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«Ще навесні ми почали пропонувати нашим 

партнерам приєднатися до проекту відбудови

України. Вже тоді було очевидно, що це буде 

найбільший проект нашого часу –

економічний, технологічний, соціальний, а 

головне – світоглядний. Я вдячний

Європейській комісії за ініціативу створити

спеціальну європейську платформу відбудови

України.

Однак усі ініціативи, плани, амбіції мають бути 

в єдиній системі, у якій не тільки потреби, а й 

відчуття українців будуть на першому місці. 

Тому Україна пропонує свій національний

План відбудови, на фундаменті якого можна

буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, 

а також повністю раціонально й саме в 

українських інтересах використовувати кошти, 

які спрямовуватимуться на відбудову…ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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…І серед ключових принципів я б відзначив такі: 

максимальна безпека, максимальна 

технологічність, максимальне дотримання

екологічних стандартів, максимальне

застосування «зелених» технологій, максимальна 

реалізація принципів безбар'єрності; максимальна 

спрямованість на інтереси громад, максимальна 

прозорість – при плануванні, використанні коштів, 
відборі проектів. А також – максимальне

укорінення проекту відбудови в реальному 

економічному житті України, щоб реалізувати все 

це і щоб результати відбудови працювали

довгостроково, а отже – це створення робочих

місць і нових виробництв в Україні, локалізація

вашого бізнесу, ваших бізнес-процесів в Україні. 

Україна представляє два рівні дій: стратегічний – і 

це означає відновлення всієї країни, а також

тактичний. Нам потрібна ця тактична допомога. 

Це означає необхідність уже зараз швидко
відновлювати все те, що можна відновити.» 

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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«Нашим першим кроком буде формування

структури довготривалого відновлення України, 

формування відповідних документів, зокрема

за підсумками конференції в Лугано. Ми 

працюватимемо над фундаментом прозорого

політичного процесу, який є невіддільним від

минулих реформ. Процесу, який формується на 

урядових принципах, в якому чітко окреслені

критерії стійкості, які ми поділяємо з Україною, 

міжнародною спільнотою, приватним сектором 

і громадянським суспільством України.

У Лугано ми запустили процес відновлення

України на міжнародному рівні та виклали

принципи, які лежать в основі відновлення. 

Основа декларації – сім Луганських принципів.

Вони визначають початок процесу

відновлення, критерії та методи відновлення. 

Переконаний, що це ключовий крок на 

довгому шляху до відновлення України…»І ГНАЦІО КАССІС,  

ПРЕЗИДЕНТ ШВЕЙЦАРІ Ї
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«Ухвалення правового рішення про передачу 

Україні заморожених активів росіян можливе

тільки після того, як буде з’ясовано

походження цих коштів і наявність прямого чи

непрямого зв’язку з війною та скоєними в її

ході злочинами.

Виходячи з верховенства права, у більшості

демократій Європи можна заморозити активи, 

щоб з’ясувати їхнє походження та чи пов’язані

вони прямо чи непрямо з війною і злочинами, 

які були скоєні. Тобто ми маємо встановити, чи

існує такий причинний зв’язок. По-друге, ми 

маємо використати принцип пропорційності, а 

для цього потрібне розуміння, як ми можемо

адаптувати його в оцінці цих двох речей. 

З точки зору міжнародного права, це відкриті

питання, які зараз розглядаються у багатьох

державах  у зв’язку з війною в Україні.»І ГНАЦІО КАССІС,  

ПРЕЗИДЕНТ ШВЕЙЦАРІ Ї
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«Ще з початку війни ЄС мобілізував майже 6,2 

млрд євро фінансової підтримки Україні. Як вам 

відомо, ще більше надійде і буде ще більше.

Принципи, які буде закладено під час 

Конференції у Лугано, стануть першим блоком 

принципів, які спрямовуватимуть наш шлях, 

стануть основою, щоб відновити та 

реконструювати Україну. 

Україна може вийти з цієї війни на шляху до 

сильнішої та сучаснішої країни, з 

модернізованою судовою системою, з 

сильнішими інституціями, з послужним списком 

боротьби з корупцією, а також із більш

"зеленою", цифровою та стійкою економікою.

Україна потребуватиме сміливих реформ…

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, 

ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

ADER HABER
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… Реформи мають йти пліч-о-пліч з інвестиціями. Ми 

всі знаємо, що розмір руйнувань приголомшливий і 

витрати зростають із кожним днем цієї безглуздої

війни. Це також стосується соціальних витрат. 

Жертви, ветерани, жінки, діти. Вони повертаються з 

еміграції - це добре, але Україні доведеться дбати

про них. Україні доведеться відновити ділову довіру та 

залучати більше капіталу з-за кордону, Україна 

матиме покращити стандарти життя для своїх

громадян й Україна просуватиметься на шляху до 

ЄС».

Саме Єврокомісія запропонувала Уряду України 

створити платформу реконструкції для визначення

інвестиційних потреб, координації дій, спрямування

ресурсів і підтримки амбітної програми

реформ. Основна увага приділяється перспективній

реконструкції, спрямованій на досягнення кліматичної

нейтральності, побудові соціальної ринкової

економіки тощо. 

Ця платформа буде відкрита для всіх, кому 

небайдуже майбутнє України».

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, 

ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ
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«Наші принципи: об’єднані в боротьбі –

об’єднані у відбудові.              

Партнери так само отримають доступ і 

побачать карту руйнувань. На основі цієї карти

вони спільно з Урядом, експертами та місцевою

владою будуть готувати технічні проекти

відбудови та трансформації регіонів.

Мова йде не просто про виділення коштів на 

зруйновану школу чи розбиту дорогу. 

Мова йде про те, що партнери можуть принести 

свій унікальний досвід та розуміння, як збудувати

якісно нове середовище. Як сформувати новий

міський простір, як побудувати нові об'єкти за 

найкращими стандартами.

Ця синергія дозволить забезпечити

трансформацію регіонів. Build back better - це

зрозуміла і чітка мета, яку ми сформували під

цей принцип регіонального відновлення…»

ДЕНИС ШМИГАЛЬ

ПРЕМ'ЄР -МІНІСТР УКРАЇНИ 

ADER HABER
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«Під час Міжнародної конференції в Лугано ми не лише 

представили драфт Плану відновлення України. Ми 

продовжили об’єднувати наших партнерів задля 

підтримки й допомоги нашій державі прямо зараз.

Майже 1,9 млрд доларів. Саме на таку суму було 

досягнуто домовленостей в Лугано на підтримку України.

▪ 600 млн доларів на фінансову підтримку. 

▪ Понад 500 млн доларів для розвитку нашого 

аграрного сектору. Зберігання, покращення логістики, 

ліквідність для підприємств.

▪ Більш ніж 500 млн доларів для підготовки до 

опалювального сезону. 

▪ Майже 250 млн доларів для розвитку проєктів

цифрової трансформації нашої країни.

Вдячні Уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, 

Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та 

міжнародному бізнесу за цю солідарність.

Коаліція захисту та підтримки України велика і потужна як 

ніколи. Ніхто не відчуває «втоми від війни», як про це 

мріють у Кремлі. Україна переможе, бо з Україною весь 

світ…»

ДЕНИС ШМИГАЛЬ

ПРЕМ'ЄР -МІНІСТР УКРАЇНИ 

ADER HABER
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▪ «Вже зараз ми формуємо електронну мапу України, де 

фіксуємо всі збитки, завдані війною. Ця мапа постійно 

оновлюється. Збитки фіксуються та верифікуються одразу 

з декількох сторін.

▪ Завдяки розвиненим цифровим інструментам Уряду та 

веб-додатку Дія кожен громадянин України може подати 

інформацію про своє зруйноване житло. Близько 250 

тисяч заяв уже є в базах. Далі органи місцевої влади 

верифікують ці дані, а також доповнюють базу 
інформацією про зруйновані та пошкоджені об’єкти 

соціальної та критичної інфраструктури: школи, лікарні, 

дитячі садочки, котельні, адміністративні будівлі. Все 

вноситься в електронні реєстри.  

▪ Паралельно з цим Офіс Президента України, наша 

команда в Уряді, а також наші партнери з Київської 

школи економіки за міжнародними стандартами 

проводять роботу з оцінки загальних збитків.

▪ Наша команда пропонує створити декілька Офісів 

відновлення України, аби одночасно вести максимально 

ефективну роботу. Головний офіс – і партнери з цим 

погоджуються – має бути в Києві. Філії цього офісу будуть 

у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та інших містах…»

ДЕНИС ШМИГАЛЬ

ПРЕМ'ЄР -МІНІСТР УКРАЇНИ 

ADER HABER

Фото: Ukraine Recovery Conference, www.urc2022.com



ADER HABER

Джерело інформації: Проєкту загального Плану Відновлення України, розроблений при Національній раді з відновлення України від наслідків війни



«Під час розробки проекту плану вже проведено 
тисячі годин дискусій. Так була сформована 
відповідна структура Української платформи 
відновлення: Об’єднані в захисті – об’єднані у 
відновленні.

Ми долучаємо до процесу всіх міжнародних 
партнерів для того, аби показати, що кошти, 
виділені на відновлення, використовуються 
максимально ефективно, чесно і справедливо.

Вже зараз частина тих коштів, які міжнародні 
партнери надають Україні, проходять через 
Трастовий фонд Світового банку та 
адміністративний рахунок МВФ.

Ініціюємо створення Advisory group, куди увійдуть 
європейські політики, американські та європейські 
економісти зі світовими іменами. Це професіонали, 

які допоможуть не лише сформувати стратегію, але 
і продемонструвати наш рівень відкритості.»

ДЕНИС ШМИГАЛЬ

ПРЕМ'ЄР -МІНІСТР УКРАЇНИ 

ADER HABER
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LAST BUT NOT LEAST        

хто має заплатити за план в ідновлення ,  який вже

зараз оц інюється в  750 млрд доларів

▪ Ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів. 

▪ Заморожені активи росії за різними оцінками складають від 300 до 500 млрд доларів. Частина 

країн вже почали процеси не просто заморожування, але і конфіскації цих активів. 

▪ Друге джерело відновлення - це гранти та пільгові кредити міжнародних фінансових організацій

та країн-партнерів.

▪ Третє та четверте джерела - це інвестиції приватного сектору, а також позабюджетні внески

приватних осіб та корпорацій. В Україні дуже ефективно запрацювала платформа United24. 

▪ П’яте джерело відновлення - це власне кошти бюджету України.

ADER HABER



«ЄІБ вітає перший комплексний План відновлення України, 

презентований на Конференції щодо відновлення України 

у Лугано. Ми готові запропонувати нашу технічну та 

фінансову експертизу для подальшого розроблення 

стратегії відновлення України та допомогти країні вийти з 

режиму надзвичайної ситуації і розпочати відновлення 

своєї інфраструктури... Ми пропонуємо створити новий 

інструмент, трастовий фонд EU-Ukraine Gateway, для 

залучення приватних та державних інвестицій у цьому 

напрямі.

Планується, що фонд дасть змогу робити внески від 

держав – членів ЄС та інших країн і партнерів, що 

спростить співпрацю між донорами й забезпечить 

ефективне і дієве управління фондами. Інструмент може 

бути введено в дію протягом кількох тижнів, він буде 

адаптований до вимог політичного керівництва і контролю 

Платформи відновлення України, передбаченої ЄС.

Фонд буде комплексним інструментом, який 

передбачатиме гарантії, інвестиційні гранти (котрі 

надаватимуть частково завдяки суміщенню з кредитами), а 

також технічну допомогу та консультаційні послуги, що 

допомагатимуть покращити якість проектів і їх подальшу 

реалізацію»
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«Міністерство інфраструктури України підтримало 

створення нової широкої коаліції українських та 

міжнародних організацій RISE Ukraine, метою якої є 

просування принципів доброчесності, сталості та 

ефективності у відновленні України.

До складу коаліції, про створення якої було оголошено під 

час Конференції з відновлення в Лугано, увійшли понад 20 

організацій, які мають успішний досвід, в тому числі у 

реалізації реформи публічних закупівель й створенні 

системи Prozorro, впровадженні антикорупційної реформи 

та розвитку відкритого урядування.

Міністерство інфраструктури буде співпрацювати з 

представниками Коаліції в питаннях впровадження

відкритих та ефективних систем, які дозволять міжнародним

донорам і партнерам стежити за процесом відновлення у 

реальному часі, контролювати витрати та бути 

впевненими, що виділені кошти витрачаються на заявлені

цілі ефективно та з дотриманням принципів доброчесності. 

Мова йде, серед іншого, про систему електронних

закупівель Prozorro, а також єдину Електронну систему 

управління відбудовою.»
ОЛЕКСАНДР КУБРАКОВ

МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ADER HABER

Фото: Ukraine Recovery Conference, www.urc2022.com



«Перед нами стоїть два завдання: створити таку систему безпекових 

гарантій для України, яка унеможливить повторення російської агресії. 

А також змусити Росію повною мірою заплатити за свої злочини в усіх 

сенсах цього слова. Адже ніхто вже не зможе повернути десятки тисяч 

убитих Росією українських громадян.

Відповідно до загальновизнаних принципів, порушення 

міжнародного права тягне за собою зобов’язання виплати репарацій. 

Тож відбудова України має відбуватися насамперед коштом агресора. 

Тому Україна виступила з пропозицією укласти міжнародний договір, 

яким буде створено спеціальний компенсаційний механізм. Він має 

дозволити компенсувати шкоду, завдану російською війною Україні та 

українцям, коштом агресора.

Росія відмовляється грати за правилами цивілізованого світу. Ми не 

маємо жодних ілюзій щодо її намірів брати будь-яку участь у 

компенсації – вочевидь цього не станеться. Тому запропонований 

Україною механізм передбачає використання для виплати компенсацій 

російських активів, які перебувають за кордоном.

Україна наполягає, щоб цей механізм діяв цілком відповідно до 

принципу верховенства права. Ми розуміємо: попереду – дуже велика 

робота. Зокрема, через зміни в національних законодавствах держав.

Що швидше буде впроваджено компенсаційний механізм, що 

ефективніше активи держави-агресора буде конвертовано в кошти на 

відбудову життя українців, то менший фінансовий тягар доведеться 

нести нашим партнерам.

Також, ми створюємо онлайн-платформу для прозорої та 

ефективної реалізації плану відновлення. Вона міститиме перелік усіх 

об’єктів будівництва та реконструкції із детальною інформацією про них 

та запланованими сумами фінансування. Щоб будь-який міжнародний 

інвестор чи донор мав доступ до цієї інформації. Логіка в тому, щоб 

повністю виключити можливості для будь-яких корупційних схем.»
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