
МЕМОРАНДУМ  
ЩОДО СПІВПРАЦІ У РАМКАХ ПРОЕКТУ “РОСІЯ ЗАПЛАТИТЬ” 

 
м. Київ                                                                                                        
 
 

Прагнучи поєднати спільні зусилля, Сторони підписали цей Меморандум щодо 
співпраці у рамках проекту “Росія заплатить” (далі – Меморандум) про таке. 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. 24 лютого 2022 року Росія розпочала безпрецедентну та неспровоковану війну проти 
України. У результаті широкомасштабного російського вторгнення, обстрілів ракетами, 
бомбами та артилерією знищено та пошкоджено міста, об’єкти критичної 
інфраструктури та майно українських громадян та підприємств.  
 
1.2. Київською школою економіки спільно з Офісом Президента України та 
Міністерством економіки, було створено проект «Росія заплатить» (далі - Проект) для 
збирання даних про шкоду, завдану військовою агресією Росії проти України.  
 
1.3. За участі партнерів Проекту вже запущено платформу https://damaged.in.ua/ для 
документування інформації про державні, приватні та комерційні втрати у зв’язку з 
російською агресією. Отримана інформація буде перевірена, проаналізована, оцінена та 
оброблена для подальших юридичних позовів про матеріальні руйнування та шкоду, 
спричинені російською агресією.  
 
1.4. Метою цього Меморандуму є співпраця Сторін в досягненні мети та цілей Проекту.  
 

2. МЕТА ТА ЦІЛІ ПРОЕКТУ 
2.1. Основною метою Проекту є нагромадження всіх достовірних даних від різних 
державних органів, приватних осіб про збитки в одній єдиній і належним чином 
перевіреній базі даних.  
 
2.2. Створена база буде використана для цілей: 
аналізу та оцінки потреб, спричинених завданою шкодою;  
організації діяльності, пов’язаної з реконструкцією, та планування міжнародної 
допомоги та її подальшого розподілення; 
судових позовів до Росії щодо відшкодування завданих збитків та сплати нею репарацій. 

 
3. НАПРЯМКИ ТА ПРИНЦИПИ СПІВПРАЦІ 

3.1. Сторони домовились про співпрацю у зазначених нижче напрямках та на таких 
принципах: 
 
взаємного обміну наявними даними про завдану матеріальну шкоду, внаслідок 
російської агресії, а також відкритого доступу до таких даних; 



 
відкритості та прозорості у спільній діяльності в рамках проекту, підзвітності для 
громадянського суспільства, а також дотримання вимог антикорупційного 
законодавства; 
 
підтримки у висвітленні діяльності проекту та його результатів; 
 
сприянні діяльності партнерів проекту для досягнення спільної мети;  
 
сприяння в розробці та застосуванні методологій фіксації та обрахунку завданої 
російською агресією шкоди; 
 
сприяння у розробці нормативно-правової бази, необхідної для фіксації завданої шкоди 
та подальшого притягнення до відповідальності Росії, а також у роботі юридичної 
команди, яка буде представляти та захищати інтереси України, українських компаній та 
громадян. 
 
 

4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 
4.1. Приєднуючись і підписуючи цей Меморандум, Сторони висловлюють готовність до 
подальшої співпраці для досягнення мети цього Меморандуму, зокрема: 
всебічно сприяти реалізації Меморандуму у межах своєї компетенції; 
координувати дії в рамках Меморандуму, інформувати інші Сторони про здійснені 
та/або заплановані у рамках реалізації Меморандуму заходи. 
 
4.2. Сторони погоджуються діяти відповідно до чинного законодавства України. 
 
4.3. Сторони інформують одна одну щодо окремих кроків у рамках співробітництва 
шляхом надсилання відповідних пропозицій на електронні адреси або в інший спосіб, 
погоджений Сторонами. 
 
4.4. Сторони користуються інформацією, отриманою в рамках реалізації цього 
Меморандуму, у тому числі поширюють її, зокрема публікують на власних веб-сайтах 
та в інших інформаційних ресурсах за взаємною згодою. 
 
4.5. Кожна зі Сторін призначає відповідальну особу за здійснення співробітництва між 
Сторонами шляхом обміну відповідними електронними повідомленнями або в інший 
спосіб, погоджений Сторонами. 
 
4.6. Сторони проводять консультації для обговорення дій, спрямованих на покращення 
якості співробітництва або щодо подальших планів співробітництва.  
 
4.6. З метою конкретизації напрямів та механізмів співпраці між Сторонами в рамках 
Меморандуму можуть укладатися окремі договори та протоколи, в тому числі із 



залученням третіх осіб. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною 
згодою Сторін та оформлюються додатковими договорами, що становитимуть його 
невід’ємну частину.  
 
4.7. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони можуть за взаємною згодою 
запрошувати до співробітництва в рамках узгоджених напрямів інші установи та 
організації незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичних осіб.  
 
4.8. З моменту набрання чинності цей Меморандум залишається відкритим для 
підписання з боку третіх Сторін. 
 
4.9. Меморандум укладено українською мовою у кількості примірників, що відповідає 
кількості Сторін, по одному для кожної Сторони. Кожний з примірників Меморандуму 
є автентичним та має однакову юридичну силу з іншими примірниками. 
 
4.10. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє 
протягом п'яти років. 


