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У цій статті йдеться про Українсько-румунський прикордонний спір в районі острова
Зміїний в кінці ХХ та на початку ХХІ століття. Аналізуються двосторонні відносини між
двома державами із цього питання та висвітлюється ретроспективний аналіз подій, що його
супроводжували.
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В умовах становлення незалежної української держави і входження її як рівноправного
партнера до європейського та світового співтовариства важливого значення набувають
питання історичного минулого України, поміж яких найважливішим є питання щодо спірності
територіальних кордонів держави, що можуть стати підґрунтям міждержавної конфліктності.

Наразі саме такою є проблема острова Зміїного, а саме – територіальний конфлікт, який
виник між Румунією та Україною. У 2004 році влада Румунії звернулася з позовною заявою до
Міжнародного суду про делімітацію континентального шельфу навколо острова Зміїного, а 3
лютого 2009 року. Міжнародний Суд виніс рішення, з якого можна констатувати перемогу
Румунії [2].

Доцільно буде нагадати, що відповідно до додаткового договору „Про дружбу та
взаємодопомогу” 1948 р. та протоколу про уточнення лінії державного кордону між Румунією
і СРСР острів Зміїний перейшов до СРСР і був включений до складу УРСР.    Також 27 лютого
1961 р. була підписана нова угода про режим радянсько-румунського кордону, співпрацю і
взаємодопомогу в прикордонних питаннях між СРСР і Румунією, яка підтвердила наявне
розмежування цих двох країн і є чинною по дотепер. Це розмежування було підтверджене на
конференції в Гельсінкі 1975 р., яка остаточно визначила і юридично визнала існуючі
державні кордони, зокрема радянські і румунські [2].

Для України тема цієї статті є, на нашу думку, надзвичайно актуальною. Адже
Українська держава має спірні ділянки кордону не лише з Румунією. Жоден метр українсько-
російського кордону не є демаркованим. Рішення ж Європейського суду створює небезпечний
прецедент, коли одна держава, за рішенням суддів, може абсолютно легітимно відібрати в
іншої держави частину її території.

Проблема українсько-румунських взаємин навколо острова Зміїний достатньо широко
висвітлена як в українській так і в закордонній пресі.  Але більшість дослідників є надто
заполітизованими і намагаються подати проблему з точки зору тієї чи іншої політичної сили,
що звичайно ж шкодить об’єктивному викладу матеріалу.

Серед тих праць, що були використані при написанні цього дослідження, слід передусім
відмітити статтю Дмитра Дєнькова та Віталія Селика “Острів Зміїний: вибороли статус,
втратили нафту?” [4]. У статті докладно викладена історія проблеми, а також наданий
аналітичний матеріал шодо її сучасного стану. Іншим цікавим джерелом стає стаття Бурової
Є.Д. “Острів Зміїний в сучасних українсько-румунських відносинах” [2], у якій автор
зосередилася на розгляді подій, що відбувалися навколо острова наприкінці 90-х років ХХ
століття та на початку ХХІ століття.

Об’єктом даної статті є острів Зміїний наприкінці ХХ століття та на початку ХХІ.
Предметом дослідження є українсько-румунський дипломатичний конфлікт навколо

острова Зміїний.
Мета роботи змістовно вивчити українсько-румунський конфлікт навколо острова

Зміїний і проаналізувати його вплив на стан відносин між двома державами.
Основне завдання проаналізувати основні події конфлікту між двома державами, а також

показати його вплив на подальший розвиток двосторонніх відносин, вивчити причини даного
конфлікту, а також схарактеризувати основні етапи розв’язання проблеми острова Зміїний



Україною та Румунією.
Після отримання Україною незалежності почався новий етап українсько-румунських

відносин, у якому проблема острова Зміїний отримала нове звучання: знову розгорнулася
гостра боротьба навколо українських територій. На початку 1990-х рр. в Румунії різко
посилилися велико-румунські настрої. Так, румунські історики наполягають на тому, що
острів історично належить до їхньої держави, що його історія щільно і нерозривно пов’язана з
румунською державою [4]. Наступним кроком у розвитку українсько-румунських відносин
мало стати підписання угоди про делімітацію континентального шельфу й економічних зон у
Чорному морі. Дипломати обох країн заявили, що розв’язання проблеми неможливе без
урахування інтересів обох держав. Отже, питання перейшло в площину визначення статусу
Зміїного, а не його належності. 1997 р. були встановленні принципи делімітації
континентального шельфу в майбутньому, зафіксовані в міждержавній угоді у вигляді обміну
листами між міністрами закордонних справ. Позиція України з цього питання базується на
сучасних нормах морського права, а також конвенції ООН 1987 року. Буквально після
підписання договорів румунська сторона почала дискусію щодо статусу Зміїного: „Що це –
скеля чи острів?” Від визначення статусу об’єкта залежить розмежування морського шельфу.
За умови визнання його островом він має право на ексклюзивну економічну зону та на
територіальні води навколо нього [4]. Румунська сторона наполягала, що Зміїний не острів, а
скеля. Основним аргументом є відсутність ресурсів води на острові та неможливість
життєдіяльності на острові без морського сполучення з „великою землею”. У свою чергу КМУ
України, щоб закріпити статус Зміїного, затвердив комплексну програму подальшого розвитку
інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному
шельфі (Постанова КМУ від 31.05.02р. № 713). Зараз на острові постійно проживають
прикордонники, члени їхніх сімей, науковці, обслуга маяка, який функціонує ще з XIX ст.,
також у липні 2006 року Одеська облрада ухвалила рішення про створення на острові Зміїному
населений пункт Біле. А в листопаді 2007 року Президент України врочисто вручив паспорти з
відміткою про реєстрацію в селищі Біле шістьом прикордонникам [1].

16 вересня 2004 року Румунія передала на розгляд Міжнародного суду ООН питання
про делімітацію континентального шельфу і виняткових економічних зон між двома країнами.
3 лютого 2009 року Міжнародний Суд вирішив, що Зміїний є островом (для цього Україна
приклала зусилля) але замість 200 миль економічної зони навколо нього Україна отримала
лише 12 миль, тобто можна констатувати фактичну поразку України щодо морського шельфу.

Усі міжнародні домовленості в нашій країні оцінюються крізь призму належності того чи
іншого міністра до певного блоку. Рішення суду в Гаазі про визначення меж спірних для
Румунії та України територій не стало винятком [4].

Але, незважаючи на полеміку політиків, Україна зазнала поразки на дипломатично-
економічному фронті, програвши значні запаси нафти і газу в шельфі Чорного моря, і вкотре
довела свою нездатність розв’язувати серйозні питання. Міжнародний суд ООН третього
лютого визнав Зміїний островом, а також визначив берегову лінію України на
континентальному шельфі і межі виключних економічних зон у Чорному морі. У МЗС
України заявили, що домоглися потрібного позитивного результату. Крім того, позбулися
багаторічної проблеми. І додали, що українські дипломати ретельно проаналізують це
рішення. А вже після цього буде висловлена остаточна позиція українського
зовнішньополітичного відомства.

У секретаріаті Президента відразу ж визначили, що за цим рішенням міжнародного суду
в Києві залишилася більша частина майже всіх розвіданих нафтогазових родовищ. Іншої
думки був лідер компартії Петро Симоненко. Він почав вимагати від Верховної Ради
негайного розгляду питання особистої відповідальності Президента Віктора Ющенка „за
порушення територіальної цілісності України” [3].

Одностайності в цьому питанні не було ні серед населення, ні у вищих ешелонах влади.
Так що ж, Україна виграла чи програла в багаторічній принциповій суперечці з Румунією?
Уперше острів Зміїний було передано СРСР 1939 року після так званого пакту Молотова-
Рібентропа.

Ще 9 років острів прожив у підвішеному стані, поки 1948 року його вперше не помістили
на мапу СРСР. 1975 року – Румунія підписала заключний акт Загальноєвропейської наради з



безпеки і співробітництва, згідно з яким офіційно погодилася з належністю острова до
УРСР [7]. У 90-х роках питання повернення острова Зміїний до складу Румунії піднімали
румунські націоналісти. Та й визначення морського простору за межами територіальних вод
обох держав також залишалося відкритим.

1997 року було підписано базовий політичний договір про співпрацю між Румунією та
Україною, але питання делімітації так і залишилося нерозглянутим. Повернення територій
стало актуальним для румунської сторони 2001 року, коли плавуча бурова установка
„Чорноморнафтогазу” виявила в 40 кілометрах на південь від острова значні поклади
вуглеводнів.

16 вересня 2004 року Румунія передала на розгляд Міжнародного суду ООН питання про
делімітацію континентального шельфу і виняткових економічних зон між двома країнами. Для
визнання Зміїного островом українська влада набудувала навколо маяка, який стоїть там уже
150 років, прикордонний пункт, пошту, церкву тощо і поселила на острові 53 мешканці,
назвавши це все гордим ім’ям – селище Біле Кілійського району Одеської області.

По-суті, найважливіше для України було, по-перше, підтвердити статус Зміїного як
острова і, по-друге, включити його до складу прибережної лінії України.

При делімітації континентального шельфу другий висновок дав би можливість через
визначення середньої лінії збільшити територію виключної економічної зони України, у якій
наша держава могла б спокійно вести господарську діяльність.

Позов і юридичне обґрунтування складав один із відомих юристів Великобританії сер
Артур Вотс. Консультували українського представника також англійський адвокат Майкл Вуд,
француз Жан-Поль Кеннедек, а також представник однієї з найбільших юридичних компаній
Eversheds Ротман Банд.

Гаазьким судом питання статусу острова було вирішене позитивно для української
сторони, а щодо прибережної частини європейський суд став на бік румунів. Україна, у своєму
обґрунтуванні, стверджувала, що потрібно розділити спірні території у співвідношенні 1 до 3:
53,3 тисячі квадратних метрів - за Україною, 21,9 - за Румунією. Але суд не пристав на нього.
Лінія делімітації, проведена судом, засвідчила, що Україні відійшла 12-мильна зона, що
включає в себе лише територіальне море [5]. Поза межами цієї смуги біля Зміїного є також
виключна економічна зона, заявляє Секретаріат Президента.

Виняткова економічна зона України” – це пояс морського простору, шириною до 200
миль (370,4 км), відраховується від тих самих вихідних ліній, від яких відмірюється ширина
територіального моря. Як відомо, виняткова економічна зона ширша територіального моря
(що становить до 12 миль (22,22 км), тому вона виходить за зовнішній кордон територіального
моря і не входить до складу території держави.

Точно можна сказати, що більша частина вимог України не була задоволена. Заступник
міністра юстиції Євген Корнійчук підтвердив, що Україна програла справу в Гаазькому суді.
„Суд вирішив, що, незважаючи на те, що острів Зміїний був визнаний островом, йому так і не
буде відведена відповідна територія”, - заявив Корнійчук. Він зазначив, що процесом
займалося безпосередньо МЗС, і до Міністерства юстиції ніхто не звертався. Корнійчук
акцентував увагу на тому, що рішення суду є обов’язковими й оскарженню не підлягає [4].

Хоча, за словами партнера юридичної компанії Magisters Сергія Свириби, Україна ще
має шанси змінити рішення. „Як кажуть, рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Однак
воно може бути переглянуте за новими обставинами. Такі обставини повинні задовольняти
низку умов: мати вирішальний вплив на результат справи і бути невідомими ні стороні, ні суду
при винесенні рішення”, – стверджує експерт [4].

Але в межах відсуджених територій Україна і Румунія зберігають повну свободу дій.
Прибережні держави мають права на розробку природних ресурсів своєї виняткової
економічної зони. Такі права включають можливість будівництва різних установок і споруд у
цих зонах.

Досягнуто головного результату - визначеності, але практичні результати для України в
цій справі дуже скромні. Україна відстоювала позицію, що Зміїний має кваліфікуватися судом
як острів, і тому повинна існувати 200-мильна економічна зона навколо нього. Суд,
формально, задовольнив вимогу України, визнавши Зміїний островом. Однак, по суті, Україна
отримала всього лише 12 миль (замість 200). На схемі, яка додається до рішення, це дуже



помітно. отже, рішення, звичайно, компромісне, але по суті для Румунії це рішення
позитивніше, ніж для України.

Здавалося б, маленький острів у Чорному морі, для чого за нього вести таку боротьбу.
Цей район просто переповнений вуглеводнями. У районі острова Зміїний їхня частина через
невеликі отвори в донній породі просочується назовні й утворює численні бульбашки на
поверхні моря, через що здається, що море закипає.

Хоча, водночас, достеменно не відомо скільки нафти і газу ховається під Зміїним і
навколишніми територіями.

В районі шельфу острову Зміїний ніколи не проводилося ґрунтовного дослідження. І
досі невідомо ні точної глибини погладів, ні обсягів, ні категорії якості.

Одразу після прийняття рішення, румунські інформагентства повідомили, що внаслідок
розмежування шельфу під контроль Бухареста перейшло близько 70-90% перспективного
родовища „Олімпійське”, основа якого міститься на глибині 250 метрів за 40 кілометрів на
південь від острова.

Обсяг родовища експерти оцінюють в 10 мільйонів тонн нафти і 70 мільярдів кубометрів
газу, що за світовими мірками не так уже й багато. Цієї нафти вистачило б на 2 – 3 роки роботи
великої видобувної компанії, а газу – на 1,5 роки споживання Україною [2].

Крім того, можуть виникнути проблеми і з компанією яка буде видобувати вуглеводні.
Сьогодні “Нафтогаз України” не має змоги вести розробку нафтогазового родовища. Навіть
для розвідки потрібні партнери, і, радше, вони будуть іноземними. В Україні немає ані
обладнання, ані спеціалістів, ані грошей на такий великий проект.

А проект розробки родовища і справді затратний і тривалий. Розробка функціонуючої
свердловини зазвичай ведеться протягом 3-4 сезонів, приблизно по 6 місяців кожен. Лише
оренда бурильного судна коштуватиме приблизно 750 тисяч доларів на день, це – не
враховуючи обслуговуючий персонал і супутні витрати. Загалом пробити промислову
свердловину буде коштувати близько кількох мільярдів доларів. На цей проект зможуть
погодитися тільки найбільші світові видобувні компанії.

Насправді, нафтове родовище насправді міститься під територіями обох держав і кожна
зможе пробурити свердловину і викачувати нафту. А це значить, що Україна може отримати
черговий конфлікт на ґрунті вуглеводнів. Подібний конфлікт уже існує між Росією та
Україною на протилежному березі Чорного моря. Там міститься ціла низка родовищ, які не
розробляються через нез’ясоване питання з кордоном. Проте не є винятком, що буде створена
спільна румуно-українська компанія, яка і буде видобувати нафту. Це буде вигідно і Україні, і
Румунії.

А власне, сама терміновість розробки буде залежати від світової кон’юнктури цін на
нафту.

Якщо ціна на нафту зросте до 100 доларів і вище, то це може бути 3-5 років, але якщо
ціна в найближчі роки буде 40-50 доларів (а стільки і прогнозують аналітики), то поки ця
територія буде тільки зігрівати душу, і не більше того [3].

Так чи інакше, Україна програла в цьому конфлікті. Ніби єдиний позитивний момент, що
Зміїний став безповоротно українським островом, не є позитивом. Бо Україна насправді
втратила такі цінні нині запаси вуглеводнів.

Україна також програла не тільки на економічному, а й на дипломатичному рівні. Бо і
грошей на розробку немає, і через нещодавні сварки з потенційними інвесторами мало хто
захоче з нами зв’язуватися [4].

Гаазький суд, який мав би розв’язати проблему острова і поставити в ній остаточну
крапку, виніс досить суперечливе рішення, яке лише тимчасово розрядило ситуацію. Справа в
тому, що родовища нафти й газу навколо острова, розміщенні настільки близько одне від
одного, що це неминуче призведе до конфліктних ситуацій. Адже, викачуючи вуглеводні
кожна на своїй території, обидві держави будуть розробляти одне й те ж родовище.

Можливо держави ще зможуть домовиться і напрацювати спільний механізм розробки
родовищ вуглеводнів навколо острова, але з огляду на останні події остаточна крапка в цій
справі ще тільки повинна бути поставлена.
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In this article is talking about Ukraine and Romania boundary dispute in the Snake island
district at the end of ХХ and at the beginning of ХХІ age. Analysed two-sided relations between two
states through this question and exposed retrospective analysis of events which was accompanied it.
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International Cour of Justice.

В этой статье речь идёт об украинско-румынском приграничном споре вокруг острова
Змеиный в конце ХХ и в начале ХХІ столетия. Анализируются двухсторонние отношения
между двумя государствами по этому вопросу и раскрывается ретроспективный анализ
событий, которые его сопровождали.

Ключевые слова: Остров Змеиный, Украина, Румыния, морское право, нефть,
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