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2401640 Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні 3 181 879,6
2401630 Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора 26 532,0
2301610 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 49 367,4
2311600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання 
спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 
"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

463 346,5

Проект "Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення 
охорони здоров`я на службі у людей"

дол. США 135 000 2301610 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 432 000,0

Проект "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в 
Україні"

дол. США 90 000 2301610 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 577 270,1

Проект "Додаткове фінансування Проекту "Екстрене 
реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні"

дол. США 150 000 2301610 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 1 229 075,0

Проект "Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України"

дол. США 300 000 2501630 Модернізація системи соціальної підтримки населення України 963 445,5

2751600 Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого 
теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в 
м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного 
господарства м. Чернівці

5 018 535,0

2751610 Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, 
заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної 
кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної 
інфраструктури України

26 721,9

2751600 Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого 
теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в 
м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного 
господарства м. Чернівці

225 000,0

Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України на 2023 рік
 від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів 

                                                                                             Додаток № 8
                                                                                             до Закону України

                                                                                        "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Проект розвитку міської інфраструктури - 2 дол. США 326 567,743

Проект "Підвищення енергоефективності в секторі 
централізованого теплопостачання України"

дол. США 205 000 

Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку:
Другий проект з передачі електроенергії дол. США 318 425 

Проект "Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей" дол. США 214 729,837
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2751610 Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, 
заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної 
кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної 
інфраструктури України

16 390,1

Проект "Удосконалення вищої освіти в Україні заради 
результатів"

дол. США 200 000 2201680 Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів 243 720,0

Проект "Підтримка державних видатків для забезпечення 
стійкого державного управління в Україні" (PEACE)

євро 1 412 560 3511680 Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління 
в Україні

8 300,0

Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - 
Каховська"

євро 160 000 2401670 Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська 769 549,5

Проект "Розвиток транс'європейської транспортної 
мережі"

євро 450 000 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору 5 040 000,0

Проект "Завершення будівництва метрополітену у 
м. Дніпропетровську"

євро 152 000 3121670 Cубвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

2 290 856,4

3121610 Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові 761 942,2
3121640 Cубвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної 

громади на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові
761 942,2

Проект "Реабілітація гідроелектростанцій" євро 200 000 2401610 Реконструкція гідроелектростанцій  ПрАТ  "Укргідроенерго" 1 008 000,0
Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 
750 кВ Рівненська АЕС - Київська"

євро 150 000 2401650 Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська 420 053,8

Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - 
Каховська"

євро 175 000 2401670 Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська 280 691,3

Проект "Вища освіта України" євро 120 000 2201610 Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток 1 512 000,0
Проект "Програма підтримки професійно-технічної 
освіти в Україні"

євро 58 000 2201620 Створення Центрів професійної досконалості 1 108 800,0

2751630 Реалізація надзвичайної  кредитної  програми для відновлення України 18 783,0
2761600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в 

рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
1 703 428,3

Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення 
України"

євро 200 000 

Проект "Подовження третьої лінії метрополітену у м. 
Харкові"

євро 160 000 

Кредитор - Європейський інвестиційний банк:

Кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку:
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2751640 Програма розвитку муніципальної інфраструктури 4 661 793,4
2751610 Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, 

заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної 
кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної 
інфраструктури України

15 120,0

Проект "Розвиток системи водопостачання та 
водовідведення в місті Миколаїв"

євро 15 540 2751600 Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого 
теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в 
м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного 
господарства м. Чернівці

241 920,0

Проект "Програма з відновлення України" євро 340 000 2761610 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в 
рамках Програми з відновлення України

5 292 000,0

Проект "Енергоефективність громадських будівель в 
Україні"

євро 300 000 2751660 Енергоефективність громадських будівель в Україні 756 000,0

Проект "Розвиток міського пасажирського транспорту в 
містах України"

євро 200 000 3101610 Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України 3 503 999,5

Проект "Міський громадський транспорт України ІІ" євро 200 000 3101610 Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України 2 722 608,0
Проект модернізації української залізниці євро 150 000 3101620 Модернізація української залізниці 2 110 000,0
Європейські дороги України ІІ (Проект покращення 
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг 
на підходах до м. Києва)

євро 450 000 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору 3 881 550,5

Проект "Транспортний зв'язок в Україні - Фаза І" євро 50 000 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору 274 240,5

Проект "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та 
відродження (Проект 3В)"

євро 100 000 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору 81 000,0

Проект "Європейські дороги України ІІІ (проект "Розвиток 
транс'європейської транспортної мережі")

євро 450 000 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору 2 110 000,0

Проект "Завершення будівництва метрополітену у 
м. Дніпропетровську"

євро 152 000 3121670 Cубвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

2 290 856,4

3121610 Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові 755 344,8
3121640 Cубвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної 

громади на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові
755 344,8

Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах 
України"

євро 75 000 3101630 Безпека руху в містах України 1 055 000,0

Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії 
(модернізація підстанцій)"

євро 40 500 2401680 Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій) 25 000,0

Проект "Подовження третьої лінії метрополітену у м. 
Харкові"

євро 160 000 

Кредитор - Кредитна установа для відбудови:

Проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури 
України"

євро 400 000 
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Незв'язаний фінансовий кредит  - Проект "Реконструкція 
трансформаторних підстанцій східної частини України"

євро 150 000 2401690 Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України 1 160 608,7

Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, 
стадія І 

євро 17 000 2751600 Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого 
теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в 
м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного 
господарства м. Чернівці

421 152,5

Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, 
стадія ІІ 

євро 21 550 2751600 Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого 
теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в 
м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного 
господарства м. Чернівці

121 826,9

Проект "Енергоефективність у громадах" євро 25 500 2751660 Енергоефективність громадських будівель в Україні 257 040,0
Проект "Рефінансування енергоефективних інвестицій малих 
та середніх підприємств України через фінансовий сектор"

євро 7 000 3511620 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 252 000,0

Проект "Вища освіта України" євро 30 000 2201610 Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток 756 000,0

Проект із закупівлі безпілотних авіаційних систем та
засобів моніторингу державного кордону

1002600 Реалізація проекту із закупівлі безпілотних авіаційних систем та засобів 
моніторингу державного кордону

25 200,0

Проект з будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту автомобільних доріг західного регіону для 
подальшого поєднання їх з автомобільними дорогами 
Республіки Польща

3111610 Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському 
кордоні

1 502 555,8

Проект з розбудови прикордонної дорожньої 
інфраструктури та облаштування пунктів пропуску 
українсько-польського кордону

3506610 Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та 
облаштування пунктів пропуску

568 849,7

Проект "Реконструкція споруд очистки стічних 
каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по 
обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"

японська єна 108 193 000 2751670 Розвиток міського водопостачання 10 182,7

Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного 
захисту в Україні

євро 475 000 1001220 Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту 4 094 510,9

євро 100 000 

Кредитор - Північна екологічна фінансова корпорація:

Кредитор - Уряд Республіки Польща:

Кредитор - Японське агентство міжнародного співробітництва:

Кредитор - Уряд Французької Республіки:
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Державний інвестиційний проект закупівлі 20 катерів 
морської безпеки та охорони морських кордонів України

євро 116 029,25 1002150 Створення системи охорони морських кордонів 1 547 966,7

Проект з покращення водопостачання у місті Києві євро 70 000 2751670 Розвиток міського водопостачання 1 118 280,2

Офіційна кредитна підтримка обороноздатності Збройних 
Сил України   

фунт стерлінгів 1 700 000 2101150 Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, 
засобів та обладнання

99 450 000,0

РАЗОМ 169 955 581,8

Кредитор - Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:
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