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Ми, глави держав та урядів, міністри та високі представники Албанії, Австралії, Австрії, 
Бельгії, Греції, Данії, Естонії, Ізраїлю, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Кіпру, Латвії, 
Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Північної 
Македонії, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Румунії, Словацької Республіки, 
Словенії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки, Турецької Республіки, 
України, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чеської Республіки, Швейцарії, Швеції, 
Японії, а також найвищі посадові особи та високі представники Ради Європи, 
Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейської комісії, Європейського 
інвестиційного банку та Організації економічного співробітництва та розвитку, 

 
 
беручи участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 
2022) у м. Лугано, Швейцарія, 4 та 5 липня 2022 року, спільно організованій 
урядами Швейцарії та України; 

засуджуючи найрішучішим чином військову агресію Російської Федерації проти України 
та закликаючи Російську Федерацію невідкладно вивести свої війська з території 
України; 

підтверджуючи знову свою повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності 
України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повагу до міжнародного права, 
зокрема міжнародного гуманітарного права; 

визнаючи, що військова агресія Російської Федерації проти України, зокрема навмисне 
націлювання на цивільне населення, спричинила значні людські втрати, катастрофічне 
руйнування інфраструктури, шкіл, лікарень, житла цивільних осіб та культурної 
спадщини, гостру гуманітарну кризу, глибокі економічні та фінансові втрати для 
України і дестабілізувала глобальні ланцюги постачання та поставила під загрозу 
світову продовольчу безпеку; 

беручи до уваги рішення Європейської Ради про визнання європейської перспективи 
України та надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС, ухвалене на 
саміті в Брюсселі 23–24 червня 2022 року; 

вітаючи своєчасне проведення Конференції, яка є міжнародним початком процесу 
відновлення України; 

згідно з цим політичним документом, що не має юридичної зобов’язальної сили: 

                                                           
1 Переклад з англійської 
 



повністю зобов’язуємося підтримувати Україну протягом усього її шляху – від раннього 
і до довгострокового – відновлення та пов’язувати це з європейською перспективою 
України та її статусом країни-кандидата у члени ЄС; 

заохочуємо та вітаємо всі зобов'язання щодо надання скоординованої політичної, 
фінансової та технічної підтримки з цією метою; 

схвалюємо керівні принципи процесу відновлення, які додаються до цього документу 
(«Принципи Лугано»); 

визнаємо розроблений під керівництвом України проєкт Плану відновлення та розвитку 
як основний рамковий документ, що задає напрямок процесу відновлення та забезпечує 
узгоджену участь багатьох зацікавлених сторін та партнерів, і з нетерпінням чекаємо на 
участь у доопрацюванні та реалізації цього плану; 

визнаємо, що План відновлення та розвитку є живим документом, який потребує 
консультацій та адаптивності, щоб враховувати зміни обставин з часом; 

підтримуємо створення ефективної координаційної платформи між Урядом України та 
всіма його двосторонніми та багатосторонніми партнерами, організаціями та 
міжнародними фінансовими організаціями для підготовки і реалізації Плану відновлення 
та розвитку України, спираючись на існуючі структури та встановлюючи чіткий зв’язок з 
широким порядком денним реформ; 

підтверджуємо, що добропорядність, прозорість та підзвітність мають важливе 
значення для успішної реалізації Національного плану відновлення та розвитку; 

наголошуємо на важливості чесної та прозорої практики фінансування, 
кредитування та запозичення в цілях розвитку відповідно до міжнародних правил, 
стандартів та визнаних принципів;2 

вітаємо інноваційні підходи до відновлення, такі як цифрова трансформація, «зелений» 
енергетичний перехід, національне і міжнародне інноваційне та стале фінансування, 
включно із використанням можливих репарацій, внесків приватних донорів та приватного 
сектору; 

запрошуємо приватний сектор, представників наукового середовища та громадянського 
суспільства, а також суб’єктів субнаціонального рівня, таких як міста, лікарні та інші, 
започаткувати партнерство з українською стороною; 

вітаємо узгоджені зусилля для забезпечення подальшої активної діяльності та участі в 
процесі відновлення України з боку міжнародних партнерів, такі як створення 
міжнародної платформи для відновлення України та ініціативи головуючої країни в 
міжнародному клубі урядів «Групи семи» (G7) щодо скликання міжнародної конференції 
експертів високого рівня; 

вітаємо пропозицію Сполученого Королівства провести наступну Конференцію. 

* * * 
 

                                                           
2 Зокрема: стандарти Комітету сприяння розвитку (Development Assistance Committee, DAC) ОЕСР (Організація економічного 
співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)), принципи та діяльність Паризького клубу, 
оперативні рекомендації щодо сталого фінансування форуму «Група двадцяти» (G20), принципи високого рівня щодо запобігання та 
протидії корупції у надзвичайних ситуаціях форуму G20, норми та стандарти Ради Європи та Європейського Союзу. 



Керівні принципи процесу відновлення України 
«Принципи Лугано» 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Процес відновлення очолює та спрямовує Україна, і він здійснюється у 
партнерстві з її міжнародними партнерами. Зусилля з відновлення 
повинні ґрунтуватися на надійному та безперервному процесі оцінки 
потреб, узгоджених пріоритетах, спільному плануванні результатів, 
підзвітності фінансових потоків та ефективній координації. 
 

 

 

  

 
Процес відновлення повинен бути прозорим і підзвітним українському народу. 
Потрібно систематично зміцнювати верховенство права та викорінювати корупцію. 
Усі види фінансування потреб відновлення мають бути чесними та прозорими  

 

 

 

 

 

 

 

 


