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Від Партнерства до Асоціації 

Мета Угоди про Асоціацію (у т.ч. Угоди про вільну 
торгівлю (ЗВТ)) в цілому така сама як Угоди про 
партнерство і співробітництво, а саме – ефективна 
система держзакупівель, ПРОТЕ в Угоді про 
Асоціацію додатково встановлено: 
• + конкретні цілі та часові рамки 
• + обов'язок України розробити Дорожню Карту з 

пунктами, виконання яких можна оцінити 
• + взаємне відкриття ринків 



Базові вимоги Угоди про Асоціацію 

• Базові інституційні вимоги – центральний 
виконавчий орган (регулятор) та орган 
оскарження  

• Базові стандарти/принципи регулювання 
державних закупівель 

• Дорожня карта та поетапність  

• Триваючий обов'язок щодо відповідності 
праву ЄС 

 



Головні Етапи & Часові рамки  
Етапи (AA Додаток XXI) Часові рамки та Доступ до Ринку  

Етап 1. Основні стандарти правил державних 

закупівель -- Визначення органів, 

відповідальних за економічну політику і розгляд 

скарг -- Розробка «дорожньої карти» (Ст.150 - 

152) 

6 місяців – контракти на товари і послуги для 
замовників центрального рівня 

Етап 2. Базові елементи Директиви про державний 
сектор і Директиви про засоби правового захисту в 
державному секторі  (Стаття 153) 

3 роки – контракти на товари і послуги для інших 
замовників 

Етап 3. Базові елементи Директиви про сектор 

комунальних послуг та Директиви про засоби 

правового захисту в секторі комунальних послуг  

(Стаття 153) 

4 роки – УКР: контракти на товари і послуги для 
замовників з Закону про особливості; – ЄС: 
контракти на товари і послуги для всіх замовників 

Етап 4. Інші (переважно необов'язкові) елементи  
Директиви про державний сектор і Директиви про 
засоби правового захисту в державному секторі 
(Стаття 153) 

6 років – контракти на роботи для всіх замовників 

Етап 5. Інші (переважно необов'язкові) елементи 

Директиви про сектор комунальних послуг та 

Директиви про засоби правового захисту в 

секторі комунальних послуг  (Стаття 153) 

8  років – контракти на роботи для всіх замовників 
Закону про особливості 



Майбутня реформа закупівель 

Для прикладу, нові директиви містять: 

• Обов'язкове застосування е-комунікацій 

• Само-декларування під час етапу попередньої 
кваліфікації 

• Гнучкі процедури для замовників 
регіонального рівня; 

• Цінність за гроші/метод «життєвого» циклу 
при оцінці;  

•  Обов'язковість  лотування  за певних умов. 

 

 

 

 

 


