
Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями 

Станом на 27.05.2021  

 

Проект Кредитор Загальна сума 
кредиту, млн. 

Євро 

Статус 

Міський громадський транспорт України 
 
Ukraine urban public transport 
 
(оновлення рухомого складу, а саме трамваї, автобуси, 
фунікулер) 

Європейський 
інвестиційний банк 

50 Визначено переможця і підписано контракт по 
підпроєкту щодо закупівлі трамвайних вагонів. 
Оголошено новий тендер на закупівлю 
автобусів.  
Оголошено тендер на придбання кабін 
фунікулеру та обладнання до них. 

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України 
 
Ukraine municipal infrastructure programme 
 
(капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста 
Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на 
світлодіодні світильники) 

Європейський 
інвестиційний банк 

30,0 Погодження  угоди про передачу коштів 
позики, розробка тендерної документації. 
Отримане погодження місцевої гарантії від 
Міністерства фінансів України та 
Антимонопольного комітету України. 

Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України 
 
Ukraine urban road safety 
 
(реалізація заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в 
місті Києві) 

Європейський 
інвестиційний банк 

37,6 Опрацювання підпроєктів з консультантами та 
погодження з Міністерством інфраструктури 
України та Європейським інвестиційним 
банком 



Київська міська мобільність 
 
Kyiv Urban Mobility  
 
(Реконструкція вокзальної площі, Продовження лінії 
швидкісного трамваю до ст. м. Палац Спорту) 

Світовий банк 31,7 Опрацювання можливості реалізації проєкту зі 
Світовим банком, Міністерством фінансів 
України, Міністерством інфраструктури України 

Модернізація міського транспорту м. Києва 
 
Kyiv city transport 
 
(оновлення рухомого складу, а саме автобуси, тролейбуси, 
вагони метро) 

Європейський банк 
реконструкції та 

розвитку 

100,0 Кредитні угоди укладені в 2007 році, рухомий 
склад закуплений та експлуатується, наразі 
відбувається погашення позик, строк 
погашення – 2021 рік 

Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ 
 
Kyiv city transport II 
 
(оновлення рухомого складу, а саме вагони метро, трамваї; 
комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки 
"Контрактова площа"; капітальний ремонт автопроїздів мосту 
Метро  

Європейський банк 
реконструкції та 

розвитку 

180,0 Оголошено тендер на закупівлю вагонів метро, 
підписана кредитна угода.  Йде процедура 
залучення консультанта ЄБРР по підпроєкту з 
КП «Київпастранс» та  підпроєкту з КК 
«Київавтодор»;  
по підпроєкту КК «Київавтодор» прийняте 
рішення КМР про затвердження угоди про 
підготовку кредитного фінансування з ЄБРР 



Міський електричний транспорт м. Києва 
 
Kyiv city urban electic transport 
 
(оновлення рухомого складу, а саме тролейбуси, вагони 
метро) 

Європейський 
інвестиційний банк 

100,0 Оцінка проекту 

Модернізація системи централізованого теплопостачання 
м. Києва 

Європейський банк 
реконструкції та 

розвитку 

140,0 Проєкти погоджені. Підписана попередня 
угода про залучення кредитного фінансування.  
Починаються тендерні процедури.  Прийнято 
рішення КМР про надання місцевої гарантії у 
2021 році. 

 
Загальна сума 569,3 

 

 


