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Про ініціативу

Проєкт з перших днів війни, з лютого 2022 року, 
реалізується KSE Institute (аналітичним центром 
при Київській школі економіки) за підтримки Офісу 
Президента України, Міністерства економіки, 
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій, Міністерства 
інфраструктури та Міністерства розвитку громад 
та територій. 

В межах проєкту спільно з командою KSE Institute 
працюють волонтери з Центру економічної 
стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, 
Інституту аналітики та адвокації, Трансперенсі 
Інтернешнл Україна, Прозорро.Продажі, Prozorro, 
Української ради торговельних центрів, CoST 
Ukraine, Вкурсі Агро, TVIS Ukraine та Асоціація 
ритейлерів України. 

Ініціатива «Росія заплатить» у співпраці з 
держорганами збирає інформацію про 
матеріальну шкоду, завдану внаслідок війни. 

Мета проекту: 

● зафіксувати, перевірити та 
проаналізувати інформацію про 
пошкодження та руйнування 
інфраструктури; 

● оцінити втрати інфраструктури України, 
завдані війною; 

● створити реєстр пошкоджень та 
агреговану базу даних про матеріальні 
втрати.  



Як повідомити про завдані збитки громадянам та бізнесу 
Чат-бот Київ ЦифровийФорма на сайті Опитувальник для бізнесу



Конфіденційність інформації та захист персональних даних

Команда проєкту забезпечує повну конфіденційність та 
непублічність персональних даних. Отримана 
інформація не передається третім особам. 

Інформацію про завдану матеріальну шкоду ми 
верифікуємо й передаємо виключно міжнародним 
інституціям, органам державної влади та громадським 
організаціям, що сприятимуть формуванню позовів до 
Росії у міжнародних судах про відшкодування завданих 
збитків. 

Публічною є лише узагальнена статистика.

Про захист приватності й конфіденційності інформації та 
персональних даних можна прочитати у Політиках 
приватності. 

https://damaged.in.ua/privacy
https://damaged.in.ua/privacy


Зібрані дані використовуються для:

1 2 5оцінки збитків 
громадянам. державі 
та бізнесу;

фіксації воєнних 
злочинів і порушень 
прав людини;

як докази для судових 
процесів та позовів 
проти РосіїПозови до 
міжнародних судів 
вимагають зведених 
доказів та реєстру 
пошкоджених об’єктів з 
оцінкою втрат до 
обґрунтованої 
методології.

3 для відшкодування 
індивідуальних 
компенсацій;

4 для отримання 
репарацій та 
компенсацій від 
країни-агресора для 
відновлення та 
відбудови України.



Загальна сума прямих збитків інфраструктури вже перевищує $105.5 млрд   
(станом на 25.05.2022)

Інформація про збитки збирається на основі аналізу 
свідчень громадян, інформації від уряду, місцевих 
органів влади щодо втрат та пошкоджень по всій 
країні, на основі публічних джерел та завдяки 
ініціативам з оцифрування високоточних знімків з 
дронів. 

Станом на 25 травня загальна сума прямих збитків 
економіки України від пошкодження та руйнування 
житлових і нежитлових будівель та інфраструктури вже 
перевищує $105.5 млрд або понад 3.1 трлн грн. 

За останній тиждень прямі втрати економіки України 
через руйнування та пошкодження цивільної та 
військової інфраструктури зросли на понад $8 млрд. 

Загальні втрати економіки України через війну, за 
спільними оцінками Мінекономіки та KSE, враховуючи 
як прямі втрати, розраховані в цьому проєкті, так і 
непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, 
відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та 
соціальну підтримку), сягають до $600 млрд.



Збитки за обʼєктами інфраструктури, $ млрд

Дороги, залізнична інфраструктура, 
аеропорти, житловий фонд 
постраждали найбільше ($81.4 млрд 
загалом).

Збитки завдані підприємствам 
складають щонайменше $12.4 млрд 
і продовжують зростати. 

Збитки завдані соціальній 
інфраструктурі — $3 млрд.



Оцифровка зображень руйнувань та використання  для оцінки пошкоджень

Партнери SmartFarming і Vkursi 
Zemli в рамках проекту RebuildUA, 
відзняли з дронів вже тисячі 
зображень, які дозволяють 
damaged.in.ua оцінити 
пошкодження в розрізі окремих об
‘єктів різних категорій. 

Оцифрування високоточних знімків, 
аналіз геопросторових даних 
дозволяють оцінити рівень 
руйнувань, скласти теплову карту 
пошкоджень та рівнів бомбардувань. 

Подібні знімки дають незалежне 
підтвердження інформації, яку ми 
збираємо на мікрорівні. Відповідно 
оцінках збитків на основі таких 
даних  це найточніші на сьогодні 
дані оцінки збитків. 

Команда проекту 
вже отримала 
доступ до 
супутникових 
зображень високої 
якості тих регіонів, 
куди не можна 
доїхати легко. Вони  
вже у роботі. 

Дякуючи допомозі 
Azenzus-Vision 
команда проекту 
«Росія заплатить» 
вже працює над 
порталом для 
обробки, 
зберігання і 
візуалізації всієї 
інформації. 



Фото RebuildUA

Мощун Горенка Пуща-Водиця

$37.3 млн 
загальні збитки 

2 000 
будівель зруйновано

$85.1 млн 
загальні збитки

1 163 
будівель зруйновано

$17.5 млн
загальні збитки

68 
будівель зруйновано

Оцінка збитків міст обрахована завдяки оцифруванню високоточних 
знімків з дронів

Більше звітів за посиланням https://rebuildua.net/#reports

https://rebuildua.net/?fbclid=IwAR0HUmwfi3DgZPaDoKIbWpV261CFrRkgsFW7SArNJthbW8UX9xBdwmWpQ-c#reports
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