
Здійснення закупівель енергосервісу в 
рамках новоприйнятого Закону України 

“Про публічні закупівлі” 
 



 
 

 

• Закон втрачає чинність для всіх 
замовників починаючи з 1 серпня 2016 
року 

Закон України 
“Про здійснення 

державних 
закупівель” від 10 
квітня 2014 року 

 

• З 1 квітня 2016 року діє для центральних 
органів виконавчої влади та замовників, 
що здійснюють діяльність в окремих 
сферах господарювання (“природні 
монополії”) 

• З 1 серпня 2016 року діє для всіх 
замовників 

Закон України 
“Про публічні 

закупівлі” від 25 
грудня 2015 року  

Зміни у законодавстві у сфері державних 
закупівель 



Закон України "Про 
здійснення державних 

закупівель" 
 
 

• 5 процедур закупівлі 

 

• «Паперові» процедури 

 

• Ціна визначається 

основним критерієм 

оцінки конкурсних 

пропозицій (питома вага 

цінового критерію не 

може бути нижчою ніж 

50%) 

 

Закон України "Про 

запровадження нових 

інвестиційних 

можливостей, 

гарантування прав та 

законних інтересів 

суб'єктів 

підприємницької 

діяльності для 

проведення масштабної 

енергомодернізації" 

• Встановлює 
особливості закупівлі 
енергосервісу 

• Показник ефективності 
енергосервісного 
договору визначається 
основним критерієм 
оцінки конкурсних 
пропозицій під час 
закупівлі енергосервісу 
(питома вага – не 
менше 75%) 

 
 

 

Закон України "Про 

публічні закупівлі" 

• 3 процедури закупівлі 

 

• Переведення 

державних закупівель 

у електронний формат 

 

• Обов’язкове 

застосування 

електронного аукціону 

під час оцінки 

пропозицій у разі 

застосування 

процедури відкритих 

торгів 

 



• За підтримки Європейського банку реконструкції та 

розвитку було розроблено Проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про запровадження 

нових інвестиційних можливостей, гарантування прав 

та законних інтересів суб'єктів підприємницької 

діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації" (щодо механізму закупівлі 

енергосервісу) № 4549 від 29 квітня 2016 року 



Основні положення законопроекту 

Приведення термінології у відповідність до нового 
Закону 

Нові особливості процедури закупівлі 
енергосервісу 

Зміни, спрямовані на прискорення практичної 
масштабної реалізації ЕСКО-механізму 



Положення чинного Закону 
про ЕСКО 

• Закупівлі енергосервісу можливо 

здійснювати лише щодо одного 

об’єкта, що належить до сфери 

управління одного розпорядника 

бюджетних коштів 

Запропоновані зміни 

• Впроваджується можливість 

закупівлі енергосервісу щодо 

групи будівель (споруд), 

комплексу, що належать до 

сфери управління одного або 

декількох розпорядників 

бюджетних коштів 

 

 
• Замовники мають можливість 

застосовувати всі кваліфікаційні 

критерії до учасників процедури 

закупівлі, передбачені законом 
 
 

• Замовники не встановлюватимуть 

такий кваліфікаційний критерій як 

досвід виконання аналогічного 

договору.  

• Замість нього – критерій 

наявності документально 

підтвердженого досвіду 

виконання технічних та 

організаційних енергозберігаючих 

(енергоефективних) та інших 

заходів 

 



Положення чинного Закону 
про ЕСКО 

• Не визначено уповноважену 

особу/орган для прийняття 

рішення про проведення 

процедури закупівлі та 

затвердження базового річного 

рівня споживання ПЕР 

Запропоновані зміни 

• Виконавчий орган місцевої ради 
або місцевий орган виконавчої 
влади (щодо об’єктів комунальної 
власності) або центральним 
органом виконавчої влади, до 
сфери управління якого належить 
замовник енергосервісу (щодо 
об’єктів державної власності) 
прийматиме рішення про 
проведення процедури закупівлі 
та затверджуватиме базовий 
річний рівень споживання ПЕР 
 

 
 

• Чітко не визначено 

співвідношення показника NPV та 

такого критерію оцінки, як ціна, 

встановленого Законом України 

“Про здійснення державних 

закупівель”   

 

• Уточнюється, що NPV, як 

критерій визначення переможця 

виступає замість критерію ціни 



Положення чинного Закону 
про ЕСКО 

• Проведення оцінки тендерних 

пропозицій відбувається у 

загальному порядку, визначеному 

Законом України “Про здійснення 

державних закупівель”   

Запропоновані зміни 

• У разі застосування процедури 

відкритих торгів під час закупівлі 

енергосервісу, оцінка тендерних 

пропозицій проводиться 

автоматично електронною 

системою закупівель на основі 

критеріїв і методики оцінки, 

зазначених замовником у 

тендерній документації, та 

шляхом застосування 

електронного аукціону. 

 
 

• Строк дії енергосервісного 

договору не може перевищувати 

10 років. 
  

• Строк дії енергосервісного 

договору не може перевищувати 

15 років. 
  



Електронний аукціон під час процедури закупівлі 

енергосервісу 

1. Перед проведенням електронного аукціону в Prozorro розкривається 
інформація про показники NPV (розраховуються Prozorro на підставі даних, 
поданих учасниками, за формулою розрахунку показника ефективності 
енергосервісного договору, визначеною замовником у тендерній 
документації). 

 

2. Проведення аукціону на підвищення NPV шляхом скорочення учасниками 
пропонованого строку енергосервісного договору та/або щорічних платежів 
виконавцю енергосервісу у три етапи в режимі реального часу  

 

• на кожному етапі учасники вносять дані в Prozorro щодо розміру 
скорочення пропонованого строку енергосервісного договору та/або 
щорічних платежів виконавцю енергосервісу і Prozorro перераховує їх у 
відсоткове значення (крок у % від запропонованого учасником значення 
NPV), що не може бути нижчим від мінімального кроку у %, встановленого 
замовником 

 

3.   Вибір Prozorro учасника з найбільшим NPV. 

 

 

 

 



Інші важливі зміни, що пропонуються 
законопроектом 

Створення можливості проведення однієї процедури 
закупівель уповноваженим замовником (для спрощення 
процедур закупівель для декількох розпорядників) 

Продовження строків для погодження істотних умов 
енергосервісного договору та укладення договору 
після вибору переможця торгів (60 днів) 

Замовнику надається можливість відмінити торги у 
випадку відмови у погодженні (затвердженні) істотних 
умов енергосервісного договору  



Запитання? 



Дякую за увагу! 

 

 

 

Юрій Драганчук 

 

SAYENKO KHARENKO 

Музейний провулок, 10 

Київ   01001, Україна 

T: +380 44 499 6000 

Ф: +380 44 499 6250 

www.sk.ua  

 

http://www.sk.ua/

