


«Передача досвіду зелених публічних 
закупівель зі Словаччини в Україну» 
- це проект, реалізований ГО GoLOCAL 
(Україна) за погодженням Словацького 
центру зв’язку та розвитку (SCCD) та 
співфінансування Словацької агенції 
розвитку - SlovakAid.

Метою проекту є пропаганда ідеї зелених 
публічних закупівель 
в Україні шляхом поширення фактів 
позитивного впливу ЗПЗ на основі 
словацького досвіду. Проект 
також допомагає державним 
органам успішно планувати та 
впроваджувати ЗПЗ.

Зелені публічні закупівлі (ЗПЗ) - це 
процес, за допомогою якого державні 
органи віддають перевагу товарам, 
послугам та роботам, які мають 
мінімальний вплив на навколишнє 
середовище протягом усього їхнього 
життєвого циклу, у порівнянні з товарами, 
послугами та роботами з тією ж основною 
функцією, але з більшим негативним 
впливом на середовище, які можуть бути 
закуплені.

Щороку європейські державні органи 
витрачають еквівалент 16% валового 
внутрішнього продукту ЄС на придбання 
товарів, таких як офісне обладнання, 
будівельні деталі та транспортні засоби; 
послуги, такі як ремонт будівель, 
транспортні послуги, або послуги 
з прибирання та харчування. Державні 
закупівлі можуть визначати тенденції 
виробництва та споживання, а значний 
попит державних органів на “зелені” 
товари створить або збільшить ринки 
збуту екологічно чистих продуктів 
та послуг. Таким чином, це також 
стимулюватиме компанії розвивати 
екологічні технології.

Оскільки в цьому процесі державні 
органи прагнуть до закупівлі товарів, 
послуг та робіт із зменшеним впливом 
на навколишнє середовище протягом 
всього їхнього життєвого циклу – а отже, 
у наслідку, це має безпосередній вплив 
на поліпшення життя громадян як у 
короткостроковій, так і у довгостроковій 
перспективі. Це стійкий розвиток у його 
досить конкретній та типовій моделі, що 
діє в режимі реального часу.

Pretože v tomto procese by sa verejné 
orgány mali snažiť obstarávať tovar, služby 
a práce so zníženým negatívnym vplyvom 
na životné prostredie počas svojho 
životného cyklu - to znamená, zlepšenie 
života občanov v dlhodobom i krátkodobom 
horizonte. Ide o trvalo udržateľný rozvoj vo 
svojom veľmi konkrétnom a modelovom 
spôsobe a prebiehajúci  v reálnom čase.

Zelené verejné obstarávanie (GPP) je 
proces, pri ktorom sa verejné orgány snažia 
obstarávať tovar, služby a práce so zníženým 
vplyvom na životné prostredie počas svojho 
životného cyklu v porovnaní  s tovarmi, 
službami a prácami s rovnakou primárnou 
funkciou, ktoré by aj tak obstarávali.

Každý rok európske verejné orgány 
vynakladajú 16% hrubého domáceho 
produktu EÚ na nákup tovaru, ako je 
kancelárske vybavenie, stavebné prvky a 
dopravné prostriedky; služby,  ako údržba 
budov, dopravné služby, upratovacie a 
stravovacie služby a podobné práce. 
Verejné obstarávanie môže formovať trendy 
v oblasti výroby a spotreby a významný 
dopyt zo strany verejných orgánov na 
“ekologickejší” tovar vytvorí alebo rozšíri 
trhy s ekologickými výrobkami a službami. 
Pritom takisto poskytne spoločnostiam 
stimuly na rozvoj environmentálnych 
technológií.

Udržateľnejšie využívanie prírodných 
zdrojov a surovín by 
znamenalo prínos pre 
životné prostredie, 

Odovzdávanie skúseností s ekologickým 
verejným obstarávaním na Slovensku 
na Ukrajine je projekt realizovaný 
mimovládnou organizáciou GoLOCAL 
(Ukrajina) pod koordináciou Slovenského 
centra pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a 
spolufinancovaný Slovenskou rozvojovou 
agentúrou - SlovakAid.

Cieľom projektu je podporiť myšlienku 
ekologického verejného obstarávania 
na Ukrajine poskytovaním dôkazov 
o pozitívnom vplyve GPP na základe 
skúseností zo Slovenska. Projekt tiež 
pomáha verejným orgánom úspešne 
plánovať a implementovať GPP.

Що таке ЗПЗ?
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Чому необхідно сприяти 
поширенню практики 
зелених публічних 
закупівель (ЗПЗ)?

Čo je GPP?
Prečo podporovať 
ekologické verejné 
obstarávanie?

Більш стале використання природних 
ресурсів та сировини принесе користь 
як навколишньому середовищу, так 
і загальній економіці, створюючи 
можливості для виникнення “зелених” 
економік. Таке зрушення могло б також 
підвищити конкурентоспроможність 
промисловості, стимулюючи інновації 
в екологічних технологіях, які 
були визнані передовим сектором. 
Дослідження підтвердили наявність 
значних можливостей для економічно 
ефективних зелених публічних закупівель 
(ЗПЗ), зокрема в галузях, де “зелені” 
(екологічні) продукти не дорожчі, ніж 
альтернативні “не зелені” (з урахуванням 
вартості життєвого циклу продукту). Як 
тільки “зелені” товари продемонструють 
ефект, який враховує увесь життєвий 
цикл товару чи послуги, ЗПЗ вплине на 
весь ланцюжок постачання, а також почне 
стимулювати використання зелених 
стандартів і у приватних закупівлях.

ako aj pre celkovú ekonomiku, čím sa 
vytvárajú príležitosti pre rozvíjajúce 
sa “zelené” hospodárstva. Takýto posun 
by tiež mohol zvýšiť konkurencieschopnosť 
priemyslu stimulovaním inovácií v oblasti 
ekologických technológií, ktoré boli uznané 
za odvetvie s vysokým rastom. Štúdie 
potvrdili, že existuje značný priestor pre 
nákladovo efektívne ekologické verejné 
obstarávanie (GPP) - najmä v odvetviach, 
kde ekologické výrobky nie sú drahšie ako 
“nie zelené” alternatívy (s prihliadnutím na 
náklady životného cyklu výrobku). Keďže 
“ekologickejší” tovar je definovaný na 
základe životného cyklu, GPP ovplyvní celý 
dodávateľský reťazec a zároveň stimuluje 
používanie ekologických noriem v oblasti 
súkromného obstarávania.



GoLOCAL (www.golocal-ukraine.com) 
- неурядова організація, створена 
для надання технічної, експертної та 
комунікаційної допомоги регіональним 
органам влади та донорським 
організаціям для забезпечення 
можливостей економічного зростання 
та сталого розвитку для кожної частини 
України.

SCCD (www.sccd-sk.org) є некомерційною 
та незалежною організацією, що надає 
державні послуги в певних галузях, 
зокрема освіті (сприяння глобальній 
тематиці - наприклад, навколишнє 
середовище, гідна робота для всіх, освіта 
для глобального громадянства, сталий 
розвиток , глобальне партнерство тощо) 
та співробітництво в галузі розвитку 
(робота з місцевими партнерами на 
територіях Східного партнерства, 
Центральної Азії та Центральної 
Америки).

GoLOCAL (www.golocal-ukraine.com) 
je mimovládna organizácia zriadená na 
poskytovanie technickej, odbornej a 
komunikačnej pomoci regionálnym orgánom 
a darcovským organizáciám s cieľom 
zabezpečiť príležitosti pre hospodársky rast 
a trvalo udržateľný rozvoj pre každú časť 
Ukrajiny.

SCCD (www.sccd-sk.org) je mimovládna, 
nezisková a nezávislá organizácia 
poskytujúca verejné služby v špecifických 
oblastiach, najmä v oblasti vzdelávania 
(podpora globálnych tém - ako je životné 
prostredie, dôstojná práca pre všetkých, 
vzdelávanie pre globálne občianstvo, trvalo 
udržateľný rozvoj, globálne partnerstvá, a 
pod.) a rozvojovej spolupráce (spolupráca s 
miestnymi partnermi na území  Východného 
partnerstva, Strednej Ázie a Strednej 
Ameriky).
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