
№
Номер 

реєстрації

Дата 

реєтрації
Назва проекту

Бюджет , 

євро
Початок Кінець Реципієнт Бенефіціар Виконавець Мета Сектор

1 3193 10.03.2015

Підтримка Міністерства 

інфраструктури України в 

посиленні стандартів безпеки 

комерційних автоперевезень

1 550 000 28.01.15 27.01.17 Мінінфраструктури Мінінфраструктури

General Inspectorate of Road 

Transport (GITD) (Poland) 

(Головна інспекція дорожнього 

транспорту (Польща)

Посилення безпеки комерційного 

дорожнього транспорту в Україні 

відповідно до технічних вимог ЄС 

та найкращих міжнародних практик, 

з метою зменшення кількості ДТП 

та спричинених ними смертей 1) 

Розвиток управління безпекою 

дорожнього транспорту в Україні; 2) 

Сертифікація професійної 

компетентності автомобільних 

перевізників і водіїв; 3) 

Сертифікація транспортних засобів; 

4) Технічне розслідування ДТП.

Транспорт та інфраструктура

2 3362-01 27,03,2018

Підтримка імплементації 

Угоди про асоціацію та 

Національної транспортної 

стратегії в Україні

3 738 631 11.01.16 10.01.19 Мінінфраструктури Мінінфраструктури
Dornier Consulting International 

GmbH (Німеччина)

Сприяння подальшому розвитку та 

модернізації транспортної галузі в 

Україні. Допомога у гармонізації 

законодавства в транспортному 

секторі відповідно до пріоритетних 

положень Угоди про асоціацію; 

підтримка в оновленні, реалізації та 

здійсненні моніторингу  

Національної транспортної стратегії.

Транспорт та інфраструктура

3 3477-01 01.03.2018

Підтримка у підвищенні 

безпеки перевезення 

небезпечних вантажів 

мультимодальним транспортом 

України

1 200 000 15.08.16 15.08.18 Мінінфраструктури Мінінфраструктури

Державний секретаріат з питань 

міжнародного співробітництва  та 

Іберо-Америка (SECIPI), 

представлений Міністерством 

транспорту та громадських робіт 

Іспанії (Ministerio de Fomento) 

разом з Генеральним 

інспекторатом дорожнього 

транспорту (GITD), Польща, та 

Міністерством навколишнього 

середовища, енергетики та моря 

(MEEMDDE), Франція.

Посилення спроможності 

Міністерства інфраструктури 

України щодо формування та 

реалізації державної політики у 

частині впровадження та контролю 

за дотриманням вимог до перевезень 

небезпечних вантажів 

автомобільним, залізничним, 

морським, річковим транспортом, а 

також мультимодальному 

сполученні відповідно до 

загальноєвропейських норм і 

стандартів. Адаптація  українського 

законодавства і технічних 

регламентів щодо мультимодального 

перевезення небезпечних вантажів 

до законодавства і стандартів ЄС; 

зміцнення інституційної 

спроможності державних органів, 

відповідальних за перевезення 

небезпечних вантажів у 

імплементації законодавства.

Транспорт та інфраструктура

4 3496-01 23.05.2018

Підтримка Міністерства 

інфраструктури у 

запровадженні умов для 

застосування європейської 

моделі ринку послуг 

залізничного транспорту 

України

1 600 000 19.09.16 19.12.18 Мінінфраструктури Мінінфраструктури

Міністерством транспорту та 

громадських робіт Іспанії 

(Ministerio de Fomento), Іспанія

Зміцнення потенціалу 

Мінінфраструктури при розробці 

політики для створення 

конкурентного ринку залізничних 

послуг, встановлення вимог безпеки 

в залізничній галузі відповідно до 

європейських норм та стандартів, а 

також інтеграція української 

системи з транс’європейською 

транспортною мережею. Підтримка 

Мінінфраструктури щодо стратегії 

розвитку залізничного транспорту; 

управління інфраструктурою та 

вільний доступ до інфраструктури; 

доступ залізничних підприємств до 

ринку залічничного транспорту.

Транспорт та інфраструктура

5 3730-01 10.08.2020

Допомога органам влади 

України в удосконаленні 

менеджменту проектним 

циклом в Україні

2 325 000 28.07.17 31.12.20

Міністерство 

інфраструктури 

України; Міністерство 

розвитку громад та 

територій України

Міністерство 

інфраструктури 

України; 

Міністерство 

розвитку громад та 

територій України

Консорціум на чолі з Corporation 

Solutions Consulting Ltd (Велика 

Британія) у складі з Systra 

(Франція)

Сприяння менеджменту 

інфраструктурою, що забезпечить 

надійний, прозорий та 

контрольований процес 

менеджменту інфраструктурою. 

Розробка комплексного плану дій 

для удосконалення менеджменту 

інфраструктурним циклом та 

допомога в його реалізації; 

інформаційні заходи щодо 

діяльності проекту та його 

результатів.

Транспорт та інфраструктура

6 4059-01 12.04.2019
Сприяння транспортному 

розвитку річки Дніпро
1 970 000 28.12.18 27.12.21

Міністерство 

інфраструктури 

України

Міністерство 

інфраструктури 

України

Консорціум на чолі з Ecorys 

Nederland B. V. (Нідерланди) у 

складі з STC-NESTRA 

(Нідерланди)  HaskningDHV 

Nederland  B. V. (Нідерланди )

Сприяння та просування реформи 

водного транспорту в Україні
Транспорт та інфраструктура

7 4488-01 28.08.2020

Подальша підтримка 

імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС 

та Національної транспортної 

стратегії в Україні

3 000 000 29.11.19 29.11.22

Міністерство 

інфраструктури 

України; Державна 

авіаційна служба 

України; Акціонерне 

товариство 

«Укрзалізниця»; 

Державне агентство 

автомобільних доріг 

України; Державна 

служба України з 

безпеки на транспорті; 

Державне 

підприємство 

«Адміністрація 

морських портів 

України»; Державна 

служба морського та 

річкового транспорту 

України

Міністерство 

інфраструктури 

України, МВС

Консорціум компаній на чолі з 

EGIS INTERNATIONAL 

(Франція) у складі з  EGIS 

INTERNATIONAL (Україна)

Cприяння подальшому розвитку та 

реформуванню транспортного 

сектору в Україні шляхом 

регуляторної конвергенції між 

видами транспорту  та розвитку 

потенціалу

Транспорт та інфраструктура

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги, яка надається ЄС, зареєстрованих у Секретаріаті Кабінету Міністрів України у 2015-2020 роках 


