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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. 

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

Критеріями оцінки пропозиції МОЖЕ бути  «... 3) ціна/вартість життєвого циклу разом з 
іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: …… застосування заходів охорони 
навколишнього середовища та/або соціального захисту, які пов’язані із предметом 
закупівлі». 

Стаття 29. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій/пропозицій 

Закон України «Про публічні закупівлі» 



Пункт 5 статті 23 Закону про публічні закупівлі 

У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги 
замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи 
випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі 
таким характеристикам. 

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з 
оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації  
або іншим способом, визначеним законодавством. 

Закон України  
«Про акредитацію органів з оцінки відповідності» 





Національне агентство з акредитації України 

1О156 

ДСТУ EN ISO/IEC 17065 

2Н1177 

ДСТУ ISO/IEC 17025 

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та 
послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) 
 
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій 
(ISO/IEC 17025:2017, IDT) 

Підтверджувальні документи (протоколи, сертифікати відповідності)  
повинні містити зображення знаку акредитації та/або  

посилання на статус акредитації органу з сертифікації з боку НААУ 

Реєстр  
акредитованих ООВ 

Реєстраційний номер ООВ 

Стандарт, на відповідність 
якому акредитовано ООВ 



Соціальні знаки 

марковання 

Екологічні марковання І типу 

(ISO 14024) 

Органічне маркування 

Окремі екологічні характеристики 

Екологічні марковання  

II типу  (ISO 14021) 

Екологічні декларації типу III  

(ISO 14025)* 

Енергетичне 

маркування 

Які можуть бути маркування в контексті СПЗ? 



Будівництво та ремонт доріг (шлакові матеріали)  

Щебню Шлаку доменного 

на заміну щебню 

 286,25 грн.  182 грн. 

Ціна 1 тони, грн.  

30% 



Будівництво та ремонт доріг (освітлення)  

під лампу МГЛ під лампу LED 

875 грн  8 274 грн 

Ціна світильника для освітлення дороги, грн.  

https://mirsveta.com.ua/ua/p148
963407-ulichnyj-svetilnik-
gku.html  

Светильник Schreder Avento 1 - 71 Вт 

https://stolb.com.ua/ru/svitlodiodniy-
vulichniy-svitilnik-schreder-avento-71-
vt/  
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Будівництво та ремонт доріг                                            
(більш екологічно кращі будматеріали)  

ДСТУ Б В.2.7-171  + СОУ ОЕМ 

08.002.016.004 

 24,5  46,00 

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки 
для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні 
умови (EN 934-2:2001, NEQ)  
 
СОУ ОЕМ 08.002.016.004:2010 Бетон та вироби з 
бетону. Екологічні критерії оцінювання життєвого 
циклу (згідно з ISO 14024 – програма екологічного 
маркування І типу) 

Середня ціна  кг,                                                   
комплексної пластифікуючої добавки, грн.                  

що відповідає вимогам 





Будівництво та ремонт доріг                                            
(система екологічного управління згідно з ISO 14001)  

Виконавець не має 

сертифіковану СЕМ  

Виконавець має 

сертифіковану СЕМ  

 І категорія- 170,6  

ІІ категорія – 77,4 

ІІІ категорія – 69,6 

ІV категорія- 39,4 

V категорія – 11,3 

  

Середня вартість нового будівництва 1 кілометра автодороги  
з асфальтобетонним покриттям в 2020 році, млн грн.* 

*За даними «Укравтодор» 
https://www.epravda.com.ua/
news/2020/10/1/665791/  

https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/1/665791/
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/1/665791/


Будівництво та ремонт доріг                                            
(дотримання заходів із захисту довкілля)  

- процедура ОВД; 
 

- наявність дозвільних документів; 
 

- управління екологічними аспектами під час будівництва із 
дотриманням природоохоронного законодавства.  



Послуги харчування та харчові продукти –  
(натуральні продукти)  

ДСТУ 4343 + Натурального* 

 17.20 грн.  26 грн. 

Вартість 1 л йогурту питного, грн.                                 

що відповідає вимогам  

ДСТУ 4343:2004 Йогурти. Загальні технічні умови. 

*) Сертифікованого на відповідність критеріям 

натуральності згідно з Законом і ISO / TS 19657:2017  



Послуги харчування та харчові продукти –  
(органічні продукти)  

ДСТУ 7697:2015 Крупи гречані. Технічні умови 

*) Сертифікованої на відповідність Регламенту ЄС                   

№ 834/2007 (про органічне виробництво) 

ДСТУ 7697  + Органічної* 

52,99 грн.  64,99 грн. 

Вартість 0,8 кг  гречаної крупи, грн.  



Послуги харчування та харчові продукти –  
(екологічне марковання І типу)  

ДСТУ 4492 + СОУ ОЕМ 

08.002.03.018:2014  

63.50 грн.  63.50 грн. 

Вартість 1 л  олії соняшникової,  грн.                             

що відповідає вимогам  

ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умови 
 

СОУ ОЕМ 08.002.03.018:2014 Олії рослинні. Екологічні 
критерії оцінювання життєвого циклу (згідно з ISO 14024 
– програма екологічного маркування І типу) 
 



Послуги харчування та харчові продукти –  
(економія ресурсів)  

G  А+ 

 3900 Вт  900 Вт 

Середньодобовий обсяг спожитої енергії холодильником 

об'ємом 206 л за класом енергоефективності  



Послуги харчування та харчові продукти –  
(тара і посуд)  

Одноразового (пластик) Звичайного багаторазового 

(кераміка, фарфор, скло) 

 3,15  0,50 

Вартість за обслуговування 1 особи, грн.                                                 
із застосуванням набору посуду (2 тарілки, чашка, стакан, прибори) 

Середня вартість води (централізоване водопостачання, вода t=450С) 

необхідної для миття стандартного набору посуду = 1,50 грн. 

Середня вартість мийного засобу з ecolabel, необхідного для миття 

стандартного набору посуду =  0,38 грн. 

 



Послуги харчування та харчові продукти –  
(відходи)  

Середня вартість 1 тони, грн. 

Утилізації несортованих 

відходів (-) 

Передачі на переробку 
відсортованих відходів – 
вторинна сировина (+) 

 2164,5  - папір – до 8000  
- поліетилен/тара – 8500 
- скло – від 1500  
- алюміній  від 3800  
 

Джерело Uacredity.com 
https://uacredity.com/pererobka-makulaturi-i-virobnicztvo-paperu-yak-biznes/  
https://uacredity.com/biznes-na-utilizaczi%d1%97-skla-i-pererobczi-skloboyu/#2 
https://uacredity.com/pererobka-plastikovih-plyashok-yak-biznes/#4 
https://uacredity.com/biznes-plan-pererobka-plastikovix-plyashok-pet-posudu-i-
plastika/  
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HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) — система аналізу 
ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок.  
Система НАССР дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції 
шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників. 

ДСТУ ISO 22000:2019  
Системи управління 
безпечністю харчових 
продуктів. Вимоги до будь-якої 
організації в харчовому 
ланцюгу  
(ISO 22000:2018, IDT) 

Послуги харчування та харчові продукти –  
(системи управління)  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Середня вартість 1 кв. м ламінату класу 32, грн.,                                               

що відповідає вимогам 

ДСТУ EN 438-7 + FSC + Blue Angel 

 240  360  550 

Меблі, підлога та інші вироби з лісоматеріалів  
(схеми екологічного марковання) 

ДСТУ EN 438-7:2019 Декоративні ламінати високого 
тиску (HPL). Листи на основі термореактивних смол 
(зазвичай їх називають ламінати). Частина 7. 
Ламінат і композитні панелі HPL для внутрішньої та 
зовнішньої обробки стін і стелі (EN 438-7:2005, IDT) 
 

https://hata-laminata.com.ua/stati/der-blue-angel/ 
https://hata-laminata.com.ua/laminat-parador/ 
https://doshka.in.ua/product-category/laminat/?filter_klas-
znosostijkosti=32&filter_brend=agt 
https://www.leroymerlin.ua/f/Laminat.cefb56f6-5529-4cc6-abdd-
53b57211d47e 
http://dveroman.kiev.ua/skilki-koshtuye-laminat-riznih-klasiv/  
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поліетилен  
терефталат 
 

поліетилен  
високої  

щільності 

полівініл 
хлорид 

 

поліетилен  
низької   
щільності 

поліпропілен 
 
  

полістирен  
 
 

інші види  
пластику 

  

іграшки, 
паковання, 
пляшки для 

кулерів, різна 
тара та 
вироби 

 

різні види 
ємностей, 

вироби для 
ізоляції та 

будівництва 
 
 

штучні 
вироби 

виготовлені 
шляхом 

лиття, труби, 
тара і пакети 

 

контейнери, 
труби, меблі, 
промислова 
тара, плівка, 

вироби 
будівельні 

 

робочі 
поверхні, 

ігрові 
майданчики, 

пакети, 
будівельні 

вироби 

медичні 
ємності, 
труби, 

басейни, 
душові 
кімнати 

 

посуд, 
іграшки, 

плитки для 
будівництва, 
паковання і 

тара 
 

Більш безпечним є пластик за  
№№ 4 (PE-LD) і 5 (PP). Не підлягає 
тривалому і сильному нагріванню. 
Підлягає багаторазовому 
перероблянню. 
 
Пластик за №№ 1 (PETE) і 2 (PE-HD) 
може бути перероблений не більше 
одного разу. 
 
Пластик за №№ 3 (PVC), 6 (PS) і 7 (Other) 
зовсім не підходять для контактів з 
питною водою і їжею. Вони містять 
небезпечні для здоров'я речовини - 
хлор, стирол, бісфенол та інші. 

МАРКУВАННЯ ПЛАСТІКУ  



Труби (водопровідні, каналізаційні) 

У період 2017-2019 було проведено понад 40 
закупівель, в яких застосовувалась вимога щодо 
сертифікату згідно  з ДСТУ ISO 14024. 

Вироби з пластику 
(схеми екологічного маркування і декларації) 
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Середня вартість труби каналізаційної Д110х3,2х2000 мм грн., що відповідає вимогам                                

ДСТУ Б В.2.5-32:2007 Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, 
непластифікованого полівінілхлориду та фасоні вироби до них для зовнішніх мереж 
каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. 
 
*) Екологічна самодекларація згідно з п. 7.8 ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні 
марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II) 
(ISO 14021:2016, IDT) 
 
СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії 
оцінювання життєвого циклу (згідно з ISO 14024 – програма екологічного 
маркування І типу). 
 

ДСТУ Б В.2.5-32 З вмістом не менш 

30 % переробленого 

пластику*) 

СОУ ОЕМ 

08.002.14.055 ПВХ поліпропілену поліетилену 

 291,38 грн.  411,75 грн.  508 грн.  365,00  500,00 



Дякую за увагу! 

galinabuzan@gmail.com  


