
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо розвитку 

торгівлі твердими біологічними видами палива» 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акту 

Закон України «Про публічні закупівлі» 

 

Стаття 2. Сфера застосування Закону 

..... 

2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і 

послуг регулюються виключно цим Законом та/або Законом 

України "Про особливості здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб 

оборони", крім випадків, передбачених цим Законом, і не 

можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами 

України, крім законів, що містять виключно норми щодо 

внесення змін до цього Закону та/або до Закону України "Про 

особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

гарантованого забезпечення потреб оборони". 
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робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб 

оборони", крім випадків, передбачених цим Законом, і не 

можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами 

України, крім законів, що містять виключно норми щодо 

внесення змін до цього Закону та/або до Закону України 

"Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони". 

Для здійснення закупівель обсягів твердого біопалива, 

що передбачені абзацом четвертим цієї частини, 

замовники використовують систему електронної торгівлі 

твердим біопаливом та обов’язково оприлюднюють звіт 

про укладені договори в системі електронних закупівель 

відповідно до статті 10 цього Закону. 

Замовник зобов’язаний здійснювати закупівлю 

твердого біопалива у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом: 

у 2019 році – не менше 20% загального річного обсягу 

споживання твердого біопалива; 
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у 2020 році - не менше 40% загального річного обсягу 

споживання твердого біопалива; 

у 2021 році - не менше 60% загального річного обсягу 

споживання твердого біопалива; 

у 2022 році - не менше 80% загального річного обсягу 

споживання твердого біопалива; 

у 2023 році та наступних роках - 100% загального 

річного обсягу споживання твердого біопалива.  

Якщо замовник споживає тверде біопаливо, вироблене 

або утворене в результаті його господарської діяльності, 

вимоги щодо закупівлі твердого біопалива, що 

передбачені абзацом третім цієї частини, поширюються 

лише на ту частину обсягу споживання твердого 

біопалива, що не покривається частиною обсягу твердого 

біопалива, виробленого або утвореного в результаті його 

господарської діяльності. 

Вимоги, що передбачені абзацом третім цієї частини, не 

застосовуються, якщо у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом відсутня можливість здійснити 

закупівлю необхідного обсягу твердого біопалива 

відповідного виду чи його частини або ціна твердого 

біопалива вища за ціну, за якою учасник може придбати 

його поза системою електронної торгівлі твердим 

біопаливом способами, що передбачені законодавством. 

 

Генеральний директор Директорату енергоефективності                                                            Д. Петрунін 


