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Закупівлі

Закупівлі:
активне управління 
енергозабезпеченням 
(контракти на постачання 
електроенергії, природного 
газу, води…)
та
інвестиційні рішення з 
реалізації відповідних заходів 
(теплоізоляція, встановлення 
нових вікон…)



Придбання енергії
Частка вартості опалення, електроенергії та води у загальних 

щорічних витратах школи, побудованої у 1970-х рр.(джерело: м. Аахен, Німеччина)
Секція червоного кольору – опалення, секція жовтого кольору – електроенергія, секція блакитного кольору - вода

21 %
На ці витрати можна безпосередньо впливати 
через закупівлі відповідно до фактичних потреб.



Придбання енергії

Можливості:
 Оптимізація наявних контрактів
 Оптимізація закупівель енергії
 Площа / приєднана потужність

Важливо розрізняти:
 енергоносії, постачання яких залежить від стаціонарних каналів / ліній 

(природний газ, централізоване опалення, електроенергія, вода)
 енергоносії, які постачаються без прив’язки до стаціонарних каналів / 

ліній (вугілля, деревина, тріски, пеллети, зріджений газ…)



Придбання енергії

Компоненти ціни на енергію для централізованого опалення / природного 
газу:
• Базова ціна = платіж, який визначається не обсягом споживання, а 

максимальною доступною тепловою потужністю
зазвичай: € / кВт

• Робоча ціна = платіж, який визначається
• обсягом споживання – наданим обсягом
• теплової енергії

зазвичай: € / МВт · год або кВт · год

• Податки, напр., ПДВ
• Положення про коригування ціни

Чи потребує Ваша 
будівля 

максимальної 
теплової 

потужності?
Чи можна її знизити?

Чи передбачені 
у контракті 

диференційовані 
ціни?



Придбання енергії

Компоненти ціни на електроенергію:
 Ціна закупівлі та дистрибуції
 Збір за користування мережею
 Податки та збори

Залежить від конкуренції 
між постачальниками

У Німеччині: ~20%

Визначаються 
національним 

законодавством.
У Німеччині: ~80%



Придбання енергії Тариф за мережу Збори Податки
Джерело: Моніторинговий звіт за 2017 р. Федерального відомства мереж та Федерального антимонопольного відомства



Контракти на постачання енергії 

Перевірте замовлену потужність – для цього розрахуйте теплове
навантаження для природного газу або централізованого опалення.
Головна ідея: 
розрахуйте необхідне навантаження на основі місячних даних та 
розрахуйте максимальний показник для самого несприятливого сценарію
(напр., -20°C).

Приклад:
Місячний обсяг споживання 01.01.-01.02.: 107130 кВт · год 
Кількість годин у звітному періоді (січень): 744 год.
Потужність у звітному періоді (січень): 144 кВт
Середня температура у січні: -5°C



Розрахунок теплового 
навантаження, DIN EN 12831 



Укладання контрактів з 
енергопостачання на конкурсній 
основі

Мета:
 використання конкуренції між постачальниками для отримання 

оптимальної ціни
 отримання єдиних цін для усіх установ громади

Процедура у Німеччині:
 Менеджер з енергозабезпечення агрегує дані
 Підготовка тендерної документації
 Енергопостачальники запрошуються до участі у тендері
 Обрання переможця та затвердження результатів тендеру міською 

радою
 Підписання контракту та контроль рахунків постачальника



Укладання контрактів з 
енергопостачання на конкурсній 
основі

Необхідні дані:

 Назви та адреси пунктів постачання (будівлі)
 Енергоносії (природний газ, централізоване опалення, мазут…)
 Площа
 Термін дії контракту, терміни постачання тощо
 Обсяг споживання (на рік, на місяць)
 Графіки навантаження
 За наявності: виробничі потужності (напр.,chp, pv)



Придбання послуг

Менеджер з енергозабезпечення пропонує заходи з енергозбереження –
напр., заміна насосів, встановлення нових освітлювальних приладів, заміна 
котла тощо.

Можливості:
- Підписання прямих угод з фахівцями та компаніями для невеликих за 

обсягом послуг
- Тендерні процедури
- Планування та тендерні процедури для масштабної реконструкції 

будівель
- Фінансування через позички, кредити або угоди



Енергетичні аудити – можливості для 
фінансування

Окремі заходи

- Заміна бойлера
- Встановлення нових вікон
- Встановлення систем контролю 
та регулювання
- …

Заходи без 
додаткових 
витрат або з 
незначними 
витратами

- Зміни в налаштуваннях
- Налаштування гідравліки
- Заміна насосів
- …

Реконструкція усієї 
будівлі

Глибока реконструкція екстер’єру
будівлі та заміна технічної інфра-
структури

Безпосередня / негайна 
реалізація менеджером з 
енергозабезпечення та 
особами з нагляду за 

будівлею

Організовує менеджер з 
енергозабезпечення: пряме 

замовлення або тендер

Менеджер з 
енергозабезпечення діє як 

менеджер проекту або 
внутрішній радник з питань 

планування, залучення 
зовнішніх експертів, конкурсних 

процедур, фінансування

Місцевий бюджет
Місцевий бюджет
гранти & позики

Гранти & позики
контракти



- Ринок електроенергії лише в стадії встановлення тому 
конкуренція як така майже відсутня

- Зміна ціни на енергоносій в процесі надання послуги (не більше 3-
х разів за період дії договору). Як наслідок можуть демпінгувати 
ціни

- Вимоги до якості енергоносія та як їх перевірити?
- Розподіл відповідальності між постачальником та 
транспортувальником?

Роз'яснення НКРЕКП щодо закупівлі електроенергії у 2019 році 
http://www.nerc.gov.ua/?news=8244

Особливості закупівлі енергоносіїв в Україні:

http://www.nerc.gov.ua/?news=8244




Закупівля електричної енергії





І. Кваліфікаційні критерії
Стаття 16 «Кваліфікаційні критерії» Закону України «Про публічні закупівлі» встановлює
вичерпний перелік кваліфікаційних критеріїв, що можуть бути встановлені
замовниками відносно учасників процедури закупівлі. Це наявність:
•обладнання та матеріально-технічної бази;
•працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
•документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
Закон не передбачає можливість встановлювати інші кваліфікаційні критерії, тому
встановлення екологічних вимог до учасників процедури можливе лише в межах
перелічених критеріїв. Наприклад, при замовленні послуг з проектування
енергоефективної будівлі, замовник може вимагати документи, що підтверджують
наявність у виконавця кваліфікованих працівників, що мають досвід виконання
аналогічних проектів.

https://e-tender.ua/news/zeleni-publichni-zakupivli-malimi-krokami-do-velikih-peremog-139

Як впливати на закупівлі товарів та послуг



ІІ. Технічні специфікації
Статтею 22 «Тендерна документація» Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що технічна
специфікація повинна містити вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі;
посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами,
роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними
стандартами, нормами та правилами. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні
передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
Таким чином, законодавство України прямо передбачає обов’язок замовника використовувати заходи із захисту
довкілля при формуванні тендерної документації, але у більшості випадків замовник використовує цю норму
суто формально. Хоча, експлуатаційні та інші характеристики, вимоги до системи управління та технології
виробництва (в залежності від категорії предмету закупівлі), зазначені в технічній специфікації, особливо ті, які
встановлені на основі міжнародних, або національних стандартів, норм і правил, запобігатимуть корупційним
проявам та сприятимуть забезпеченню умов для добросовісної конкуренції серед учасників процедури закупівлі.
Під час встановлення таких критеріїв необхідно враховувати: рівень впливу предмету закупівлі на стан довкілля
на всіх етапах його життєвого циклу; можливість заміни небезпечних речовин на більш безпечні; загальний
баланс між економічною вигодою і впливами на стан довкілля і здоров'я людини на різних стадіях життєвого
циклу предмета закупівлі; екологічні маркування, зокрема екологічні критерії оцінювання життєвого циклу
програм екологічного маркування І типу згідно ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT) тощо.

Як впливати на закупівлі товарів та послуг



ІІІ. Критерій вибору – «ціна»
Звісно, щоб закупівля була ефективною, необхідно визначити, наскільки економічно доцільно застосовувати
заходи із захисту довкілля. При цьому варто враховувати не просто зазначену ціну товару, роботи або послуги,
а повну вартість життєвого циклу предмету закупівлі, яка включає в себе як витрати безпосередньо замовника
(користувача) – придбання, використання, обслуговування та утилізація; так і витрати, віднесені до зовнішніх
екологічних аспектів (наприклад забруднення атмосферного повітря, стічних вод, викиди парникових газів,
утилізація відходів).
Ось декілька прикладів визначення предмету закупівлі, з урахуванням заходів із захисту довкілля:
•якщо закуповуються меблі, паперова продукція чи пластикові вироби, варто надавати перевагу товару, який
придатний до повторної переробки, а також такому товару, вміст якого має певний відсоток переробленого
матеріалу (наприклад, виготовлений з макулатури);
•при закупівлі миючих засобів, варто надавати перевагу без фосфатним засобам та засобам з обмеженим
вмістом небезпечних хімічних речовин; краще надавати перевагу екологічно сертифікованим мийним засобам,
що пройшли оцінювання по багатьом критеріям щодо хімічної безпеки та мають високу ступень біологічного
розкладу.

Як впливати на закупівлі товарів та послуг





Приклади різних умов використаних у закупівлях:

1.Вікна – опір теплопередачі -
https://www.dzo.com.ua/tenders/1517446

2.Клас енергоефективності електроприладу (кондиціонер) -
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-24-000715-b; 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-001383-b

3.Клас енергоефективності освітлювального приладу -
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-19-000564-c

https://www.dzo.com.ua/tenders/1517446
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-24-000715-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-001383-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-19-000564-c


ЗАОЩАДЖУВАТИ КОШТИ
ЕКОНОМИТИ РЕСУРСИ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ КОМФОРТНІ УМОВИ
СКОРОЧУВАТИ ВИКИДИ СО2

Включення енергоменеджера до процесів закупівлі 
енергоносіїв, послуг та обладнання:

ІНТЕРЕС ФІНАНСИСТІВ 
ТА ЕКОНОМІСТІВ



ЩО ЩЕ МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ ТИХ, ХТО  
ЗАЙМАЄТЬСЯ ПЛАНУВАННЯМ?

ІНТЕРЕС ФІНАНСИСТІВ 
ТА ЕКОНОМІСТІВ



ПРОСТІ 
РОЗРАХУНКИ

ІНТЕРЕС ФІНАНСИСТІВ 
ТА ЕКОНОМІСТІВ



Чому дозволені 
особливі вимоги при 
закупівлях в рамках 
грантових програм?



Закупівля чайника електричного (міська рада)

Чайник 1 Чайник 2
Потужність, кВт 1,5 2,5
Гарантія, роки 2 2
Вартість електроенергії, грн./кВт*год 3,09 3,09
Кількість годин роботи в день, год. 0,5 0,5
Кількість годин роботи за гарантійний 
період, год. =0,5*200*2=200 =0,5*200*2=200

Вартість чайника, грн. 3 000 грн 2 200 грн
Вартість електроенергії використаної 
за гарантійний період, грн. =1,5*200*2*3,09=1854 =2,5*200*2*3,09=3090

Загальна вартість використання 
за гарантійний період 4 854 грн 5 290 грн



Приклад: Каланчацька ОТГ

Бюджетні установи не мають права замовляти послуги без
дозволу менеджера з енергозабезпечення:
 термомодернізація будівель
 придбання енергоефективних подвійних вікон, ламп,

бойлерів, обладнання для харчоблоків
 капітальний та поточний ремонт систем опалення,

водопостачання; придбання електрообладнання

Дозвіл надається на основі заявки, яка розглядається
протягом кількох робочих днів.



Thank you for attention!

Felix Geyer
Project consultant
Energy and Environmental center Allgäu | eza!
geyer@eza.eu

Дякую Вам за увагу!
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