
Резюме звіту  

У сфері державних закупівель, Угода про асоціацію передбачає 

взаємний поступовий (у п’ять етапів) доступ на ринок державних 

закупівель за умови виконання Україною «домашнього завдан-

ня». Ще у 2016 році новий закон про публічні закупівлі було впро-

ваджено в повному обсязі, і всі закупівлі почали проводити на ос-

нові електронної системи ProZorro. Україна пішла на асиметричне 

відкриття свого ринку для ЄС: за національним законодавством, 

компанії із країн-членів ЄС мають повний доступ до українсько-

го ринку державних закупівель. Україна вже отримала доступ до 

ринку державних закупівель ЄС в рамках Угоди СОТ про державні 

закупівлі (GPA), майже у тому ж обсязі, що передбачений УА. При-

чому, на відміну від УА, угода GPA не вимагає від України виконан-

ня «домашнього завдання». Таким чином, на практиці, більшість 

положень УА щодо відкриття ринків державних закупівель уже 

впроваджено обома сторонами.

ВЗАЄМНЕ ВІДКРИТТЯ 
РИНКІВ ДЕРЖАВНИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ І ЄС

Ця публікація є частиною аналітичного звіту, підготовленого в рамках проекту “Громадська синергія”, який реалі-
зовує Міжнародний фонд “Відродження” за фінансової підтримки Європейського Союзу, із залученням Української 
сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС та інших незалежних експертів.  
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторського колективу і не обов’язково відображає точку зору 
Європейського Союзу та Міжнародного фонду “Відродження”. Повна версія аналітичного звіту доступна україн-
ською та англійською мовами. 
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ВИГОДИ ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (Глава 8 Розділу ІV та Додаток ХХІ) передбачає «забез-
печення взаємного доступу до ринків державних закупівель1 на основі принципу національного 
режиму на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях для державних контрактів 
та договорів концесії у традиційних галузях економіки, а також у комунальному господарстві»2. 

Це означає вигоди для українських компаній, які отриму-
ють доступ до ринку державних закупівель ЄС, обсягом 
близько 14% ВВП або понад 1,9 трильйонів євро3. Водно-
час конкуренція на ринку державних закупівель в Укра-
їни через участь в закупівлях компаній ЄС сприяє ефек-
тивнішому витрачанню бюджетних коштів, а також сти-
мулюватиме вітчизняні компанії бути конкурентнішими. 

На відміну від ринку товарів, щодо ринку державних закупівель УА передбачає не асиметричне від-
криття ринку з боку ЄС, а симетричний взаємний доступ на ринок двох сторін після виконання Украї-
ною «домашнього завдання» із приведення свого законодавства у відповідність із нормами ЄС.

У Додатку ХХІ до Угоди наведено «Індикативний графік інституційних реформ, адаптації зако-
нодавства та надання доступу до ринку», який передбачає п’ять етапів законодавчих змін та 
взаємного відкриття доступу до ринку з 1 січня 2016 року до 2024 року. Впровадження кожного 
етапу має бути оцінено Комітетом Асоціації Україна-ЄС у торговельному складі і при позитив-
ному висновку означатиме відкриття певного сегменту державних закупівель ЄС та України за 
контрактами, вартість яких перевищує порогові значення, що встановлені в цьому ж Додатку. 
Відповідно до ст. 154 (4) УА, після проходження всіх етапів індикативного графіка Україна і ЄС роз-
глянуть можливість взаємного ще глибшого надання доступу до ринків закупівель.

1  Терміни «державні закупівлі» та «публічні закупівлі», що вживаються у цій публікації, є тотожними і відповідають терміну public procurement англій-
ською мовою. Термін «державні закупівлі» використовується в офіційному українському тексті Угоди про асоціацію, у той час як у національному 
законодавстві з 2015 року використовується термін «публічні закупівлі».

2 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n1147
3  Ці показники не включають закупівлі комунальних компаній. Якщо включити в оцінку і ці закупівлі, то сукупні державні закупівлі в ЄС становлять 19% 

ВВП або 2,3 трильйони євро. Для деталей див.: European Semester Thematic Factsheet: Public Procurement https://goo.gl/DfQsvP 

Угода передбачає взаємний 
доступ на ринок державних 
закупівель за умови виконання 
Україною «домашнього 
завдання», у п’ять етапів

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n1147
https://goo.gl/DfQsvP
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ЗМІСТ «ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ»
Угода про асоціацію прямо пов’язує доступ до ринку державних закупівель ЄС із успіхами України 
у сфері наближення її законодавства до правил державних закупівель ЄС. 

Зокрема, Україна повинна визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за 
політику у сфері державних закупівель, та окремий неупереджений та незалежний апеляцій-
ний орган для перегляду рішень, прийнятих замовниками в процесі закупівель. При проведенні 
закупівель, має бути забезпечено дотримання принципів недискримінації, рівного ставлення, 
прозорості та пропорційності. Україна повинна наблизити своє законодавство до вимог Дирек-
тив ЄС, що регулюють державні закупівлі, проте ці директиви не мають виконуватися повністю 
або миттєво. Додатки від XXI-B до XXI-N ділять ці директиви на кілька типів елементів: “основні”, 
“обов’язкові”, “необов’язкові” (тобто положення, які не є обов’язковими, але рекомендуються 
для наближення) та ті, «які не підпадають під сферу законодавчої адаптації».

На першому етапі, на який Україні надавалося шість місяців з дати набрання чинності Угодою, 
йшлось про впровадження основних принципів законодавства ЄС та визначення центрального 
органу виконавчої влади, відповідального за політику у сфері державних закупівель, та незалеж-
ного органу із контролю у цій сфері.
 
У травні 2018 року Комітет Асоціації Україна-ЄС у торговельному складі ухвалив рішення про 
оновлення Додатку ХХІ4, щоб врахувати нові Директиви ЄС з питань державних закупівель, ух-
валені у 2014 році5. При цьому було несуттєво збільшено порогові значення для застосування 
правил державних закупівель (Табл.1).

Таблиця 1. 
ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ6

Типи контрактів Порогове значення
Оновлене порогове 

значення

Для державних договорів на поставку товарів та надання послуг для центральних 
державних органів, а також розробка вимог до конкурсів, які проводять зазначені 
державні органи

133 000 євро 135 000 євро 

Для державних договорів на поставку товарів та надання послуг, на які не поши-
рюється пункт вище

206 000 євро 209 000 євро

Для державних договорів на виконання робіт та для державних концесій 5 150 000 євро 5 225 000 євро

Для договорів на виконання робіт для інших установ, підприємств чи організацій  
(у комунальному та інфраструктурному секторах)

5 150 000 євро 5 225 000 євро

Для договорів поставки товарів та надання послуг для інших установ, підприємств 
чи організацій (у комунальному та інфраструктурному секторах)

412 000 євро 418 000 євро

Для державних договорів надання послуг для соціальних та інших специфічних по-
слуг

— 750 000 євро

Для договорів надання послуг для соціальних та інших специфічних послуг в інших 
установах, підприємствах чи організаціях (у комунальному та інфраструктурному 
секторах)

— 1 000 000 євро

4 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-18#n2
5  Це Директива 2014/23/ЄС про укладення договорів концесії,  Директива 2014/24/ЄС про державні закупівлі та Директива 2014/25/ЄС щодо здійснення 

закупівель організаціями, що працюють у водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах та секторі поштових послуг. Ці нові акти 
замінили Директиви 2004/17/ЄС та 2004/18/ЄС.

6  Чинні оновлені значення наведені відповідно до рішення Комітету Асоціації Україна-ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 р. Вони мали би 
відповідати чинним положенням відповідних Директив ЄС. Втім, з січня 2018 року порогові значення у Директивах ЄС вже стали дещо вищими, для 
гармонізації із поточними визначеннями у євро порогових значень Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA). Таким чином, можна прогнозувати подаль-
ше оновлення порогових значень у Додатку ХХІ УА у бік несуттєвого зростання - див.: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/
rules-implementation/thresholds_en , https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32017R2365

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-18#n2 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32017R2365
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ЧИННА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 

Уряд почав реформу державних закупівель з метою побороти корупцію в цій сфері, а також в рам-
ках фіскальної консолідації ще до набуття чинності Главою 8 Угоди. Також ще до підписання Угоди 
про Асоціацію законодавство України не містило обмежень на участь іноземних учасників в дер-
жавних закупівлях, а великі тендери оголошувались із перекладом документації на англійську. У квіт-
ні 2014 року парламент прийняв новий Закон «Про державні закупівлі»7, основні положення якого 
були гармонізовані з нормами ЄС8. Однак вища прозорість і більші можливості до конкуренції в ре-
зультаті впровадження нового закону все одно були недостатніми для подолання корупції. 

Тому у 2015 році було запроваджено пілотний проект з електронних закупівель та ухвалено за-
кон «Про публічні закупівлі»9. Вже у 2016 році Закон про публічні закупівлі було впроваджено 
в повному обсязі. Відповідно всі бюджетні та державні установи почали проводити закупівлі по-
над визначену суму (200 000 грн. для закупівель товарів і послуг та 1,5 млн. грн. для закупівлі 
робіт) на основі електронної системи ProZorro. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) визначено законом уповноваженим орга-
ном у сфері публічних закупівель, тоді як Антимонопольний комітет України - орган оскарження 
щодо розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель.

АНАЛІЗ РИНКУ
Ухвалення нового законодавства у сфері публічних закупівель сприяло збільшенню конкурен-
ції та прозорості, а також зменшенню шахрайства та корупції. Зокрема, за даними Центру вдо-
сконалення закупівель (Київська школа економіки) кількість закупівель в одного постачальника 
скоротилась, тоді як кількість постачальників зросла10. Важливо, що спростився доступ малих та 
середніх підприємств до закупівель і тому їх участь в закупівлях зросла. За даними електронної 
системи закупівель протягом 2017 року близько 27 тис. замовників оголосили більше 1 млн. про-
цедур закупівлі з очікуваною вартістю понад 777,7 млрд. грн.11 

Україна не обмежує доступу компаній з ЄС до ринку публічних закупівель, оскільки надає всім 
компаніям недискримінаційний доступ. Переклад до-
кументації на англійську є необхідним для всіх тенде-
рів обсягом понад 133 000 євро для товарів та послуг і 
5,15 млн. євро для робіт. Однак частка компаній з ЄС за-
лишається низькою (0,1% всіх тендерів у електронній 
системі на суму 1,0% від вартості у 2017 році). Це може 
бути пов’язано із різними технічними складнощами 
забезпечення документів для укладання договорів із українською стороною. Тому (невеликі) єв-
ропейські компанії досі схильні приймати участь в закупівлях в Україні через дочірню українську 
юридичну особу або українських партнерів.

7  Закон №1197-VII від 10 квітня 2014 року, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-18. 
8  Аналіз відповідності Закону нормам ЄС представлено у: С. Яременко і O. Шатковський, « Коментарі до законодавства України про державні закупівлі», 

Проект ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС», 5 листопада 2014 року (http://eupublicprocurement.org.ua/wp-
content/uploads/2014/12/ Commentary-to-Ukrainian-PP-legislation-ENG-031220141.pdf ).

9 Закон №922-VIII, від 25 грудня 2015 р., http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19. 
10 http://cep.kse.org.ua/assets/img/articles/Prozorro_report_ua.pdf
11 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minekonomrozvitku-zvituye-pro-publichni-zakupivli-u-2017-roci 

Компанії із країн-членів ЄС 
вже мають повний доступ до 
українського ринку державних 
закупівель

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
http://cep.kse.org.ua/assets/img/articles/Prozorro_report_ua.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minekonomrozvitku-zvituye-pro-publichni-zakupivli-u-2017-roci
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ДИНАМІКА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 
Більшість положень закону про публічні закупівлі відповідають Директивам ЄС у сфері держав-
них закупівель. Для адаптації інших положень у лютому 2016 року Кабінет Міністрів ухвалив Стра-
тегію реформування системи публічних закупівель12, яка є «дорожньою картою» впровадження 
змін у сфері державних закупівель13. Ухвалені законом положення та затвердження дорожньої 
карти є достатніми для проходження Україною першого етапу Індикативного графіку інституцій-
них реформ. У звіті уряду про виконання Угоди про асоціацію за 2017 рік14 визначено, що перший 
етап завершено було ще у 2016 році.

Подальші зміни у регулюванні публічних закупівель передбачено в «дорожній карті». Попе-
редньо очікували, що до кінця 2018 року Верховна Рада ухвалить Проект Закону про внесен-
ня змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України 
№8265 від 13.04.201815, яким планували врегулювати допорогові закупівлі, вдосконалити оскар-
ження торгів, дозволити бізнесу виправляти технічні помилки в документації, запровадити елек-
тронні каталоги та розширити перелік дій, за які замовників можуть покарати. Ухвалення цього 
законопроекту загалом дозволило б Україні пройти другий етап індикативного плану. Однак в 
«бюджетну ніч» 23 листопада 2018 року (коли Верховна Рада ухвалювала державний бюджет на 
2019 рік) цей законопроект не набрав потрібної кількості голосів депутатів і відповідно до проце-
дур був відхилений. Тепер, імовірно, знову буде подано подібний законопроект.

Водночас у звіті Єврокомісії про впровадження ПВЗВТ з Україною за 2016 рік16, оприлюдненому у 
листопаді 2017 року, зазначено, що Україна затримується із проходженням першого етапу. Лише у 
травні 2018 року Комітет Асоціації Україна-ЄС у торговельному складі надав позитивний висновок17 
стосовно «дорожньої карти», ухваленої 2016 року. Але у цьому рішенні Комітету не йдеться про про-
ходження Україною першого етапу індикативного плану і відповідне взаємне відкриття ринків. 

Виглядає так, що Україна сама не ініціювала формальну оцінку ЄС щодо виконання першого 
етапу. Можливою причиною може бути бажання отримати позитивну оцінку для проходження 
одразу кількох етапів Індикативного графіку. Але головною причиною, скоріш за все, є те, що 
Україна вже отримала доступ до ринку державних закупівель ЄС в рамках Угоди СОТ про держав-
ні закупівлі (GPA).

18 травня 2016 року Україна набула статусу повноправ-
ної сторони GPA18. В рамках цієї угоди ЄС визначив для 
доступу до свого ринку такі ж порогові значення для 
застосування правил державних закупівель19, як і ті, 
що сьогодні діють відповідно до оновленого Додат-
ку XXI Угоди про асоціацію. Так, дані проекту GPA in 

12  Розпорядження КМУ «Стратегії реформування системи публічних закупівель», №175-р від 24 лютого 2016 р., http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-
2016-%D1%80#n11

13 Потребу ухвалити «дорожню карту» передбачено статтею 152 Глави 8.
14  Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2017 рік, https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/

pro-vikonannya-ugodi-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-ta-evropeyskim-soyuzom-za-2017-rik.pdf 
15 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63852 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0364 ст. 44
17 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-18#n2 
18 Зобов’язання сторін доступне за посиланням https://e-gpa.wto.org/en/Agreement/Latest 
19  Порогові значення передусім визначають в еквіваленті Спеціальних прав запозичень (СПЗ), але на сайті СОТ також наведено ці значення у євро та 

інших валютах: https://e-gpa.wto.org/en/ThresholdNotification?PartyId=557

Український уряд вважає, 
що вже виконав перший етап 
Індикативного графіку, але ЄС 
так не вважає

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80#n11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80#n11
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0364
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-18#n2
https://e-gpa.wto.org/en/Agreement/Latest
https://e-gpa.wto.org/en/ThresholdNotification?PartyId=557
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Ukraine20 свідчать, що українські компанії вже почали 
виходити на ринки публічних закупівель ЄС. 

Взаємний доступ до ринку закупівель у рамках GPA не 
вимагає додаткових змін у правилах закупівель обох 
сторін. Це суттєво відрізняє GPA від УА, яка вимагає, 
щоб Україна поступово виконувала домашнє завдання 
із гармонізації законодавства у сфері державних заку-
півель, і передбачає поетапне надання Україні доступу 
на ринок закупівель ЄС лише після схвальної оцінки 
виконання цього домашнього завдання.

Водночас варто зазначити, що в рамках GPA ЄС не надає доступу до всіх видів державних закупі-
вель, як це передбачено при повному проходженні всіх етапів Індикативного графіку в Угоді про 
асоціацію. Зокрема, йдеться про закупівлі в комунальному секторі, окремих видів послуг та товарів, 
державних концесій.

Таким чином, фактично, більшість положень УА у сфері державних закупівель уже впроваджено 
обома сторонами. З огляду на доступ до ринку ЄС, отриманий у рамках GPA, Україна вже має не 
так багато зовнішніх стимулів для повного виконання зобов’язань за УА із гармонізації законо-
давства, ніж це очікувалося при підписанні УА. Разом з тим, Україна пішла на ще глибше, аси-
метричне відкриття свого ринку для ЄС. Відповідно до національного законодавства, компанії 
із країн-членів ЄС вже мають повний доступ до українського ринку державних закупівель (хоча 
його практичне використання ускладнене різними технічними складнощами, через які бізнесу з 
ЄС досі може бути зручніше брати участь в закупівлях через дочірні українські компанії).

Водночас важливо забезпечити, щоб ці досягнення не 
були зруйновані. Так, небезпечними зараз є дискусії в 
Україні щодо запровадження протекціоністських за-
ходів на ринку публічних закупівель. У грудні 2017 року 
парламент у першому читанні схвалив ініційований 
групою депутатів проект закону «Купуй українське», 
який передбачає внесення змін до Закону про публічні 
закупівлі, надаючи преференції виробленим в Україні 
товарам21. Цей законопроект суперечить Угоді про асо-
ціацію, а також GPA.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Для України і ЄС

  Знайти технічне рішення для забезпечення взаємозв’язку української електронної системи 
закупівель Prozorro і європейської інформаційної системи у сфері закупівель TED.

Для України
  Відхилити законопроект № 7206 «Купуй українське»;

20 https://www.facebook.com/gpainua/
21 Законопроект № 7206 від17 жовтня 2017 року: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62736 

Україна вже отримала доступ до 
ринку державних закупівель ЄС 
в рамках Угоди GPA. Ця угода не 
вимагає виконання «домашнього 
завдання»

Фактично, більшість положень 
Угоди про асоціацію у сфері 
державних закупівель уже 
впроваджено обома сторонами

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62736
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  Внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів, як 
було передбачено законопроектом №8265, та продовжити виконання Стратегії реформуван-
ня системи публічних закупівель («дорожньої карти») для усунення тих практичних бар’єрів, 
що залишаються на ринку закупівель для компаній країн-членів ЄС.

Для ЄС
  Провести формальну оцінку прогресу України у виконанні зобов’язань у рамках Глави 8 Розді-
лу IV Угоди про асоціацію;

  Відповідно до ст. 154 (4) УА, визначити перспективу надання доступу до ринку закупівель ниж-
че передбачених GPA порогових значень - аналогічно до єдиного ринку закупівель у рамках 

Європейської економічної зони (EEA).

 
ДОДАТОК XXI-A ДО ГЛАВИ 8 РОЗДІЛУ ІV 
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ22

ІНДИКАТИВНИЙ ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА  
ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ

Етап  Індикативний 
проміжок часу

Доступ до ринку, що надається 
Європейському Союзу з боку 

України

Доступ до ринку, що 
надається Україні з боку 

Європейського Союзу

 

1 Імплементація статей 
150 (2) та 151  
Впровадження 
інституційної реформи 
згідно статті 150(2)

6 місяців з дати 
набрання чинності 
Угодою

Контракти на поставку товарів 
для центральних органів влади

Контракти на поставку 
товарів для центральних 
органів влади

 

2 Наближення та 
імплементація базових 
елементів Директиви 
№ 2014/24/ЄС та 
Директиви № 89/665/
ЄЕС

3 роки з дати 
набрання чинності 
Угодою

Контракти на поставку товарів 
для державних, регіональних 
та місцевих органів влади та 
організацій публічного права

Контракти на поставку 
товарів для державних, 
регіональних та місцевих 
органів влади та організацій 
публічного права

Додатки 
XXI-B та 
XXI-C

3 Наближення та 
імплементація базових 
елементів Директиви 
№ 2014/25/ЄС і 
Директиви № 92/13/
ЄЕС

4 роки з дати 
набрання чинності 
Угодою

Контракти на поставку 
товарів для всіх замовників 
комунального та 
інфраструктурного секторів

Контракти на поставку 
товарів для всіх замовників

Додатки 
XXI-D та 
XXI-E

4 Наближення та 
імплементація інших 
елементів Директиви 
№ 2014/24/ЄС і 
Директиви № 2014/23/
ЄС

6 років з дати 
набрання чинності 
Угодою

Контракти на надання послуг і 
виконання робіт та концесійні 
договори всіх замовників

Контракти на надання 
послуг і виконання робіт та 
концесійні договори всіх 
замовників

Додатки 
XXI-F, 
XXI-G, та 
XXI-H

5 Наближення та 
імплементація інших 
елементів Директиви 
№ 2014/25/ЄС

8 років з дати 
набрання чинності 
Угодою

Контракти на надання послуг 
і виконання робіт для всіх 
замовників комунального та 
інфраструктурного секторів

Контракти на надання послуг 
і виконання робіт для всіх 
замовників комунального та 
інфраструктурного секторів

Додатки 
XXI-I та 
XXI-J

22  Оновлений відповідно до Рішення № 1/2018 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/994_001-18#n2

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n1135
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n1147
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n1147
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n1151
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011


Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) заснований видатним філантро-

пом Джорджем Соросом у 1990 році. МФВ - одна з найбільших благодійних 

фундацій в Україні, національний фонд, що входить до глобальної мережі 

Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations). Місія МФВ - 

сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних 

цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив. Детальніше: 

www.irf.ua 

Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громад-

ськості у впровадженні євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвит-

ку Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС 

та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства. Проект фінансується Європейським Союзом, співфі-

нансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження». Детальні-

ше: www.civic-synergy.org.ua 

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна –  

ЄС (УС ПГС) є частиною двосторонньої Платформи громадянського суспіль-

ства, що створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі 

виконання Угоди. Детальніше: www.eu-uacsp.org.ua


