений клас»



Сертифікація 
будівельних 
матеріалів 

з 2004 р.

ЕКОЛОГІЧНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРАЛИ І ВИРОБИ В УКРАЇНІ

REACH
CLP



Як закуповувати більш енергоефективне і екологічно краще?
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svitlana.berzina@gmail.com

Світлана Берзіна
консультант GIZ GmbH

Дякую!

mailto:svitlana.berzina@gmail.com
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