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Скорочення 

ЄІБ Європейський Інвестиційний Банк 

ПіЗ Посібник із закупівель для проектів, що фінансуються ЄІБ 

МТ Міжнародний тендер 

Мінфін Міністерство фінансів України 

Мінрегіон Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 

НКТ Національні конкурсні торги 

ОВЄС Офіційний вісник Європейського союзу 

ГРП Група реалізації Проекту при Мінрегіоні 

Прозорро Електронна система публічних закупівель 

НКПВУ Надзвичайна кредитна програма для відновлення України 
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1 Вступ 

Метою цього документу є визначення правил та процедур закупівель товарів, робіт та послуг, що 

будуть закуплені Кінцевим Бенефіціаром за національною процедурою конкурсних торгів в рамках 

Проекту «НАДЗВИЧАЙНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ» (далі – НКПВУ), 

що реалізується на підставі Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, 

ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 року N 346-VIII, як це викладено нижче. Цей 

документ не розповсюджується на міжнародні процедури закупівель (наприклад, МТ). 

 

Для великих угод (таких, що будуть укладатись на основі міжнародних процедур закупівель 

відповідно до лімітів в таблиці нижче), будуть застосовуватись вимоги ПіЗ (зокрема, п. 3.7). 

 

Для невеликих угод (таких, які будуть укладатись на основі національних процедур закупівель 

відповідно до лімітів в таблиці нижче) може повністю застосовуватись національне законодавство, 

за умови, що національні процедури гарантують економічність, ефективність та прозорість, та 

відповідають принципам, що лежать в основі ПіЗ. Якщо іноземні фірми бажають брати участь в 

національних конкурсних торгах, то їм буде це дозволено. 

 

У разі розбіжностей між положеннями ПіЗ та національним законодавством, перевагу матимуть 

положення та принципи ПіЗ. Закупівлі в рамках проектів ЄІБ, повинні, між іншим, задовольняти 

вимоги допустимості ЄІБ, вимоги щодо недопущення шахрайства та корупції (включаючи, між 

іншим, Пакт про згоду щодо професійної чесності), вимоги щодо дискваліфікації, достатнього 

попереднього досвіду виконавців, щоб гарантувати спроможність виконати угоду, запобігання 

конфлікту інтересів, доступу до національних засобів правового захисту, критеріїв відбору та 

присудження, відкриття тендера, періоду очікування, збалансованості умов договору, вимоги щодо 

конфіденційності. 

 

Ця Процедура закупівель призначена для Замовників (органів місцевого самоврядування, 

державних адміністрацій, а також державних та комунальних підприємств, відмінних від приватних 

підприємств), які власне будуть здійснювати закупівлі, а також для інших зацікавлених сторін (ЄІБ, 

Мінрегіон/ГРП, Мінфін та інші).  

 

2 Процедури закупівель 

Процедури закупівель в рамках НКПВУ встановлюються Фінансовою угодою (Стаття 6.04 

Процедури проведення процесу закупівлі – «Позичальник забезпечує, що кожен Кінцевий 

бенефіціар придбає устаткування, забезпечить замовлення послуги та інших робіт для Проекту 

шляхом прийнятної процедури закупівель, що є задовільною для Банку та відповідає його політикам 

і стандартам, зазначеним в його Посібнику з питань закупівель...»). 

 

Останню версію Керівництва щодо закупівлі ЄІБ від 10 грудня 2018 року можна знайти в Інтернеті 

за посиланням: https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm 

 

Відповідно до Керівництва щодо закупівлі ЄІБ та листа від 12 листопада 2015 про погодження 

процедур закупівель від ЄІБ до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства передбачені наступні ліміти для проведення закупівель: 

 

Характер Угоди Ліміти в Євро * Менше ліміту Рівне чи більше 

ліміту 

Роботи 5 000 000 Процедура Публічних 

закупівель або 

безпосередня угода 

Відкрита процедура 

Міжнародні конкурсні 

торги** з публікацією в 

ОВЄС 

Товари та послуги в 

цілому (за винятком 

Консультантів) 

200 000 Процедура Публічних 

закупівель або 

безпосередня угода 

Відкрита процедура 

Міжнародні конкурсні 

торги** з публікацією в 

ОВЄС 

https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm
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Товари та послуги 

щодо електроенергії, 

газу, води та 

транспорту  

400 000 Процедура Публічних 

закупівель або 

безпосередня угода 

Відкрита процедура 

Міжнародні конкурсні 

торги** з публікацією в 

ОВЄС 

Товари та послуги 

щодо телекомунікацій 

600 000 Процедура Публічних 

закупівель або 

безпосередня угода 

Відкрита процедура 

Міжнародні конкурсні 

торги** з публікацією в 

ОВЄС 

* Всі суми вказані без урахування податку на додану вартість (ПДВ) або еквівалентні прямим 

податкам 

** - чи інші міжнародні закупівельні процедури, що затверджені ЄІБ 

 

Процедури національних конкурсних торгів та інших національних закупівельних процедур 

регулюються Законом «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року (можна знайти за 

посиланням: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19), далі – Закон, а також цими Процедурами 

закупівель, які встановлюють додаткові вимоги та особливості.  

 

Відповідно до цього Закону, застосовуються наступні ліміти:  

 

Характер Угоди Ліміти в гривні * Менше ліміту Більше-рівне ліміту 

Роботи 1 500 000 Безпосередня угода Національні конкурсні 

торги 

Товари та послуги 200 000 Безпосередня угода Національні конкурсні 

торги 

*У серпні 2019 року обмінний курс становить 27.98038 грн. / 1 євро 

(http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html). 

 Наведені вище ліміти для національних закупівельних процедур в рамках проекту НКПВУ 

встановлюються Законом України «Про публічні закупівлі» та можуть змінюватись відповідно до 

змін до Закону 

 

Застосування лімітів та відповідних закупівельних процедур є предметом для затвердження під час 

затвердження планів закупівель. 

 

Процедура проведення Міжнародних тендерів чи інша міжнародна закупівельна процедура 

використовуватиметься для визначення виконавців суб-проектів щодо виконання робіт вартістю 5 

млн. євро або більше. Винятки з цього правила потребують згоди ЄІБ. Процедури МТ визначаються 

Посібником із закупівель ЄІБ. 

 

3 Організаційна система процедури проведення Закупівлі 

Замовником тендеру є кінцевий одержувач коштів позики. Замовник готує тендерну документацію 

для проекту, виконує закупівлю та визначає виконавця. 

 

Група реалізації проекту при Мінрегіоні (далі «Мінрегіон/ГРП»), надає загальну підтримку, 

координує та наглядає за процесом проведення закупівлі. Зокрема, Мінрегіон/ГРП розробляє 

примірну тендерну документацію, затверджує тендерну документацію, що підготовлена 

Замовниками, а також розробляє План закупівель. Також, Мінрегіон/ГРП координує співпрацю між 

Замовниками та ЄІБ (наприклад, при схваленні на предмет відсутності заперечень чи при запитах 

додаткової інформації). Згідно НКПВУ, Мінрегіон виступає Ініціатором проекту. 

 

ЄІБ виконує моніторинг закупівель, що включає в себе схвалення на предмет відсутності 

заперечень для деяких дій (більш детально викладено нижче).ЄІБ може залучати зовнішні послуги 

(включно з консультантами Технічної допомоги) для проведення моніторингу закупівлі. 

 

Процедура закупівель включає наступну послідовність заходів та пов’язані з ними відповідальні 

сторони: 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19
http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html
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№ Назва дії Відповідальний 

1 Підготовка Процедур закупівель (документ), примірних зразків 

тендерної документації 

Мінрегіон/ГРП 

2 Схвалення на предмет відсутності заперечень обраних 

методів закупівлі для окремих суб-проектів (таблиця для 

кожної групи суб-проектів) 

ЄІБ 

3 Підготовка тендерної документації для суб-проектів (за 

примірним зразком, який розроблений Мінрегіоном/ГРП) 

Замовник 

4 Розгляд тендерної документації на відповідність додатковим 

вимогам і особливостям, які встановлені цими Процедурами 

закупівель 

Мінрегіон/ГРП 

5 Оголошення та проведення торгів. Визначення підрядника за 

результатами торгів. 

Замовник 

6 Остаточне погодження результатів торгів (схвалення на 

предмет відсутності заперечень "ex-post")  

ЄІБ 

7 Підписання договору Замовник 

 

Обмін інформацією між Замовником та Мінрегіоном/ГРП чи ЕІБ визначається Мінрегіоном/ГРП 

окремо та офіційно доводиться до Замовника та оприлюднюється на сайті Мінрегіону. 
 

4 Підготовка тендерної документації  

4.1 Пакт про згоду щодо професійної чесності та Пакт щодо 
дотримання екологічних та соціальних стандартів 

У статті 3.6 «Заборонені дії – Пакт про згоду» Керівництва ЄІБ із закупівель  заявляється, що 

«…Банк зобов’язаний  гарантувати використання своїх кредитів для визначених цілей та 

убезпечити свою діяльність від заборонених дій (які, щонайменше, включають шахрайство, 

корупцію, таємну змову, застосування примусу, відмивання коштів та фінансування тероризму). 

Зокрема, у країнах поза межами ЄС Банк в якості загального правила вимагає від ініціаторів 

проектів…. Вимагати від будь-якого учасника тендеру на роботи, товари або послуги в якості умови 

надання права на участь підготовки та включення до його тендерної пропозиції Пакту про згоду 

щодо професійної чесності за формою, поданою у Додатку 3, та…Банк зберігає за собою право не 

фінансувати будь-який контракт, якщо учасники тендеру/ підрядники за цим контрактом не надали 

ініціатору проекту Одностороннього зобов’язання, підписаного належним чином уповноваженою 

особою. 

 

У статті 3.8 «Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів» Керівництва ЄІБ із 

закупівель заявляється, що «…Банк вимагає в якості загального правила для фінансування 

операцій за межами ЄС, щоб ініціатори проектів включали до документів про закупівлю та 

контрактів вимогу до учасників тендеру та підрядників щодо заповнення та надання документу під 

назвою «Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів» за формою, яка наведена у 

Додатку 7. Банк залишає за собою право не фінансувати будь-який контракт, у рамках якого 

учасниками тендеру / підрядниками не було надано проекту Пакту щодо дотримання екологічних та 

соціальних стандартів, підписаного належним чином уповноваженою особою..».  

 

 

Тобто це означає відповідно до вимог ЄІБ, що кожен Замовник має обов’язково включити до 

тендерної документації вимогу підписання «Пакту про згоду щодо професійної чесності (Додаток А) 

та Пакту щодо дотримання екологічних та соціальних вимог (Додаток В)», а кожен учасник публічної 

закупівлі має обов’язково підписати цей документ і надати його разом із тендерною пропозицією.  

 

Детальніше інструкції викладено у Додатку А та Додатку В до цього документу. 
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4.2 Гарантії 

Забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю 

застосовуються для забезпечення процесу проведення торгів та реалізації проекту. 

 

Забезпечення тендерної пропозиції є частиною процесу закупівлі та вноситься учасником закупівлі 

для Замовника як гарантія того, що у разі перемоги він приступить до виконання угоди на умовах, 

визначених у тендерній пропозиції. 

 

Забезпечення виконання договору про закупівлю – це гарантія, видана банком чи інше, 

передбачене Законом, для того, щоб гарантувати задовільне виконання зобов’язань за договором 

виконавцем. 

 

Відповідно до Закону можливі наступні форми забезпечення: 

 Забезпечення тендерної пропозиції; 

 Забезпечення виконання договору. 

 

У відповідності до Закону в рамках виконання проекту НКПВУ передбачається забезпечення 

тендерної пропозиції не менше 0,25% очікуваної вартості закупівлі (у разі проведення торгів на 

закупівлю робіт) та не менше 1,5% (у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг). 

Забезпечення виконання договору передбачається у максимальних розмірах – 5% від вартості 

договору. 

4.3 Кваліфікаційні критерії 

Критерії для оцінки заявок пропонуються Замовником та описуються у тендерній документації по 

кожному з суб-проектів. Критерії можуть бути кваліфікаційними (якщо критерії не дотримані – 

учасник дискваліфікується) та оціночними (учасник досліджується по кожному з критеріїв). 

 

Критерії прийнятності щодо процедури закупівель мають бути (але не обмежуються) наступними: 

 

 Забезпечити відкритість тендера, включаючи відкритість для іноземних компаній; 

 Застосування основних принципів відкритості процедур публічних закупівель, включаючи 

економічність, ефективність, прозорість, відсутність дискримінації з огляду на національну 

приналежність, відсутність упередженого ставлення до місцевих компаній, а також 

відсутність складних правил акредитації. 

 

Рекомендовані наступні загальні кваліфікаційні критерії: 

 

 технічна компетентність, наявність обладнання, досвіду та наявність кваліфікованого 

персоналу для виконання договору; 

 правоздатність; 

 платоспроможність, доступ до фінансових ресурсів; 

 виконання зобов’язань з оподаткування та соціального страхування; 

 задовільні результати роботи у минулому. 

 

Оціночні критерії визначаються з урахування специфіки проекту. 

 

Оцінка тендерної пропозиції здійснюється за одним із наступних принципів: 

 

 найнижча ціна серед пропозицій, які задовільнили кваліфікаційні критерії; або 

 найбільш економічно прийнятна пропозиція, застосовуючи ряд оціночних критеріїв (ціна, 

умови оплати, строк будівництва чи поставки, технічні переваги (запропонований персонал, 

обладнання, методи будівництва та планування, технічні характеристики тощо), екологічні 

показники, технічна сумісність з іншим обладнанням, доступність обслуговування та 

запасних частин, витрати на експлуатацію, витрати на обслуговування тощо. 

 

Метод оцінки тендерних пропозицій має бути чітко вказаний Замовником в тендерній документації. 

 

Місцевий досвід (що означає досвід роботи в тій самій області чи регіоні) як кваліфікаційний 

критерій не може застосовуватись, оскільки це є обмежуючим фактором для конкуренції. 
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Для НКТ рекомендовано застосовувати наступні кваліфікаційні критерії: 

 

1. Загальний досвід роботи: не менше 4 років 

2. Відповідний досвід роботи: не менше 2 аналогічних договорів протягом останніх 4 років із 

вартістю кожного договору не менше 30% від суми тендерної пропозиції. 

3. Фінансова спроможність учасника закупівлі: середньорічний оборот коштів за останні 4 роки 

(середнє арифметичне значення річних оборотів) – не менше 100% від суми пропозиції. 

 

Застосування інших кваліфікаційних критеріїв повинно відбуватись у відповідності до Закону та ПіЗ 

ЄІБ. 

 

5 Проведення процесу закупівлі 

5.1 Підготовка тендерної документації  

Підготовка тендерної документації для кожного суб-проекту виконується Замовником за примірним 

зразком, що розроблений Мінрегіоном/ГРП. 

 

Тендерна документація перед початком торгів повинна отримати погодження Мінрегіону. 

 

Мінрегіон/ГРП розробляє примірну тендерну документацію. Мінрегіон/ГРП також надає 

методологічну підтримку щодо підготовки індивідуальної тендерної документації та подальшого 

процесу проведення закупівлі. 

5.2 Проведення оцінки 

Оцінка тендерних пропозицій повинна проводитись тендерним комітетом Замовника. 

 

Тільки службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та 

проведення процедур закупівлі згідно із Законом, можуть входити до складу тендерного комітету. 

Члени інших зацікавлених органів можуть бути залученими як зовнішні експерти (бути присутніми на 

засіданнях комітету, мати доступ до документів) без права голосу. Членство в тендерному комітеті 

або визначення уповноваженої особи (осіб) не повинно створювати конфлікт між інтересами 

замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може 

вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури 

закупівлі. 

 

Результати оцінки повинні отримати схвалення ЄІБ на предмет відсутності заперечень (нижче 

дивіться докладніше). 

5.3 Відміна тендера 

Відміна Замовником тендера чи визнання його таким, що не відбувся, відбувається відповідно до 

процедур, визначених у тендерній документації та у відповідному Законі. 

 

При проведенні НКТ необхідно визначати наступні причини відміни чи визнання тендера таким, що 

не відбувся. 

 

Замовник відміняє тендер у разі: 

1. відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт/товарів/послуг;  

2. неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з 

питань публічних закупівель; 

3. виявлення факту змови учасників; 

4. порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, 

акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;  

5. подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, 

6. відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом; 

7. допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій. 
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Замовник визнає тендер таким, що не відбувся у разі, якщо: 

1. ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену 

замовником на фінансування закупівлі; 

2. здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; 

3. скорочення видатків на здійснення закупівлі робіт. 

 

Повідомлення про відміну тендера або визнання його таким, що не відбувся, оприлюднюється в 

електронній системі закупівель Замовником протягом одного дня з дня прийняття Замовником 

відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою 

закупівель. 

5.4 Зміни до контрактів 

За певних умов допускається вносити поправки до контрактів протягом терміну його дії, не 

проводячи повторної процедури закупівлі (повторного конкурсу). Проте, Замовник не має права 

вносити поправки до контракту, якщо такі поправки означатимуть фактичне заключення нового 

контракту. 

 

Будь-які зміни умов контрактів без повторного проведення процедури закупівлі необхідно 

розглядати індивідуально для кожного випадку. Такі зміни допускаються враховуючи наступні 

причини: 

 

 Причини внесення поправок та їх строки були зазначені в тендерній документації; 

 Внесення поправок обумовлено непередбаченими та об’єктивними обставинами;  

 Поправки не є суттєвими. 

 

Внесення істотних змін до контракту (предмет, вартість, строки та ін.) вимагає попереднього 

погодження з Мінрегіоном та, якщо це необхідно, з ЄІБ. 

 

Зміни умов контракту вважаються суттєвими (а, відтак, вимагають проведення нової публічної 

закупівлі), якщо вони призведуть до наступного: 

 

 демонструють намір сторін переглянути істотні умови контракту; 

 вводять умови, за яких, якби вони були частиною тендерної процедури, було б залучено 

інших учасників торгів; 

 вводять умови, за яких, якби вони були частиною початкової тендерної процедури, можна 

було б акцептувати пропозицію іншого учасника, на відмінну від початкового; 

 значно розширюють предмет контракту та охоплюють послуги (роботи, товари), яких 

раніше не було; 

 змінюють економічний баланс контракту на користь Виконавця так, як це не було 

передбачено в початковому контракті; 

 замінюють основного виконавця на іншого, за виключенням залучення субпідрядників, 

якщо це попередньо передбачалось контрактом.  

 

Вищезазначений список обставин, які означають, що зміни умов контракту є суттєвими, не є 

вичерпним. 

 

Детальний аналіз всіх існуючих обставин внесення змін до умов контрактів, включно з такими, які 

порушують конкуренцію на відповідному ринку, є завжди необхідним. 

 

6 Механізми контролю 

Перелік механізмів контролю на різних рівнях та етапах виконання проекту представлені нижче у 

таблиці:  
 

Етап проекту Виконавець Мінрегіон/ 

ГРП 

Експертна 

робоча 

група * 

ЄІБ 

Порядок дій 

зацікавлених 

Ніяких дій Підготовка Ніяких дій Затвердження 
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сторін (відбір 

проектів, 

закупівлі, 

фінансові 

процедури та 

ін.) 

Ідентифікація 

та вибір 

проектів 

Попередній 

відбір і 

пропозиція 

проектів 

Перевірка та 

остаточний 

відбір 

Схвалює 

пропозиції 

Затвердження та виплати 

План 

закупівель для 

кожної групи 

суб-проектів 

(включаючи 

обраний 

метод 

закупівель) 

Надання 

інформації до 

Мінрегіону 

(якщо має 

місце) 

Підготовка  Схвалення на предмет відсутності 

заперечень 

Національні конкурсні торги (НКТ) та інші національні 

закупівельні процедури 

Послуги Товари Роботи 

Проектно-

кошторисна 

документація 

Підготовка Ніяких дій Ніяких дій Ніяких дій Ніяких дій 

Проведення 

закупівлі та 

роз’яснення по 

ній 

Виконання Ніяких дій Ніяких дій Ніяких дій Ніяких дій 

Таблиця 

результатів 

закупівель 

Надання 

Протоколу 

оцінки 

конкурсних 

пропозицій та 

підписаних 

контрактів 

Підготовка 

таблиці 

результатів 

закупівель 

Ніяких дій Схвалення на 

предмет відсутності 

заперечень («ex-

post») 

Схвалення 

на 

предмет 

відсутності 

запере-

чень («ex-

post») 

* Експертна робоча група з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації спільних 

з міжнародними фінансовими організаціями проектів 

6.1 Відсутність заперечень зі сторони ЄІБ щодо результатів 
публічних закупівель 

Відповідно до ст. 3.5 Керівництва ЄІБ про закупівлі: «У випадку, коли не йде мова про процедуру 

міжнародної закупівлі, ініціатор повинен отримати згоду Банку на обраний метод проведення 

закупівлі та остаточний вибір учасника тендера на основі адекватних обґрунтувань, наданих 

ініціатором». 

 

Для цього перед вибіркою коштів (платежами Виконавцю) Замовник через Мінрегіон/ГРП повинен 

подати результати закупівлі з адекватними обґрунтуваннями (Протокол оцінки тендерних 

пропозицій та підписаний контракт) до ЄІБ та отримати його схвалення на предмет відсутності 

заперечень «ex-post». 

 

Для національної тендерної процедури вимоги ЄІБ до цього процесу наступні:  

 

 Розробити План закупівель в рамках проекту; 

 Забезпечити відкритість закупівлі (як для національних, так і для міжнародних фірм); 

 Дотримуватися основних принципів публічних закупівель, включаючи економічність, 

ефективність, прозорість, відсутність дискримінації з огляду на національну приналежність 

(тобто, відсутність упередженого ставлення до місцевих компаній), вимог п. 1 цього документу; 

 ЄІБ не бере участі в процесі закупівлі чи на етапі визначення виконавця за договором про 

закупівлю (результати тендера відповідно до національних процедур публічних закупівель 

проходять процедуру схвалення ЄІБ шляхом отримання «без заперечень»). 
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У випадку НКТ, Замовник повинен надати наступні документи до Мінрегіону/ГРП: 

 

 Протокол оцінки тендерних пропозицій; 

 Підписана копія Пакту про згоду щодо професійної чесності; 

 Підписана угода. 

 

У випадку визначення виконавця без тендера (прямий договір), Замовник повинен надати наступні 

документи до Мінрегіону/ГРП: 

 

 Підписана копія Пакту про згоду щодо професійної чесності; 

 Звіт, що пояснює причину вибору Виконавця; 

 Підписаний договір. 

 

Мінрегіон/ГРП розглядає надані документи, складає порівняльну таблицю результатів публічних 

закупівель (англійською мовою) та передає їх до ЄІБ для подальшого погодження (отримання «без 

заперечень»). Порівняльна таблиця результатів публічних закупівель повинна містити, 

щонайменше, наступну інформацію: 

 

 Назва угоди; 

 Тип застосованої закупівельної процедури; 

 Кількість отриманих пропозицій; 

 Обгрунтування вибору; 

 Сторони угоди; 

 Предмет угоди; 

 Вартість угоди з чітко визначеною валютою; 

 Дати початку та кінця угоди; 

 Інші дані по суб-проекту. 

 

Така порівняльна таблиця може охоплювати декілька проектів та подається на розгляд та 

погодження ЄІБ. Інші документи (Протокол оцінки тендерних пропозицій, Пакт про згоду щодо 

професійної чесності, Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів, підписана 

угода) зберігаються у Мінрегіоні/ГРП та надаються до ЄІБ на вимогу. 

 

ЄІБ намагатиметься протягом 15 робочих днів з дня отримання від Мінрегіону/ГРП таблиці з 

результатами проведення процедури закупівель надати своє погодження. Це також означає, що ЄІБ 

не бере участі в процесі проведення закупівлі чи визначення переможця. 

 

ЄІБ залишає за собою право запиту додаткової документації через Мінрегіон/ГРП для подальшого 

роз’яснення (тендерні пропозиції та ін.). 

 

Замовник не виконує жодних дій (виставлення рахунків, передача рахунків до Мінрегіону тощо) до 

моменту отримання «без заперечень» ex-post від ЄІБ щодо окремих суб-проектів. 

6.2 Уникнення змов 

Учасники закупівлі повинні виключити будь-які комунікації щодо суми пропозиції окрім Замовника; 

визначення суми пропозиції за домовленістю з будь-якою іншою особою; заключати будь-які 

домовленості з будь-якою іншою особою, чи то учасник закупівлі, чи ні; вступати в змову з будь-

якою іншою особою в будь-якій формі в процесі закупівлі, доки Замовник не повідомить учасника 

про результати проведення закупівлі. Будь-які порушення чи недотримання цього підпункту 

учасником, не призводячи до несення ним відповідальності за таке порушення чи недотримання, 

може служити причиною для невизнання ЄІБ результатів проведення закупівлі. 

 

Вищезазначене не стосується комунікації учасника закупівлі в суворій таємниці з його власними 

посередниками з метою отримання гарантій, які будуть вказані в конкурсній пропозиції, а також 

спілкування в суровій таємниці зі своїми консультантами/субпідрядниками з метою отримання їх 

сприяння в підготовці до подачі пропозиції. 

 

Учасник повинен представити Замовнику підписаний Пакт про згоду щодо професійної чесності 

(див Додаток А), який містить розділ про заборонені дії. 
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7 Скарги 

Процедура подання скарг в процесі проведення НКТ та інших закупівельних процедур визначається 

Статтею 18 Закону України «Про публічні закупівлі», де зазначено, що органом оскарження є 

Антимонопольний комітет, а також інші відповідні процедури. 

 

Існують додаткові механізми подачі скарг – це позов до суду. 

 

Всі претензії та скарги необхідно розглянути та вирішити за допомогою національних механізмів 

оскарження. 

 

8 Планування закупівель 

В проектах передбачені наступні плани закупівель: 

 

Загальний план реалізації Програми 

 

Загальний план реалізації проекту відображає загальний план реалізації протягом усієї тривалості 

проекту. Він охоплює наступні аспекти: 

 План вибірок; 

 Загальні плани реалізації субпроектів (закупівля, реалізація, введення в експлуатацію); 

 Приблизний розподіл проектів між областями/регіонами; 

 Приблизний розподіл проектів між відповідними секторами; 

 Річний фінансовий план. 

 

Загальний план реалізації проекту розроблюється консультантами технічної допомоги спільно з 

Мінрегіоном/ГРП на початку проекту і коригується принаймні щороку, допоки триває програма. 

 

Детальний план закупівель 

 

Детальний план закупівель повинен бути розроблений для кожного затвердженого пакету 

субпроектів і містити наступну інформацію для кожного субпроекту: назва угоди, номер угоди, тип 

угоди, оціночна вартість (Євро), фінансові деталі, обрана процедура закупівель, тип тендерної 

документації, чи буде оголошення в ОВЄС, приблизна дата публікації, приблизна дата подання 

пропозицій, приблизна дата визначення переможця. Для цього Замовники для кожного з переліків 

субпроектів готують детальний план закупівель стосовно їх проектів, консультанти технічної 

допомоги спільно з Мінрегіоном/ГРП зводять це в єдиний детальний план закупівель. 

 

Наполегливо рекомендується планувати процес закупівель (визначити субпроекти, лоти, тощо), 

щоб максимально розширити конкуренцію та мінімізувати ризики і кінцеву вартість, а також звести 

до мінімуму період реалізації субпроекту. Для цього рекомендується групувати схожі субпроекти в 

один (збільшити потенційну вартість і залучити більше учасників, включаючи міжнародних) і 

розділити один субпроект на декілька, у разі їх неоднорідності (роботи/послуги/товари). 

 

9 Строки проведення тендерних процедур 

Терміни НКТ для впровадження НКПВУ визначені Законом України «Про публічні закупівлі», де 

встановлені часові обмеження для певних кроків в процесах закупівель. Зокрема, Законом 

передбачені наступні основні часові обмеження для процедури закупівкель за загальною 

процедурою: 

 

Дія Обмеження в часі 

Публікація оголошення про проведення 

процедури закупівлі 

Щонайменше 15 календарних днів до дати 

розкриття тендерних пропозицій 
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Оцінка тендерних пропозицій Не більше 5 робочих днів (не більше 20 

робочих днів у випадку аргументованого 

подовження строку та відповідного оголошення 

про подовження) після визначення найбільш 

економічної вигідної тендерної пропозиції  

Повідомлення про акцепт пропозиції Щонайменше 10 календарних днів до 

підписання договору 

Підписання угоди Не більше 20 календарних днів після акцепту 

пропозиції 

Подання скарг Не більше 10 календарних днів з дати 

оголошення повідомлення про акцепт 

пропозиції 

Прийняття рішень щодо скарг Не більше 15 робочих днів з дати реєстрації 

скарги 

 

Зазвичай процедура НКТ триває 1.5-2 місяці. 

 

10 Закупівля послуг з технічного нагляду 

Вибір консультантів для надання послуг технічного нагляду повинен бути здійснений у відповідності 

до вимог Посібник із закупівель для проектів, що фінансуються ЄІБ (зокрема, Розділ 4. 

Консультаційні послуги, що фінансуються Банком, Підрозділ 4.2 Проекти, розташовані за межами 

Євросоюзу та Додаток 2. Особливий випадок контрактів для консультаційних послуг).   
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Додаток А – Пакт про згоду щодо професійної чесності  

В Керівництві щодо закупівлі ЄІБ вимагається, щоб кожен учасник тендеру чи сторона договору 

підписав Пакт про згоду щодо професійної чесності (Додаток 3 Керівництво щодо закупівлі). 

 

Нижче наводиться інструкція для установ-виконавців про те, як включити в тендерну документацію 

вимогу про надання кожним учасником підписаного Пакту про згоду щодо професійної чесності.  

 

Інструкція щодо включення ПАКТУ ПРО ЗГОДУ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСНОСТІ  

 

Для проведення конкурсних торгів на закупівлі робіт, товарів чи послуг при виконанні проекту 

«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» згідно із «Посібником із Закупівель» 

Європейського Інвестиційного Банку, кожна тендерна пропозиція від учасників та кожен 

договір у випадку прямих договорів має обов'язково містити ПАКТ ПРО ЗГОДУ ЩОДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСНОСТІ. Це потрібно передбачити у відповідних ДОКУМЕНТАЦІЯХ 

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ для кожного з проектів. 

 

Необхідно до розділу «III. Підготовка тендерної пропозиції» (або іншого відповідного розділу) у 

пункті «2. Зміст тендерної пропозиції» (або іншого відповідного пункту) додати наступне: 

 

« - підписаного уповноваженим представником учасника ПАКТУ ПРО ЗГОДУ ЩОДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСНОСТІ українською та англійською мовою (Додаток Х)» 

 

Де Додаток Х - відповідний додаток, що містить ПАКТ ПРО ЗГОДУ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ЧЕСНОСТІ українською та англійською мовою, відформатований для друку на  аркуші А4. 

 

Текст додатку (ПАКТ ПРО ЗГОДУ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСНОСТІ українською та 

англійською мовою) додається. В ПАКТІ потрібно внести наступні зміни: 

 

- Визначити номер Додатку 

- Вказати контракт або тендерну пропозицію (вказати конкретну назву проекту) 

 

У разі процедури національних тендерів, обраний виконавець повинен підписати Пакт про згоду 

щодо професійної чесності. 

 

Пакт про згоду щодо професійної чесності є обов'язковим як додаток до всіх угод та всіх Пулів та 

субпроектів в рамках UERP. 

 

Тексти Пакту про згоду щодо професійної чесності (зі змінами, внесеними ЄІБ, беручи до уваги, що 

вони були перекладені на українську мову для інформативних цілей). 
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ПАКТ ПРО ЗГОДУ 
ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСНОСТІ 

 
«Ми заявляємо та зобов’язуємося в односторонньому порядку, що ні ми, ні будь-хто, зокрема 

жоден з наших директорів, працівників, агентів, партнерів у спільних підприємствах або 

субпідрядників, якщо такі є, які діють від нашого імені з відповідними повноваженнями або 

проінформувавши нас або з нашої згоди або за нашої підтримки, не здійснюють або не будуть 

здійснювати жодної дії, що підпадає під Заборонену поведінку (як визначено нижче) у рамках 

тендерного процесу або під час виконання чи постачання будь-яких робіт, товарів або послуг за 

(зазначити договір або запит на подачу тендерних пропозицій) (у подальшому Договір), та 

зобов’язуємося в односторонньому порядку повідомити Вас, якщо будь-яка особа в нашій 

організації, що відповідає за забезпечення дотримання цього одностороннього зобов’язання, 

помітить здійснення будь-якої із Заборонених Дій.  

 

На весь час проведення тендеру і, у випадку укладення Договору з переможцем, на весь термін 

виконання Договору ми зобов’язуємося призначити співробітника, який буде обґрунтовано 

прийнятний для Вас і до якого Ви будете мати повний та безпосередній доступ, на якого буде 

покладено обов’язок забезпечення дотримання цього Одностороннього зобов’язання та якому 

буде надано необхідні повноваження, а також забезпечити його роботу в офісі.  

 

Ми заявляємо та зобов’язуємося в односторонньому порядку, що ні ми, ні будь-хто, зокрема 

жоден з наших директорів, працівників, агентів, партнерів у спільних підприємствах або 

субпідрядників, якщо такі є, які діють від нашого імені з відповідними повноваженнями або 

проінформувавши нас або з нашої згоди або за нашої підтримки, (і) не є особами, включеними 

до переліку осіб, щодо яких запроваджено санкції ЄС/ ООН, або не є особами, які будь-яким 

іншим чином підпадають під їх дію та (іі) не будемо/ будуть  діяти, при виконанні або постачанні 

будь-яких робіт, товарів чи наданні послуг у рамках цього Договору, всупереч санкціям ЄС/ ООН. 

Ми зобов’язуємося в односторонньому порядку повідомити Вас, якщо будь-яка особа в нашій 

організації, що відповідає за забезпечення дотримання цього одностороннього зобов’язання, 

матиме інформацію щодо зазначеного вище.  

 

Якщо (і) ми або будь-який такий директор, співробітник, агент або партнер у рамках спільного 

підприємства, якщо таке існує, діючи так, як було зазначено вище, були засуджені будь-яким 

судом за звинуваченням, яке включає Заборонену Дію у зв’язку з будь-яким тендерним 

процесом або наданням робіт, товарів або послуг протягом п’яти років, які безпосередньо 

передують даті цього Зобов’язання, або (іі) якщо будь-який директор, співробітник, агент або 

партнер у рамках спільного підприємства, якщо таке існує, був звільнений або звільнився з будь-

якої посади через участь у будь-якій діяльності, що підпадає під Заборонену поведінку або (ііі) 

якщо ми або будь-який з наших директорів, співробітників, агентів або партнерів у рамках 

спільного підприємства, якщо такі існують, діючи, як було зазначено вище, були виключені 

установами ЄС або будь-яким провідним банком багатостороннього розвитку (включаючи Групу 

Світового Банку, Африканський банку розвитку, Азійський банк розвитку, Європейський банк 

реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк або Міжамериканський банк 

розвитку) з участі в тендерній процедурі через дії, що підпадають під Заборонену поведінку, ми 

надамо детальну інформацію про таке засудження, звільнення або відставку чи виключення 

нижче, разом з даними про заходи, які ми здійснили або будемо здійснювати, щоб гарантувати, 

що ні така компанія, ні жоден з наших директорів, співробітників або агентів не здійснить жодних 

дій, що підпадають під Заборонену поведінку у зв’язку з Договором (зазначити деталі, якщо 

необхідно).  

 

Ми визнаємо, що якщо до нас буде застосовано рішення Європейського інвестиційного банку 

(ЄІБ) про виключення, ми не матимемо права присудження контракту, який фінансується ЄІБ. 

 

Ми надамо (зазначити найменування ініціатора проекту), Європейському інвестиційному банку 

(ЄІБ) та аудиторам, призначеним будь-ким з них, а також будь-якому органу або установі або 

організації Європейського Союзу, уповноваженій за законодавством Європейського Союзу, 

право перевіряти наші звіти та бухгалтерську документацію, а також звіти та бухгалтерську 

документацію всіх наших субпідрядників за цим Договором, а також знімати копії. Ми згодні 

зберігати ці звіти та бухгалтерську документацію загалом відповідно до діючого законодавства, 

але у будь-якому випадку мінімум шість років, починаючи від дати подання тендерної пропозиції 

та, у випадку присудження нам контракту, мінімум шість років, починаючи від дати завершення 

контракту по суті.  
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З огляду на цілі цього Зобов’язання, під Забороненою поведінкою розуміють дії, які визначено 

такими у Політиці ЄІБ щодо боротьби проти шахрайства
1
. 

Примітка: Це Зобов’язання необхідно направити до Банку разом з контрактом у випадку 

процедури міжнародної закупівлі (як визначено у додатку 3.3.2). В інших випадках воно має бути 
в ініціатора проекту та надаватися Банку за запитом. 

 

Цей документ був виданий англійською та української мовами. Англійська версія – 

основна, а український варіант складений виключно задля зручності. У випадку 

невідповідностей між двома версіями документу, англійська версія вважатиметься 

пріоритетною. 

 

 
  

                                                           
1
 Визначення у Політиці ЄІБ щодо боротьби проти шахрайства, 

(http://www.eib.org/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm) 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm
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COVENANT OF INTEGRITY’S TEMPLATE 
“We declare and covenant that neither we nor anyone, including any of our directors, employees, agents, 
joint venture partners or sub-contractors, where these exist, acting on our behalf with due authority or with 
our knowledge or consent, or facilitated by us, has engaged, or will engage, in any Prohibited Conduct (as 
defined below) in connection with the tendering process or in the execution or supply of any works, goods 
or services for [specify the contract or tender invitation] (the “Contract”) and covenant to so inform you if 

any instance of any such Prohibited Conduct shall come to the attention of any person in our organisation 
having responsibility for ensuring compliance with this Covenant. 
 
We shall, for the duration of the tender process and, if we are successful in our tender, for the duration of 
the Contract, appoint and maintain in office an officer, who shall be a person reasonably satisfactory to 
you and to whom you shall have full and immediate access, having the duty, and the necessary powers, to 
ensure compliance with this Covenant. 
 
We declare and covenant that neither we nor anyone, including any of our directors, employees, agents, 
joint venture partners or sub-contractors, where these exist, acting on our behalf with due authority or with 
our knowledge or consent, or facilitated by us, (i) is listed or otherwise subject to EU/UN Sanctions and (ii) 
in connection with the execution or supply of any works, goods or services for the Contract, will act in 
contravention of EU/UN Sanctions. 
 
We covenant to so inform you if any instance shall come to the attention of any person in our organisation 
having responsibility for ensuring compliance with this Covenant. 
 
If (i) we have been, or any such director, employee, agent or joint venture partner, where this exists, acting 
as aforesaid has been, convicted in any court or sanctioned by any authority of any offence involving a 
Prohibited Conduct in connection with any tendering process or provision of works, goods or services 
during the five years immediately preceding the date of this Covenant, or (ii) any such director, employee, 
agent or a representative of a joint venture partner, where this exists, has been dismissed or has resigned 
from any employment on the grounds of being implicated in any Prohibited Conduct, or (iii) we have been, 
or any of our directors, employees, agents or joint venture partners, where these exist, acting as aforesaid 
has been excluded or otherwise sanctioned by the EU Institutions or any major Multi-lateral Development 
Bank (including World Bank Group, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank 
for Reconstruction and Development, European Investment Bank or Inter-American Development Bank) 
from participation in a tendering procedure on the grounds of Prohibited Conduct, we give details of that 
conviction, dismissal or resignation, or exclusion below, together with details of the measures that we 
have taken, or shall take, to ensure that neither this company nor any of our directors, employees or 
agents commits any Prohibited Conduct in connection with the Contract [give details if necessary]. 
 
We acknowledge that if we are subject to an exclusion decision by the European Investment Bank (EIB), 
we will not be eligible to be awarded a contract to be financed by the EIB. 
 
We grant [indicate the name of the Project Promoter], the European Investment Bank and auditors 
appointed by either of them, as well as any authority or European Union institution or body having 
competence under European Union law, the right to inspect and copy our books and records and those of 
all our sub-contractors under the Contract. We accept to preserve these books and records generally in 
accordance with applicable law but in any case for at least six years from the date of tender submission 
and in the event we are awarded the Contract, at least six years from the date of substantial performance 
of the Contract.” 
 
For the purpose of this Covenant, Prohibited Conduct has the meaning provided in the EIB’s Anti-Fraud 
Policy18. 

Note: This Covenant must be sent to the Bank together with the contract in the case of an 
international procurement procedure (as defined in article 3.3.2). In other cases, it must be kept 
by the promoter and available upon request from the Bank. 
This document is being executed in English and Ukraine. The English version is the 
operative document and the Ukrainian version is for convenience only. To the extent of 
any inconsistencies between the two versions the English version shall prevail. 
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Додаток B – Пакт щодо дотримання екологічних та 
соціальних стандартів  

В Керівництві щодо закупівлі ЄІБ вимагається, щоб кожен учасник тендеру чи сторона договору 

підписав Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів (Додаток 7 Керівництво щодо 

закупівлі). 

 

Нижче наводиться інструкція для установ-виконавців про те, як включити в тендерну документацію 

вимогу про надання кожним учасником підписаного Пакту.  

 

Інструкція щодо включення ПАКТУ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ 

СТАНДАРТІВ до тендерної документації 

 

Для проведення конкурсних торгів на закупівлі робіт, товарів чи послуг при виконанні проекту 

«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» згідно із «Посібником із Закупівель» 

Європейського Інвестиційного Банку, кожна тендерна пропозиція від учасників та кожен 

договір у випадку прямих договорів має обов'язково містити ПАКТ ЩОДО ДОТРИМАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ  СТАНДАРТІВ. Це потрібно передбачити у відповідних 

ДОКУМЕНТАЦІЯХ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ для кожного з проектів. 

 

Необхідно до розділу «III. Підготовка тендерної пропозиції» (або іншого відповідного розділу) у 

пункті «2. Зміст тендерної пропозиції» (або іншого відповідного пункту) додати наступне: 

 

« - підписаного уповноваженим представником учасника ПАКТУ ЩОДО ДОТРИМАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ  СТАНДАРТІВ українською та англійською мовою (Додаток Х)» 

 

Де Додаток Х - відповідний додаток, що містить ПАКТ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 

ТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ українською та англійською мовою, відформатований для друку 

на  аркуші А4. 

 

Текст додатку (ПАКТ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

українською та англійською мовою) додається. В ПАКТІ потрібно внести наступні зміни: 

 

- Визначити номер Додатку 

- Вказати контракт або тендерну пропозицію (вказати конкретну назву проекту) 

 

У разі процедури національних тендерів, обраний виконавець повинен підписати Пакт щодо 

дотримання екологічних та соціальних стандартів. 

 

Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів  є обов'язковим додатком до всіх угод 

на виконання робіт для субпроектів за програмою НКПВУ, починаючи з Пулу № 3 (не 

застосовується для субпроектів Пулу №1 та Пулу № 2А). 

 

Цей Пакт не вимагається як додаток до угод на послуги з технічного нагляду в рамках НКПВУ. 

 

Тексти Пакту щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів (зі змінами, внесеними ЄІБ, 

беручи до уваги, що вони були перекладені на українську мову для інформативних цілей). 
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ПАКТ ЩОДО ДОТРИМАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

“Ми, що нижче підписалися, беремо на себе зобов’язання дотримуватися – і гарантуємо, що всі наші 

субпідрядники будуть дотримуватися – всіх нормативно-правових документів у сфері законодавства про 

працю, які застосовуються у країні виконання договору, а також всіх національних законодавчих та 

нормативних актів та будь-яких зобов’язань у відповідних міжнародних конвенціях та багатосторонніх угодах 

щодо захисту довкілля, які діють у країні виконання договору.  

Стандарти у сфері праці. Ми також зобов’язуємося дотримуватися принципів восьми основних стандартів у 

сфері праці (МОП),
 2

 а саме: стосовно дитячої праці, примусової праці, відсутності дискримінації та свободи 

об’єднань та права на ведення колективних переговорів. Ми будемо (і) виплачувати заробітну плату за 

ставками та здійснювати соціальні виплати, і дотримуватися умов праці (зокрема годин робочого часу та 

днів відпочинку), які не будуть нижчими за ті, які встановлене для сфери торгівлі або промисловості, в якій 

виконується робота; та (іі) будемо вести повний та точний облік зайнятості працівників на місці робіт.  

Відносини з працівниками. Відповідно до вищезазначеного, ми зобов’язуємося розробити та впровадити 

Політику та методи кадрової роботи, які будуть застосовуватися до всіх працівників, залучених до виконання 

проекту, відповідно до Стандарту 8 Керівництва ЄІБ з екологічної та соціальної політики. Ми будемо 

регулярно контролювати їх застосування та звітувати про це, а також про будь-які коректуючи заходи, які 

періодично будуть вважатися необхідними [ввести назву замовника проекту ]. 

Охорона праці та техніка безпеки, охорона здоров’я та громадська безпека. Ми зобов’язуємося (і) 

дотримуватися всіх діючих у країні виконання договору законодавчих актів у сфері охорони праці та техніки 

безпеки на робочому місці; (іі) розробити та впровадити всі необхідні плани та системи управління охороною 

праці та технікою безпеки, відповідно до заходів, визначених у Плані екологічного та соціального 

менеджменту проекту (ПЕСМ), та Керівних принципів МОП щодо систем управління охороною праці та 

технікою безпеки
3
; (ііі) забезпечити працівникам, які залучені до виконання проекту, доступ до безпечних 

санітарно-гігієнічних об’єктів належного рівня, а також надати працівникам, які проживатимуть на місці 

виконання робіт, житлові приміщення, відповідно до положень Стандарту 9 Керівництва ЄІБ з екологічної та 

соціальної політики; та (iv) застосовувати заходи забезпечення безпеки, які відповідають міжнародним 

стандартам та принципам захисту прав людини, якщо проект вимагає застосування таких заходів.  

Захист навколишнього середовища. Ми зобов’язуємося застосувати всі необхідні заходи для захисту 

навколишнього середовища на місці виконання робіт та за його межами та для обмеження незручностей для 

людей та майна, що спричинені забрудненням, шумом, дорожнім рухом та іншими наслідками діяльності. З 

огляду на це, викиди, забруднення поверхні та стічні води, пов’язані з нашою діяльністю, будуть відповідати 

лімітам, технічним умовам або положенням, які визначено [зазначити назву відповідного документу
4
] та 

міжнародними і національними законодавчими та нормативними актами, які діють у країні виконання 

договору. 

Екологічні та соціальні показники діяльності. Ми зобов’язуємося (і) подавати [вказати періодичність, як 

зазначено у тендерній документації] [ввести назву замовника проекту] звіти екологічного та соціального 

моніторингу та (іі) дотримуватися кількісних показників, які визначено для нас відповідними екологічними 

дозволами [зазначити назву відповідного документу, якщо необхідно]
5
 та застосовувати будь-які 

коректуючи або превентивні дії, передбачені у щорічному звіті екологічного та соціального моніторингу.  

Цим ми заявляємо, що екологічні та соціальні зобов'язання, як частина цього договору, були належним 

чином враховані в проектній документації, що пройшла відповідну експертизу та повністю відповідають 

українському законодавству на основі якого відповідна тендерна документація була розроблена. Ми 

                                                           

2
 http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--

en/index.htm 

3
  http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm 

4
 Наприклад: ОВНСС (Оцінка впливу на навколишнє та соціальне середовище) та ПЕСМ (Плани екологічного та соціального 

менеджменту). 
5
 Наприклад: ОВНСС (Оцінка впливу на навколишнє та соціальне середовище) та ПЕСМ (Плани екологічного та соціального 

менеджменту). 
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зобов’язуємося (і) виконати повторну оцінку, за участю [ввести назву замовника проекту], будь-яких змін до 

проектної документації, які можуть потенційно спричинити негативні екологічні або соціальні наслідки; (іі) 

проінформувати письмово та своєчасно [ввести назву замовника проекту] про будь-які непередбачені 

екологічні або соціальні ризики або наслідки, які виникають під час виконання договору та реалізації проекту, 

які не було враховано раніше; та (ііі) за участю [ввести назву замовника проекту], здійснити коригування 

екологічного та соціального моніторингу та мінімізаційних заходів, що є необхідним для забезпечення 

дотримання наших екологічних та соціальних зобов’язань.  

Персонал, відповідальний за екологічні та соціальні питання. Ми сприятимемо постійному моніторингу та 

нагляду зі сторони замовника проекту за дотриманням нами екологічних та соціальних зобов’язань, 

описаних вище.  

 

Ми надамо замовнику проекту, ЄІБ та аудиторам, призначеним будь-ким з них, право перевіряти всі наші 

облікові записи, звіти, електронні дані та документацію, які стосуються екологічних і соціальних аспектів 

поточного договору, а також всі такі облікові записи, звіти, електронні дані та документацію наших 

субпідрядників.  

 

ПІБ                                          Посада 

 

Підпис 

Належним чином уповноважений на підписання договору від імені 

 

Дата 

 Примітка: Це Зобов’язання необхідно направити до Банку разом з договором у випадку 
процедури міжнародної закупівлі (як визначено у додатку 3.3.2). В інших випадках воно має бути в 
ініціатора проекту та надаватися Банку за запитом. 

 
Цей документ був виданий англійською та української мовами. Англійська версія – 
основна, а український варіант складений виключно задля зручності. У випадку 
невідповідностей між двома версіями документу, англійська версія вважатиметься 
пріоритетною. 
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COVENANT TEMPLATE 
 
We, the undersigned, commit to comply with – and ensuring that all of our sub-contractors comply with – all labour 

laws and regulations applicable in the country of implementation of the contract, as well as all national legislation 

and regulations and any obligation in the relevant international conventions and multilateral agreements on 

environment applicable in the country of implementation of the contract.  

Labour standards. We further commit to the principles of the eight Core ILO standards
6
 pertaining to: child labour, 

forced labour, non-discrimination and freedom of association and the right to collective bargaining. We will (i) pay 

rates of wages and benefits and observe conditions of work (including hours of work and days of rest) which are not 

lower than those established for the trade or industry where the work is carried out; and (ii) keep complete and 

accurate records of employment of workers at the site.  

Occupational and Public Health, Safety and Security. We commit to (i) complying with all applicable health and 

safety at work laws in the country of implementation of the contract; (ii) developing and implementing the necessary 

health and safety management plans and systems, in accordance with the measures defined in the Project’s 

Environmental and Social Management Plan (ESMP) and the ILO Guidelines on occupational safety and 

management systems
7
; (iii) providing workers employed for the project access to adequate, safe and hygienic 

facilities as well as living quarters in line with the provisions of Standard 9 of the EIB’s Environmental and Social 

Handbook for workers living on-site; and (iv) using security management arrangements that are consistent with 

international human rights standards and principles, if such arrangements are required for the project.  

Protection of the Environment. We commit to taking all reasonable steps to protect the environment on and off the 

site and to limit the nuisance to people and property resulting from pollution, noise, traffic and other outcomes of the 

operations. To this end, emissions, surface discharges and effluent from our activities will comply with the limits, 

specifications or stipulations as defined in [insert name of the relevant document]
8
 and the international and 

national legislation and regulations applicable in the country of implementation of the contract. 

Environmental and social performance. We commit to (i) submitting [insert periodicity as indicated in the tender 

documents] environmental and social monitoring reports to [insert name of the Contracting Authority]; and (ii) 

complying with the measures assigned to us as set forth in the environmental permits [insert name of the relevant 

document if applicable]
9 

and any corrective or preventative actions set forth in the annual environmental and social 

monitoring report.  

We hereby declare that the environmental and social obligations as part of this contract were duly taken into 

account in the design documentation, which has passed the relevant examination and fully complies with Ukrainian 

legislation and regulations, on the basis of which the relevant tender documentation was created. We commit to (i) 

reassessing, in consultation with [insert name of the Contracting Authority], any changes to the project design that 

may potentially cause negative environmental or social impacts; (ii) providing [insert name of the Contracting 

Authority] with a written notice and in a timely manner of any unanticipated environmental or social risks or impacts 

that arise during the execution of the contract and the implementation of the project previously not taken into 

account; and (iii) in consultation with [insert name of the Contracting Authority], adjusting environmental and social 

monitoring and mitigation measures as necessary to assure compliance with our environmental and social 

obligations. 

Environmental and social staff. We shall facilitate the contracting authority’s ongoing monitoring and supervision of 

our compliance with the environmental and social obligations described above.  

 

We accord the Contracting Authority and the EIB and auditors appointed by either of them, the right of inspection of 

all our accounts, records, electronic data and documents related to the environmental and social aspects of the 

current contract, as well as all those of our sub-contractors.  

 

 

 

Name In the capacity of 

 

                                                           
6 http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--
en/index.htm 
7 http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm 
8
 For instance: ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) and ESMP (Environmental and Social Management Plans).  

9
 For instance: ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) and ESMP (Environmental and Social Management Plans).  

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
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Signed 

 

Duly authorised to sign the contract for and on behalf of 

Date 

Note to the Promoter: This Environmental and Social Covenant must be sent to the Bank together with 

the contract in the case of an International Procurement Procedure (as defined in Article 3.3.2). In other 

cases, it must be kept by the Promoter and made available, upon request, to the Bank. 

This document is being executed in English and Ukraine. The English version is the operative 
document and the Ukrainian version is for convenience only. To the extent of any 
inconsistencies between the two versions the English version shall prevail. 
 


