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Основні впливи на довкілля протягом життєвого циклу 
харчових продуктів/послуг харчування:

- Високі обсяги споживання енергії та води під час виробництва та 
обробки продуктів харчування;

- Високі обсяги споживання енергії та води кухонним приладдям;

- Землекористування та зміни у землекористуванні (н-д, знищення 
природних середовищ, особливо лісів, та пов'язані з цим викиди CO2, 
пов'язані з виробництвом кормів, с/г культур, фруктів, рослинних 
жирів тощо);

- Виробництво та використання пестицидів і хімічних добрив;

- Споживання значної кількості мийних засобів та інших хімічних 
речовин та забруднення води;

- Викиди забруднюючих речовин, таких як метан або нітрити, від с/г 
діяльності;

- Викиди CO2 та інших забруднюючих речовин внаслідок режиму 
використання транспортних засобів для надання кейтерингових
послуг;

- Утворення відходів



Підхід СПЗ до мінімізації ключових впливів на довкілля
протягом життєвого циклу харчових продуктів / послуг

харчування:

- Більш екологічно кращі, натуральні та органічні харчові продукти;

- Попередження надмірного утворення відходів харчових продуктів та 
напоїв;

- Інші відходи: запобігання утворенню, сортування та утилізація;

- Відповідальне споживання енергії та води у процесі надання послуг 
харчування;

- Мінімізація використання небезпечних хімічних речовин;

- Використання екологічних мийних і чистячих засобів;

- Зменшення викидів забруднюючих речовин автотранспортними 
засобами, які застосовуються для надання кейтерингових послуг



РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ 

ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ –

«ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ»



ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ

55000000-0 Готельні, ресторанні послуги та послуги з роздрібної торгівлі

55500000-5 Послуги їдалень та кейтерингові

послуги

55510000-8 Послуги їдалень

55520000-1 Кейтерингові послуги

55300000-3 Ресторанні послуги та послуги з 

організації харчування

55320000-9 Послуги з організації харчування

55310000-6 Послуги з ресторанного 

обслуговування

55330000-2 Послуги кафе

55200000-2 Послуги з розміщення на майданчиках 

для кемпінгу та інших закладах 

неготельного типу

55240000-4 Послуги центрів і будинків 

відпочинку

55100000-1 Готельні послуги 55110000-4 Послуги з розміщення у готелях

55130000-0 Інші готельні послуги

55120000-7 Послуги з організації зустрічей і 

конференцій у готелях



Вимога 1.

Приготування страв повинно здійснюватися з дотриманням процедур,
заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках (НАССР)

Підтвердні документи:

- лист з описом впровадженої системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках (НАССР); або

- копія Акту, складеного за результатами проведення заходу державного
контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на
принципах НАССР; або

- копія сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів
згідно з ДСТУ ISO 22000 (ISO 22000, IDT) або еквівалентними стандартами,
виданого акредитованим органом з оцінки відповідності, та копія атестату
акредитації органу з оцінки відповідності, який видав сертифікат.



Обґрунтування доцільності застосування:

- Система НАССР - науково обґрунтована система, яка дозволяє гарантувати 
виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю 
небезпечних чинників протягом усього ланцюга виробництва і реалізації 
харчового продукту 

- Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів»

- Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього 
середовища у новій українській школі (Указ Президента України № 195 від 
25.05.2020)

- Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку (постанова КМУ № 305 від 24.03.2021)

- Методичні настанови щодо розроблення, запровадження та використання 
постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю у критичних точках в закладах освіти 
(Наказ Мінекономіки №2347 від 17.11.2020)



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)

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


Вимога 2.

Учасник тендеру повинен мати впроваджену систему управління якістю
згідно з ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001, IDT) або еквівалентними стандартами.

Підтвердні документи:

- лист з описом впровадженої системи управління якістю згідно з
ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001, IDT) або еквівалентними стандартами; або

- копія сертифікату на систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001 (ISO
9001, IDT) або еквівалентними стандартами, виданого акредитованим органом
з оцінки відповідності, та копія атестату акредитації органу з оцінки
відповідності, який видав сертифікат

Обґрунтування доцільності застосування:

Наявність впровадженої системи управління якістю гарантує керованість та 
контрольованість усіх процесів, що функціонують в організації, дозволяє 
підтримувати стабільну якість надаваних послуг, а отже може свідчити про 
забезпечення надання якісних і конкурентоспроможних послуг, формування 
сталого іміджу надавача послуг як економічно надійного партнера.



Вимога 3.

Учасник тендеру, в рамках виконання договору, повинен забезпечувати
скорочення обсягів утворення відходів, їх сортування та передачу для
утилізації спеціалізованим організаціям.

Підтвердні документи:

- гарантійний лист, що вимога буде виконана, з додаванням:

плану скорочення обсягів утворення відходів;

опису схеми роздільного збору відходів;

переліку одноразових та одноразових речей, які будуть використані при
виконанні договору, із зазначенням інформації про матеріал, з якого
виготовлені одноразові предмети, та можливістю їх переробляти або
компостувати;

переліку спеціалізованих організацій, з якими учасник тендеру має
укладені договори щодо утилізації відходів.



Вимога 4.
Столові прилади, посуд, скатертини, інші предмети, що будуть
використовуватися в рамках виконання договору послуг харчування,
повинні бути багаторазового використання.
Виняток: столовий посуд для їжі на винос та фаст-фуд, мішки для сміття та
рукавиці для чищення, паперові скатертини, які можна протирати і
використовувати тривалий час, столовий посуд для великих заходів.

У разі використання одноразових предметів, вони повинні бути придатні до
переробки/компостування, виготовлені з переробленого пластику або
компостованого матеріалу.

Підтвердні документи:

-гарантійний лист, що вимога буде виконана з додаванням переліку 
одноразових та багаторазових предметів, що будуть використані у рамках 
виконання договору. Відносно одноразових предметів має бути зазначено 
також про придатність їх до переробки/компостування та матеріалу, з якого 
виготовлені.



Обґрунтування доцільності застосування:

• Сприяння значному зменшенню обсягів утворення відходів

• Закон України «Про відходи»  зобов'язує суб'єктів господарської
діяльності запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення
відходів (стаття 17)

• Поступове обмеження використання окремих виробів з пластику у 
харчовій промисловості - одне із завдань Основних засад (стратегії) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року (Закон 
України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII)

• Зменшення обсягу утворення відходів – визначено одними із завдань, 
спрямованих на досягнення Цілі сталого розвитку України на період до 
2030 року щодо забезпечення переходу до раціональних моделей 
споживання і виробництва (Ціль 12)



Вимога 5.

Учасник тендеру, в рамках виконання договору, повинен забезпечувати
мінімізацію споживання енергії та води. Учасник тендеру повинен мати
письмові процедури, що описують найкращі практики використання
кухонного обладнання для мінімізації споживання енергії та води.

Підтвердні документи:

- гарантійний лист, що вимога буде виконана з додаванням переліку
заходів/процедур мінімізації споживання енергії та води.



Вимога 6.

Електричне обладнання та устатковання, що будуть використовуватися в 
рамках виконання договору, повинні відповідати одному чи декільком
стандартам енергоефективності — Energy Star, енергомаркування, 
екодизайну, екологічного маркування типу І, або еквівалентним
стандартам.

У холодильниках і морозильних камерах, що будуть використовуватися в 
рамках виконання договору, не застосовуються речовини, що руйнують
озоновий шар (HCFC) та HFC.



Підтвердні документи:

- перелік електричного обладнання, що буде застосовуватись для надання 
послуги, із зазначенням класу енергоефективності, енергомаркування, та 
дати придбання засобу;

- документи, що підтверджують відповідність електричного обладнання та 
устатковання одному чи декільком стандартам енергоефективності —
Energy Star, енергомаркування, екодизайну, екологічного маркування типу 
І, або еквівалентним стандартам (енергетична етикетка, мікрофіша, 
сертифікат відповідності, виданий акредитованим органом з оцінки 
відповідності, тощо);

- документи, що підтверджують незастосування в холодильниках і 
морозильних камерах речовин, що руйнують озоновий шар (HCFC) та HFC.



НЕЦІНОВІ КРИТЕРІЇ 

ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ –

«ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ», «ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ»



Вимога 1.

Продукція повинна відповідати вимогам Регламентів Ради (ЄС)
№834/2007 та №889/2008 (№2018/848 – з 01.01.2022) або еквівалентним
їм стандартів органічного виробництва

Підтвердні документи:

- копія сертифікату відповідності продукції вимогам Регламентів Ради (ЄС) №
834/2007 та № 889/2008 (№2018/848 – з 01.01.2022) або еквівалентним їм
стандартів органічного виробництва, виданого органом сертифікації,
внесеним до Переліку органів іноземної сертифікації

Обґрунтування доцільності застосування:

- Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції»

- Органічні продукти - безпечніші для організму людини, оскільки вирощені
чи вироблені без використання хімічних добрив, пестицидів, ГМО, іонізуючої
радіації, антибіотиків, ветеринарних, гормональних препаратів і не містить
штучних харчових добавок.











Приклад формулювання показника нецінового критерію при закупівлі продуктів
харчування (н-д: круп (ДК 021:2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур) /
пластівців вівсяних (ДК 021:2015: 15613380-5)):
Крупи/пластівці вівсяні мають сертифікат відповідності вимогам Регламентів Ради (ЄС)
№834/2007 та №889/2008 (№2018/848 – з 01.01.2022) або еквівалентним їм стандартів
органічного виробництва.
Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:
•ні – 0%
•не менш ніж 50% від загальної кількості – 5%
•не менш ніж 80% від загальної кількості – 10%

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:
1. Копії сертифікатів відповідності круп/пластівців вівсяних вимогам Регламентів Ради 
(ЄС) №834/2007 та №889/2008 (№2018/848 – з 01.01.2022) або еквівалентним їм 
стандартів органічного виробництва;
2. Копія рішення Держпродспоживслужби України про внесення органу іноземної 
сертифікації, що видав сертифікат відповідності, до Переліку органів іноземної 
сертифікації.
3. Розрахунок відсотку від загального об’єму поставки круп/пластівців вівсяних, 
круп/пластівців вівсяних, що мають сертифікат відповідності вимогам Регламентів Ради 
(ЄС) №834/2007 та №889/2008 (№2018/848 – з 01.01.2022) або еквівалентним їм 
стандартів органічного виробництва.



Приклад формулювання показника нецінового критерію при закупівлі послуг  харчування 

Продукти харчування, що будуть використовуватися для приготування страв в рамках виконання 
договору послуг харчування, повинні мати сертифікат відповідності вимогам Регламентів Ради (ЄС) 
№834/2007 та №889/2008 (№2018/848 – з 01.01.2022) або еквівалентним їм стандартів органічного 
виробництва.
Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:
•ні – 0%
•не менш ніж 10% від загальної кількості – 5%
•не менш ніж 20% від загальної кількості – 10%

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

1. Перелік продуктів харчування, які будуть використовуватися для приготування страв в рамках 
виконання договору послуг харчування та які з них  мають сертифікат відповідності вимогам 
Регламентів Ради (ЄС) №834/2007 та №889/2008 (№2018/848 – з 01.01.2022) або еквівалентним їм 
стандартів органічного виробництва.

2. Копії сертифікатів відповідності круп/пластівців вівсяних вимогам Регламентів Ради (ЄС) 
№834/2007 та №889/2008 або еквівалентним їм стандартів органічного виробництва.

3. Копія рішення Держпродспоживслужби України про внесення органу іноземної сертифікації, що 
видав сертифікат відповідності, до Переліку органів іноземної сертифікації.

4. Розрахунок відсотку від загальної кількості продуктів харчування, що використовуються для 
приготування страв в рамках виконання договору послуг харчування, продуктів харчування, що 

мають сертифікат відповідності вимогам Регламентів Ради (ЄС) №834/2007 та №889/2008
(№2018/848 – з 01.01.2022) або еквівалентним їм стандартів органічного виробництва.



Вимога 2. 

Продукція / продукти харчування, мийні та чистячі засоби, паперові
вироби (паперові серветки, паперові рушники), що будуть
використовуватися у рамках виконання договору, повинні відповідати
вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на визначену категорію
згідно з чинною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT), або
еквівалентним стандартам, що встановлені згідно з ISO 14024 в межах 
програм екологічного маркування типу І інших країн.

Підтвердні документи:

- копія сертифікату відповідності продукції вимогам екологічних критеріїв, що
встановлені на визначену категорію згідно з чинною редакцією ДСТУ ISO
14024 (ISO 14024, IDT), або ліцензії про підтвердження відповідності
продукції, що надається встановленим екологічним критеріям на визначену
категорію продукції згідно з ISO 14024;

- копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності, який видав
сертифікат, або витяг з реєстру органів призначених оператором екологічного
маркування І типу.



Обґрунтування доцільності застосування:

- Екологічне маркування типу І згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT) дозволяє ідентифікувати
більш екологічно кращу продукцію в межах однієї категорії. Використання продукції, що має
поліпшені екологічні характеристики є заходом, що має запобіжний характер щодо охорони
навколишнього природного середовища згідно з статтею 3 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища України».

- Розвиток добровільної екологічної сертифікації та маркування продукції є одним із завдань
Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року (Закон
України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII).

- Екологічно кращі харчові продукти є безпечніші для організму людини, оскільки не містять ГМО,
штучних харчових добавок, відповідають більш жорстким, ніж допустимих державою, вимогам
відносно показників вмісту токсичних речовин, пестицидів, мікотоксинів, питомої активності
радіонуклідів тощо. А отже, можуть бути основою здорового харчування, що особливо важливо у
закладах освіти, медичних закладах тощо.

- Система екологічного маркування типу І згідно з ДСТУ ISO 14024 розвивається в Україні з 2003 р.
На даний час на ринку наявні екологічно сертифіковані продукти харчування, а також мийні та
чистячі засоби, паперові вироби, які можуть використовуватися під час надання послуг
харчування , в т.ч. сертифіковані згідно з ISO 14024 в межах програм екологічного маркування
типу І інших країн (зокрема, Ecolabel EU (ЄС), Nordic Swan (країни Північної Європи), Green Seal
(США)).



Приклади формулювання показника нецінового критерію при закупівлі продуктів
харчування:
Продукт повинен відповідати вимогам екологічних стандартів на паперові вироби
української програми екологічного маркування І типу згідно з чинною редакцією ДСТУ
ISO 14024 або еквівалентним стандартам, що встановлені згідно з ISO 14024 в межах
програм екологічного маркування типу І інших країн.
Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:
•ні – 0%
•не менш ніж 50% від загальної кількості – 5%
•не менш ніж 80% від загальної кількості – 10%
Підтвердження відповідності встановленим вимогам:
1. Копія сертифікату відповідності продукції вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на
визначену категорію згідно з чинною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT), або ліцензії про
підтвердження відповідності продукції, що надається встановленим екологічним критеріям на
визначену категорію продукції згідно з ISO 14024;
2. Копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності який видав сертифікат, або витяг з реєстру
органів призначених оператором екологічного маркування І типу.
3. Розрахунок відсотку від загального об’єму поставки продуктів, що мають сертифікат відповідності
вимогам продукції вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на визначену категорію згідно з
чинною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT), або ліцензію про підтвердження відповідності
продукції, що надається встановленим екологічним критеріям на визначену категорію продукції
згідно з ISO 14024.



Приклади формулювання показника нецінового критерію при закупівлі послуг
харчування:

Продукти харчування, що будуть використовуватися для приготування страв в рамках
виконання договору послуг харчування, засоби і матеріали (мийні та чистячі засоби,
паперові вироби (паперові серветки, паперові рушники), тощо), що будуть
використовуватися в рамках виконання договору послуг харчування, мають сертифікат
відповідності вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на визначену категорію
згідно з чинною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT), або еквівалентним
стандартам, що встановлені згідно з ISO 14024 в межах програм екологічного маркування
типу І інших країн.

Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:

•ні – 0%

•не менш ніж 10% від загальної кількості – 5% (по кожній категорії товару (харчові
продукти, мийні та чистячі засоби, паперові вироби) окремо)

•не менш ніж 20% від загальної кількості – 10% (по кожній категорії товару (харчові
продукти, мийні та чистячі засоби, паперові вироби) окремо)



Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

1. Перелік продуктів харчування, які будуть використовуватися для приготування страв в
рамках виконання договору послуг харчування та які з них мають сертифікат відповідності
вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на визначену категорію згідно з чинною
редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT), або еквівалентним стандартам, що встановлені
згідно з ISO 14024 в межах програм екологічного маркування типу І інших країн. У Переліку має
бути зазначено про наявність екологічного сертифікату отриманого згідно з ДСТУ ISO 14024
(реєстр. № сертифікату, дата видачі та термін дії);

2. Перелік мийних та чистячих засобів, паперових виробів, які будуть використовуватися в
рамках виконання договору послуг харчування та які з них мають сертифікат відповідності
вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на визначену категорію згідно з чинною
редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT), або еквівалентним стандартам, що встановлені
згідно з ISO 14024 в межах програм екологічного маркування типу І інших країн. У Переліку має
бути зазначено про наявність екологічного сертифікату отриманого згідно з ДСТУ ISO 14024
(реєстр. № сертифікату, дата видачі та термін дії);

3. Копії сертифікатів відповідності харчових продуктів вимогам екологічних критеріїв, що
встановлені на визначену категорію згідно з чинною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024,
IDT), або еквівалентним стандартам, що встановлені згідно з ISO 14024 в межах програм
екологічного маркування типу І інших країн;

4. Копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності який видав сертифікат, або витяг з
реєстру органів призначених оператором екологічного маркування І типу;



5. Розрахунок відсотку від загальної кількості продуктів харчування, що використовуються
для приготування страв в рамках виконання договору послуг харчування, продуктів
харчування, що мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв, що
встановлені на визначену категорію згідно з чинною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO
14024, IDT), або еквівалентним стандартам, що встановлені згідно з ISO 14024 в межах
програм екологічного маркування типу І інших країн.

6. Розрахунок відсотку від загальної кількості мийних та чистячих засобів, що
використовуються в рамках виконання договору послуг харчування, мийних та чистячих
засобів, що мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв, що
встановлені на визначену категорію згідно з чинною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO
14024, IDT), або еквівалентним стандартам, що встановлені згідно з ISO 14024 в межах
програм екологічного маркування типу І інших країн.

7. Розрахунок відсотку від загальної кількості паперових виробів, що використовуються в
рамках виконання договору послуг харчування, паперових виробів, що мають сертифікат
відповідності вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на визначену категорію
згідно з чинною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT), або еквівалентним
стандартам, що встановлені згідно з ISO 14024 в межах програм екологічного маркування
типу І інших країн.



Вимога 3. 

Продукти харчування повинні відповідати критеріям визначення
натуральності

Підтвердні документи:

- копія технічних умов виробництва;

- довідка про склад продукції;

або

- копія сертифікату відповідності продукції вимогам екологічних критеріїв
визначення натуральності, що встановлені згідно з чинною редакцією ДСТУ
ISO 14024 (ISO 14024, IDT), або еквівалентними стандартами, виданого
акредитованим органом з оцінки відповідності, та копія атестату акредитації
органу з оцінки відповідності, який видав сертифікат.



Обґрунтування доцільності застосування:

- Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»
(молочна продукція);

- ДСТУ ISO/TS 19657:2018 Продукти харчові та напої. Технічні критерії для
визначення натуральності інгредієнтів (ISO/TS 19657:2017, IDT).

- натуральні продукти харчування - безпечні для організму людини, оскільки
не містить сировини та інгредієнтів штучного походження, в т.ч. штучних
барвників, штучних ароматизаторів, штучних консервантів, штучних
стабілізаторів, штучних харчових добавок, штучних підсолоджувачів, ГМО, та
ін. Такі продукти виробляються в результаті фізичних та/або ферментативних,
та/або мікробіологічних процесів переробки, у тому числі із застосуванням
pH-регулювання біологічним методом. А отже, натуральні харчові продукти
можуть бути основою здорового харчування, що особливо важливо у
закладах освіти, медичних закладах тощо.

На даний час на ринку наявні продукти, які підтвердили свою натуральність
шляхом проходження сертифікації згідно з ДСТУ ISO 14024. Зокрема це:
молочні продукти та салати листові



Закон України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових 
продуктів»

ДСТУ ISO/TS 19657:2018 Визначення 
та технічні критерії для харчових 
інгредієнтів, які вважаються 
натуральними (Definitions and 
technical criteria for food ingredients to 
be considered as natural)

Натуральний продукт

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19


Приклад формулювання показника нецінового критерію при закупівлі
продуктів харчування:

Харчові продукти повинні відповідати критеріям визначення натуральності.

Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:

•ні – 0%

•не менш ніж 50% від загальної кількості – 5%

•не менш ніж 80% від загальної кількості – 10%

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

1. Довідка про склад продукції та копія технічних умов виробництва; або

2. Копія сертифікату відповідності продукції вимогам екологічних критеріїв
визначення натуральності, що встановлені згідно з чинною редакцією ДСТУ
ISO 14024 (ISO 14024, IDT), або еквівалентними стандартами, виданого
акредитованим органом з оцінки відповідності, та копія атестату акредитації
органу з оцінки відповідності, який видав сертифікат.

3. Розрахунок відсотку від загального об’єму поставки продуктів, які
відповідають критеріям визначення натуральності.



Приклад формулювання показника нецінового критерію при закупівлі послуг
харчування:
Продукти харчування, що будуть використовуватися для приготування страв в рамках
виконання договору, повинні відповідати критеріям визначення натуральності.
Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:
•ні – 0%
•не менш ніж 50% від загальної кількості – 5%
•не менш ніж 80% від загальної кількості – 10%
Підтвердження відповідності встановленим вимогам:
1. Перелік продуктів харчування, які будуть використовуватися для приготування страв в
рамках виконання договору послуг харчування та які з них відповідають критеріям
визначення натуральності.
2. Довідка про склад продуктів харчування та копія технічних умов виробництва; або
2. Копія сертифікату відповідності продуктів харчування критеріям визначення
натуральності, та копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності, який видав
сертифікат.
3. Розрахунок відсотку від загального об’єму поставки продуктів, які відповідають
критеріям визначення натуральності.
4. Розрахунок відсотку від загальної кількості продуктів харчування, що використовуються
для приготування страв в рамках виконання договору послуг харчування, продуктів
харчування, що відповідають критеріям визначення натуральності.



Вимога 4.

Учасник тендеру, в рамках виконання договору, повинен здійснювати
управління екологічними аспектами згідно з ДСТУ ISO 14001 (ISO
14001:2015, IDT) , або еквівалентними стандартами.

Рекомендується застосовувати в якості однієї з вимог показника нецінового
критерію при закупівлі послуг харчування (послуги їдалень та кейтерингові послуги
(ДК 021:2015: 55500000-5), ресторанні послуги та послуги з організації харчування
(ДК 021:2015: 55300000-3), послуги з розміщення на майданчиках для кемпінгу та
інших закладах неготельного типу (ДК 021:2015: 55200000-2), готельні послуги (ДК
021:2015: 55100000-1)).

Підтвердні документи:

- довідка з описом щодо управління екологічними аспектами, або

- копія сертифікату на систему екологічного управління згідно з ДСТУ ISO
14001 (ISO 14001:2015, IDT), або еквівалентними стандартами, виданого
акредитованим органом з оцінки відповідності, та копія атестату акредитації
органу з оцінки відповідності, який видав сертифікат.



Обґрунтування доцільності застосування:

- система екологічного управління (СЕУ) - система управління, що спрямована
на реалізацію екологічної політики та управління екологічними аспектами;

- СЕУ дозволяє покращити екологічні показники діяльності організації,
включно з екологічними показниками продукції та зменшити екологічні
ризики;

- СЕУ сприяє запобіганню забруднень довкілля та спричинення негативного
впливу на довкілля та здоров’я людини;

- упровадження СЕУ - одне із завдань Цілі 3 Основних засад (стратегії)
державної екологічної політики України на період до 2030 року (Закон
України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII)



Заощаджувати

енергію

Зменшити

кількість

сміття

Заощаджувати

воду

Критерії до 

харчових

продуктів

Екологічно 

сертифіковані 

мийні засоби

Належне управління екологічними аспектами 
(послуги)



Приклад формулювання показника нецінового критерію при закупівлі
послуг харчування:

Учасник тендеру, в рамках виконання договору, повинен здійснювати
управління екологічними аспектами згідно з ДСТУ ISO 14001 (ISO 14001:2015,
IDT), або еквівалентними стандартами.

Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:

•ні – 0%

•так – 5%

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

1. Довідка з описом щодо управління екологічними аспектами, або

2. Копія сертифікату на систему екологічного управління згідно з ДСТУ ISO
14001 (ISO 14001:2015, IDT), або еквівалентними стандартами, виданого
акредитованим органом з оцінки відповідності, та копія атестату акредитації
органу з оцінки відповідності, який видав сертифікат.



Вимога 5.

Автомобільний транспорт, що буде використовуватися для доставки
харчування в рамках виконання договору, повинен бути класу не нижче
EURO 5 або гібридний автомобіль, або електромобіль.

Рекомендується застосовувати в якості однієї з вимог показника нецінового
критерію при закупівлі кейтерингових послуг (ДК 021:2015: 55520000-1), коли
доставка харчування є частиною договору про надання послуги і автопарк
знаходиться під контролем учасника тендеру. «Доставка харчування» охоплює
транспортування їжі до та з обслуговуючої кухні, а також до місця, де надається
послуга, якщо вона знаходиться в іншому місці.

Підтвердні документи:

- перелік транспортних засобів, що будуть використані для надання послуги,
із зазначенням виду, марки, року випуску, класу, рівнів викидів;

- копія сертифікату відповідності колісного транспортного засобу, виданого у
відповідності до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх
частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури
України від 17.08.2012 р. № 521.



Обґрунтування доцільності застосування:

- сприяння зменшенню негативного впливу на довкілля, зменшенню обсягів
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (ст.10 Закону України
«Про охорону атмосферного повітря»).

- забезпечення охорони довкілля від шкідливого впливу автомобільного
транспорту (Закон України «Про автомобільний транспорт»).

- безпечний для суспільства, екологічно чистий та енергоефективний транспорт,
в т.ч. розвиток використання таких видів транспорту як електромобілі - один із
пріоритетів Національної транспортної стратегія України на період до 2030 року
(розпорядження КМУ від 30.05.2018 р. № 430-р).

- електромобілі мають найбільше переваг у порівнянні з іншими
транспортними засобами:

відсутність вихлопних газів, що дозволяє ефективно знизити негативний
вплив на навколишнє природне середовище;

обслуговування є менш вартісним, ніж експлуатація та підтримка справного
стану бензинових або дизельних машин, тощо.



Приклад формулювання показника нецінового критерію при закупівлі послуг
харчування:

Доставка харчування, в рамках виконання договору, має здійснюватися
автомобільним транспортом класу не нижче EURO 5 або гібридним
автомобілем, або електромобілем.

Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:

•ні – 0%

•так, автомобіль класу EURO 5 – 5%

•так, гібридний автомобіль – 10%

•так, електромобіль – 20%

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

1. Перелік транспортних засобів, що будуть використані для надання послуги, із
зазначенням виду, марки, року випуску, класу, рівнів викидів.

2. Копія сертифікату відповідності колісного транспортного засобу, виданого у
відповідності до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх
частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури
України від 17.08.2012 р. № 521 .



Дякую за увагу!
inna.iareskovska@gmail.com


