
Угода про державні 
закупівлі СОТ



Угода про державні закупівлі СОТ (GPA)

Багатостороння угода в рамках СОТ. 

Визначає  рамкові вимоги до 

здійснення державних закупівель 

країнами, що є Сторонами GPA.

Взаємне відкриття ринків 

державних закупівель країн 

GPA.
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Історія приєднання України до GPA

2011
Україна подає свою 
аплікацію щодо 
приєднання до GPA

Сер 2011 & Гру 2012 
Україна відповідає на 
питання чек-листа та 
подає початкову 
пропозицію

Березень, 7, 2014
Перша переглянута 
пропозиція України 
поширена

Жовтень, 28, 2014
Друга 
переглянута 
пропозиція 
України 
поширена

Квітень, 27, 2015
Третя 

переглянута 
пропозиція 
України 
поширена

Червень, 
29, 2015
Фінальна 
пропозиція 
України 
поширена

Листопад, 11, 
2015
ВТО ухвалено 
рішення про 

приєднання  
України
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Березень, 
2016
Умови вступу 
України 
ухвалено ВРУ

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Травень, 18, 
2016
Україна 
стала 

членом  
GPA



Країни-учасниці та спостерігачі GPA

ЄС-28, США, Канада, Японія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Ісландія, 

Ізраїль, Молдова, Україна, Республіка Корея, Сінгапур, Гонконг, Тайвань, 

Вірменія, Нова Зеландія, Аруба, Чорногорія

47 Членів
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Переваги GPA
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$1.7 
трлн.

Сукупний об'єм ринку державних закупівель

країн-учасниць GPA - $1,7 трлн.

Не допускається дискримінація
Іноземні постачальники мають рівні права з
національними компаніями

Найпростіший доступ до іноземних ринків

X місцевий офіс

X витрати на рекламу

X розвиток роздрібної мережі

DISCRIMINATION



Угода GPA передбачає певні обмеження

Центральні державні 
установи

Регіональні державні 
установи

Інші державні установи

Товари та 
послуги

Будівельні 
роботи

Товари та 
послуги

Будівельні 
роботи

Товари та 
послуги

Будівельні 
роботи

€135,000 €5,225,000 €209,000 €5,225,000 €418,000 €5,225,000

Пороги починаються із €135,000
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Кожна країна-учасниця GPA публікує власні списки товарів, 

послуг та державних органів, на які розповсюджуються 
правила GPA

Оголошення про тендер публікується однією з офіційних 

мов СОТ (англійською, французькою або іспанською). 

Тендерна документація та тендерна пропозиція зазвичай

складаються мовою країни замовника



З чого почати…
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Визначити країну експорту

Зареєструватися на платформі обраної країни

Визначити код своєї продукції

Знайти релевантний тендер

Завантажити тендерну документацію

Розібрати тендерну документацію

1

2

3

4

5
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Пошук актуального оголошення

ЕС www.ted.europa.eu

США www.fbo.gov

Канада www.buyandsell.gc.ca

Японія www.jetro.go.jp

Повний перелік національних платформ може бути завантажений з: 
goo.gl/OiW6Rp
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http://www.ted.europa.eu/
http://www.fbo.gov/
http://www.buyandsell.gc.ca/
http://www.jetro.go.jp/
https://goo.gl/OiW6Rp


Визначити код своєї продукції
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CPC: 
unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp

CPV / CPS 
simap.ted.europa.eu/cpv

NAICS
naics.com/search/



Офіс GPAinUA
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GPAinUA:

GPAinUA

– організація, яка забезпечує створення екосистеми для 

ефективної участі України на ринку GPA

• Підтримує українських експортерів щодо їх виходу на ринки публічних 

закупівель країн-учасниць GPA

• Підтримує імпортерів з країн-учасниць GPA щодо їх участі у публічних закупівлях в 

Україні

• Забезпечує розвиток ринку консалтингових послуг щодо підтримки участі 
українських експортерів у публічних закупівлях країн GPA

• Підтримує МЕРТ стосовно формування стратегії та політики міжнародної торгівлі у 
сфері публічних закупівель

• Співпрацює з МЕРТ та МЗС у питаннях взаємодії з урядовими структурами країн 
GPA



Області підтримки українських експортерів
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Забезпечення доступу до інформації про тендери 

зарубіжних країн

Надання допомоги в підготовці необхідних тендерних 

документів

Консультування щодо виконання тендерних вимог

Проведення аналізу зарубіжних ринків (ціни, 

конкуренти, попит тощо)

Надання допомоги під час врегулювання суперечок 

або випадків дискримінації українських експортерів



Як отримати підтримку офісу GPAinUA
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Визначити країну експорту

Зареєструватися на платформі обраної країни

Визначити код своєї продукції

Знайти релевантний тендер

Завантажити тендерну документацію

Розібрати тендерну документацію

1

2

3

4

5

6

Визначити перелік питань

Заповнити форму зв'язку з GPAinUA http://goo.gl/forms/y0nVORfgu8
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8!

http://goo.gl/forms/y0nVORfgu8


13

Контакти

facebook.com/

gpainua

gpainua@gmail.com

facebook.com/

ExportPromotionOffice

info@epo.org.ua

export@epo.org.ua

+38 044 253 6131

вул. Грушевського, 12/2, 

оф 369 Київ

amikhailitchenko@epo.org.ua


