
№
Номер 

реєстрації
Дата реєстрації Назва проекту

Бюджет 

проекту
Валюта

USD, 

тисяч
Початок Кінець

Партнер з 

розвитку

Підрозділ 

партнера з 

розвитку

Реципієнт Бенефіціар Виконавець Мета проекту Сектор

1 4157 15.08.19

Міський 

громадський 

транспорт в 

Україні

3 499 900 євро 4269 02.05.19 30.11.22 ЄІБ

Європейський 

інвестиційний 

банк

Міністерство інфраструктури 

України

Міністерство інфраструктури 

України

Консорціум компаній «Egis 

International» (Французька 

Республіка), «Egis Rail» 

(Французька Республіка), 

«Corporate Solutions 

Consulting Ltd» (Велика 

Британія), ТОВ «Ежіс 

Україна», «WYG 

International B.V.» 

(Королівство Нідерланди), 

який очолює та представляє 

компанія «Egis 

International» (Французька 

Республіка).

Надання допомоги Міністерству 

інфраструктури України та 

декільком містам в успішному 

провадженні проекту «Міський 

громадський транспорт в Україні» 

із дотриманням вимог щодо якості, 

термінів та бюджету; покращення 

потенціалу управління проектами в 

Міністерстві інфраструктури 

України та на рівні Кінцевих 

бенефіціарів.

Транспорт та 

інфраструктура

2 86-30 06.07.20

Програма 

лідерства, 

сприяння 

експорту, 

залучення 

інвестицій та 

розвитку

35 000 000 дол. США 35000 21.09.94 31.12.23 США

Агентство США з 

міжнародного 

розвитку

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України  

ТОВ «Керамейя»

ГО «Молодіжний центр з 

проблем трансформації 

соціальної сфери «СОЦІУМ-

XXI»

ГО «Українська Академія 

Лідерства» 

ПАТ «Кредобанк» 

ПАТ «Державний ощадний банк 

України» 

БО «Благодійний фонд 

«Промприлад»

МЕРТ, МОН; 

Мінінфраструктури, МОЗ

Вестерн Ен-Ай-

ЕсЕнтерпрайз Фонд(Western

 NISEnterprise Fund), ГО 

«Українська Академія 

Лідерства»

Надання допомоги Україні у 

розробці належної економічної 

політики та розвитку 

відповідального управління 

шляхом: забезпечення українським 

експортерам більш сприятливих 

умов для виходу на нові ринки; 

мобілізації капіталу для вирішення 

складних соціальних проблем; 

розробки інноваційних ринкових 

рішень, що з’єднують місцеві 

органи влади та бізнес-спільноту, з 

метою покращення надання послуг 

громадянам, одночасно 

підтримуючи сектор малих та 

середніх підприємств; інвестицій в 

людей з метою розширення та 

поглиблення людського 

потенціалу, необхідного для 

забезпечення розвитку приватного 

сектора в Україні

Промисловість та 

МСП

3 4604 15.12.20

Технічна 

допомога для 

підтримки 

впровадження 

Проекту 

«Підвищення 

безпеки 

автомобільних 

доріг України»

4 047 055,1 євро 4922 30.07.24 30.07.24 ЄІБ ЄІБ

Міністерство інфраструктури 

України, Одеська міська рада, 

Департамент благоустрою та 

інфраструктури Дніпровської 

міської ради, Департамент 

житлово-комунального 

господарства Кам’янець-

Подільської міської ради, 

Комунальне підприємство 

«Міськелектротранссервіс», м. 

Харків, Львівське комунальне 

підприємство «Львівавтодор», 

Комунальна корпорація 

«Київавтодор», Комунальне 

підприємство «Центр організації 

дорожнього руху», м. Київ 

Міністерство інфраструктури 

України

Консорціум у складі IMC 

Worldwide Ltd та Kocks 

Consult GmbH, який очолює 

та представляє компанія 

IMC Worldwide Ltd 

Надання підтримки для реалізації 

проектів, пов’язаних з безпекою 

міських доріг, кращим доступом до 

громадського транспорту, об’єктів 

для руху велосипедистів та 

пішоходів, а також ІТ рішеннями 

для безпечного та ефективного 

управління рухом

Транспорт та 

інфраструктура

4 4421-01 11.01.21

Продовження 

інституційної 

підтримки в 

рамках проекту 

архітектури 

реформ в Україні 

(АРУ) 

6 300 000 євро 769 24.04.20 30.04.21 ЄБРР ЄБРР

Громадська спілка «Фонд 

архітектури реформ в Україні 

(Фонд – АРУ)» 

Секретаріат Кабінету Міністрів 

України, Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, 

Міністерство фінансів України, 

Міністерство розвитку громад та 

територій України, Міністерство 

інфраструктури  України, 

Міністерство енергетики 

України; Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів 

України, Міністерство освіти і 

науки України, Державне 

агентство автомобільних доріг 

України, Державна митна служба 

України, Державна податкова 

служба України

Громадська спілка «Фонд 

архітектури реформ в 

Україні (Фонд – АРУ)» 

Продовження інституційної 

підтримки в рамках проекту 

архітектури реформ в Україні, 

забезпечення діяльності Офісу 

реформ Кабінету Міністрів 

України, Команд підтримки 

реформ в міністерствах, які 

сприяють імплементації реформ в 

Україні

Урядування та 

громадянське 

суспільство

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги  країн - парнерів з розвитку та міжнародних організацій,зареєстрованих у Секретаріаті Кабінету Міністрів України з 2015-2020


