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Актуальність проблеми перебування Чорноморського флоту в Севастополі – одна із
найсуперечливіших тем українсько-російських взаємин. Ця проблема вагома не лише на
нинішньому етапі двосторонніх відносин, але буде залишатися такою ще не один рік, особливо
у світлі двосторонніх переговорів щодо Чорноморського флоту, які мають місце впродовж
останніх декількох років. Актуальність теми статті полягає також і в тому сенсі, що «флотські
взаємини» між Україною та Росією є одними з найвагоміших проблем у відносинах двох
держав, разом із євроатлантичними прагненнями України, газовими питаннями та станом
мовного питання в Україні.

Предметом даної статті є перебування Чорноморського флоту на території України,
об’єктом – двосторонні українсько-російські відносини стосовно цього питання, пов’язані з
цим політичні, економічні, екологічні проблеми, міжнародно-правові та договірні особливості .

Метою статті є визначення умов перебування частини ВМФ РФ на території України,
його законодавчо-правової бази, дослідження того факту, як вищевказане перебування впливає
на міждержавні зв’язки України та Росії.

Відповідно до мети автор ставить низку завдань,  а саме – вивчити ретроспективу
перебування Чорноморського флоту РФ на території України, проаналізувати хід переговорів
між Україною та Росією щодо базування частини ВМФ РФ на території України, простежити
вагу «флотського питання» у двосторонніх взаєминах України та Росії, визначити комплекс
проблем (політичних, економічних, екологічних), які спричиняються базуванням
Чорноморського флоту Росії у Севастополі, тощо.

Вивчаючи цю проблему, слід вказати на той факт, що Чорноморська проблема постала
перед Україною та Російською Федерацією відразу після розпаду Союзу РСР одночасно із
багатьма іншими: проблемою «двомовності», непроведеною делімітацією та демаркацією
державних кордонів, питанням розподілу власності колишнього СРСР тощо. Однак проблема
розподілу Чорноморського флоту і його базування викликала чи не найгостріші дискусії як
усередині обох держав, так і у взаєминах між ними. Уже в грудні 1991 року міністр оборони
України Костянтин Морозов порушив питання про переведення Чорноморського флоту із
Севастополя до Новоросійська. Щоправда, його пропозиції не були підтримані Верховною
Радою України та тодішнім Президентом Л. Кравчуком.

Боротьба за майбутнє ЧФ розпочалася 5 квітня 1992 року, коли був підписаний указ
тодішнього президента України Леоніда Кравчука „Про невідкладні заходи з будівництва
збройних сил України”. Відповідно до нього колишній радянський Чорноморський флот
переводився під юрисдикцію Києва, а на базі його сил, дислокованих на українській території
(це означало насправді на базі всього ЧФ), повинні бути негайно створені Військово-морські
сили України. Прав на таке рішення у Києва не було. Крім того, тоді флот перебував у складі
Об’єднаних збройних сил Співдружності Незалежних Держав (СНД ОЗС) і був частиною
Військово-морського флоту СНД, яким командував адмірал флоту Володимир Чернявін.
Москва відреагувала на цей крок: 7 квітня президент Російської Федерації Борис Єльцин
видав зустрічний указ, згідно з яким Чорноморський флот, навпаки, ставився під юрисдикцію
Росії. Розв’язати кризу, яка виникла, Кремль запропонував через переговори, під час яких дію
обох згаданих указів було припинено. Розпочалася тривала дипломатична торгівля, яка
ускладнювалась обстановкою „на місці”. Київ схиляв моряків Чорноморського флоту до



складання української присяги, намагаючись „українізувати” флот і поставити Москву
перед фактом.

Далі Україна перейшла до більш жорстких дій.
Як згадує у своїй статті екс-заступник міністра закордонних справ Росії і колишній посол

у Києві Юрій Дубінін: „8 квітня 1994 року українські військові здійснили спробу затримання в
порту Одеси гідрографічного судна „Челекен”, яке виконувало планову роботу з
обслуговування засобів навігаційного обладнання. У ніч з 10 на 11 квітня загін українських
військовослужбовців чисельністю до 120 осіб здійснив насильницьке захоплення 318-го
дивізіону кораблів резерву ЧФ з береговою базою, вузлом зв’язку, майном, зброєю. Особовий
склад берегової бази був вивезений в селище Чебанка за 10 км від Одеси. Це створило
критичну ситуацію” [3; 34]. Унаслідок подальших переговорів була досягнута усна
домовленість про базування кораблів російського Чорноморського флоту в Севастополі.

15 квітня 1994 року було підписано російсько-українську угоду про поетапне
врегулювання проблем Чорноморського флоту, де встановлювалася пропорція розподілу, за
яким Росія повинна була отримати 80-85% кораблів і суден флоту. Водночас російські
дипломати дійшли до розуміння необхідності пов’язати угоду щодо флоту з політичним
договором між Росією та Україною. Українська сторона тим часом висловлювала бажання
підписати політичний договір окремо від угоди щодо ЧФ, залишаючи цю проблему в
підвішеному стані. «У результаті, 9 червня 1995 року в Сочі було підписано угоду, відповідно
до якої Чорноморський флот Росії та Військово-морські сили України базуються окремо; за
Севастополем був закріплений статус головної бази російського Чорноморського флоту.
Майнові питання підлягали врегулюванню з урахуванням раніше досягнутої домовленості про
розподіл майна навпіл. Кораблі і судна ділилися в пропорції 81,7% – Росії, 18,3% –
Україні» [11, 16].

28 травня 1997 року в Києві були підписані підсумкові міжурядові угоди про статус і
умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України, про параметри поділу
ЧФ, про взаєморозрахунки, пов’язані з поділом флоту та перебуванням Чорноморського флоту
РФ на українській території.

Тим не менш, політичні суперечки навколо флоту не припиняються. Багато українських
політиків і представників громадськості вимагають якнайшвидшого виведення російських
кораблів із Севастополя, не бажаючи і чути про продовження оренди бази після 2017 року. У
Росії на проблемах Чорноморського флоту також роблять політичний капітал люди та
найрізноманітніші рухи, і далеко не всі вони дійсно думають про проблеми оборони південних
російських кордонів.

Загальновідомо, що Росія всіляко противилася спочатку рівноцінному розподілу
Чорноморського флоту, а потім проведенню переговорів про його розміщення, вбачаючи (і не
безпідставно!) у цьому чинник своєї зовнішньополітичної могутності та важіль впливу на
Україну. Це пов’язано, передусім, із нестабільною ситуацією в Криму, існуючими там
проблемами економічного та етнонаціонального характеру. Росія почала використовувати свій
ВМФ як бастіон своєї присутності на Кримському півострові (і слід зазначити – присутності не
лише суто військової), а також засіб поширення свого впливу на населення. Справді, маючи
змогу впливати завдяки Чорноморському флоту на ситуацію в Криму, Росія активно пропагує
свої інтереси: як політичні, так і економічні. Це, зокрема, – будівництво військово-промислової
інфраструктури на території Криму, спорудження освітніх закладів для дітей російських
військовослужбовців і житла, видання різноманітних газет, журналів, регулярні поїздки у
Крим високопоставлених російських чиновників з метою підтримки російської діаспори
півострова. Усе це і багато іншого не сприяє посиленню українських позицій. Прикладом
цього слугує той факт, що понад 60 % кримчан мають паспорти громадян РФ і визнають Росію
своєю батьківщиною; 55 % дітей навчається в російськомовних школах, а кількість
україномовних шкіл скоротилася до 20 % від загальної кількості [3,  8–9].  І тим не менш, ця
ситуація, схоже, зовсім не турбує українських можновладців, які до цього часу не ставляться
до цієї проблеми серйозно, інколи використовуючи її лише як можливість підвищення
передвиборчого рейтингу.

Росія від часу розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР активно проводить
кампанію щодо переконання українців і світової спільноти в тому, що ЧФ є чинником



стабільності та гарантом безпеки в Чорноморському регіоні. Зокрема, у 2007 році
російський віце-прем’єр Сергій Іванов висловив переконання, що «російський флот захищає
кордони як Росії, так і України» [7, 23–24]. За якийсь час йому вторили кримські комуністи, які
на одному зі своїх мітингів у Сімферополі назвали Чорноморський флот Росії «єдиним
гарантом миру і спокою» на півострові. Слід сказати, що й частина українців теж вважає
перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на українській території, передусім,
«гарантією миру і стабільності в Україні». У будь-якому випадку, як стверджує київська газета
«Дзеркало тижня» з посиланням на результати телефонного опитування, проведеного
експертами центру «Тейлор Нельсон Софрез Україна» 19–22 серпня 2007 року, понад 44% з
1200 опитаних мешканців українських міст покладали на російський флот функцію «захисника
і гаранта безпеки» України в Чорному морі [2, 7].

Однак як показали події серпня 2008 року, ЧФ РФ є якраз дестабілізуючим чинником
національної безпеки України. Задіяння ЧФ РФ у грузино-осетинському конфлікті, а також
його можливе використання в майбутніх конфліктах ставить нашу державу на один щабель з
агресором і піддає небезпеці бути безпосередньо втягнутою в можливий військовий конфлікт.
Немає потреби повторювати, яку небезпеку це таїть для національної стабільності України, для
її іміджу як миролюбної держави та надійного партнера.

Окрім того, існує ще ціла низка політичних, економічних та екологічних проблем,
пов’язаних із базуванням ЧФ Росії на території України.

Відповідно до підписаних у травні 1997 р. трьох базових угод, Чорноморський флот РФ
має статус обмеженого військового контингенту іноземної держави. До речі – найбільшого
контингенту Росії за її межами: ЧФ налічує близько 16 тис. військових [1, 14]. І це військове
угруповання цілком може стати перепоною на шляху України до членства в НАТО (якщо,
звісно, Україна туди справді прагнутиме).

Розміщення в Криму російської військової бази має низку правових проблем, що
суперечать національному законодавству. По-перше, постає питання діяльності ЧФ РФ як
суб’єкта економічної діяльності. Це вкупі з адміністративними проблемами ставить під сумнів
реальність української влади в Севастополі як регіону країни. Доцільно згадати слова
народного депутата України Романа Безсмертного під час обговорення проекту закону «Про
місто-герой Севастополь»: «До виведення із Севастополя іноземних військ говорити про
здійснення в місті в повному обсязі місцевого самоврядування передчасно. У Севастополі нині
потрібна сильна виконавча влада. Будь-яке правове питання, яке ми піднімаємо щодо
Севастополя, є політичним, а будь-яке політичне — правовим» [4, 23]. Цікаво, що проект
передбачав компенсувати з державного бюджету України видатки на утримання
інфраструктури міста, що використовується для забезпечення функціонування підрозділів як
Збройних сил України, так і Чорноморського флоту Російської Федерації. Тим часом, щорічні
втрати місцевого бюджету Севастополя від використання земельних ділянок Чорноморським
флотом РФ без внесення орендної плати становлять 36,4 млн. грн., а від наданих пільг —
24,813 млн. грн. за рік. (Площа Севастополя в адміністративних межах міста, за даними
державного земельного кадастру Севастопольського міськуправління земельних ресурсів,
становить 86,4 тис. га; із них під військові формування обох флотів відведено 5,6 тис. га.) [1;
465].

По-друге, не менш важливим є питання довіри при здійсненні позапланової військово-
морської діяльності флоту і його досить активного переозброєння, як, утім, і мобілізація
ресурсів у так званий загрозливий період. Можна пригадати, що питання контролю озброєння
ЧФ із боку української влади так і залишилося відкритим. Не все ясно і з митним режимом.
Але це, звісно, ще не все.

Сам факт перебування ЧФ РФ на українській території суперечить національному
законодавству і, зокрема, положенню про її позаблоковий статус. Крім того, окремі українські
експерти вважають, що перебування російського флоту суперечить і положенню про
без’ядерний статус, яким передбачено відсутність не лише ядерної зброї, а також її носіїв. З
огляду на те, що ракетні кораблі ЧФ, озброєні ударними ракетними комплексами, спроможні
завдавати тактичних ядерних ударів, така думка є правомірною.

Є ще розвідка флоту, дії якої можуть призвести до далекосяжних наслідків. Так, на думку
радника голови СБУ генерала Олександра Скипальського, котрий протягом кількох років



очолював Головне управління розвідки Міноборони, «перебування в складі ЧФ
розвідувальних частин абсолютно суперечить інтересам України й Конституції України,
оскільки за своєю суттю розвідка спрямована на втручання у внутрішні справи інших
держав» [6, 35]. В інтерв’ю Defense-Express він висловив думку, що «розвідка Чорноморського
флоту, імовірно, виконує завдання щодо Румунії, Болгарії, Туреччини з території України, а це
означає, що Україна втягується в цей процес» [6, 36]. Тут саме час пригадати, що в лютому
2002 р. Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію угоди між Україною і Російською
Федерацією про співробітництво в сфері військової розвідки», суть якого полягала в отриманні
гарантій, що сторони не вестимуть відповідну діяльність одна проти одної. Це питання може
стати дуже актуальним після вступу до НАТО таких держав, як Румунія і Болгарія. Тобто дії
розвідуправління ЧФ з української території можуть не тільки тихо дратувати НАТО, а й
стимулювати тиск на Україну з боку Брюсселя. Природно, за таких умов говорити про
повноправне членство України в НАТО буде передчасно.

До аналогічних проблем належить і гучна участь морських піхотинців ЧФ у військовій
кампанії в Чечні. Москва тоді не визнала необхідним проконсультуватися з Києвом і лише
проінформувала про рішення застосувати в бойових діях морських піхотинців ЧФ. Згодом
командувач ЧФ РФ адмірал Комоєдов заявив, що «на своїй території Росія має право навести
порядок, а Чорноморський флот — частина Росії, тож братиме участь у будь-якій операції з
наведення порядку, якщо це вважатиме потрібним вище керівництво нашої країни» [8].

Є і суто моральні питання. Приміром, підрозділи ЧФ полюбляють проводити маневри, які
зі зрозумілих причин не афішують. Коли в лютому 2007 року на території Криму пройшли
навчання морських піхотинців, Міністерство закордонних справ України, за словами глави
цього відомства Арсенія Яценюка, «було останнім, хто дізнався про навчання Чорноморського
флоту Росії на території Криму» [8]. Він назвав цей факт «неповагою», але повну оцінку
подіям дати відмовився. Невідомо, дізналося б МЗС про ці події взагалі, якби парламентські
фракції Народного руху України, Українського народного руху у своїй заяві не засудили дії
командування ЧФ РФ і не зажадали відшкодування збитків, заподіяних природі Криму.

До цього залишається додати лише те, що при виникненні напружених відносин Росії та
НАТО Україна, хоче вона того чи ні, автоматично стає союзником Росії і противником
альянсу.

Окрім політико-економічних проблем, які постають у зв’язку з перебуванням ЧФ РФ на
території Криму, існують й інші, не менш гострі, питання (зокрема, екологічні).

Дислокація кораблів Чорноморського флоту РФ у морських базах на території України,
безумовно, несе загрозу унікальній екосистемі Криму, оскільки російські військові кораблі ще
й досі не обладнані необхідними системами збору й очистки відходів і нечистот. На цьому
наголосив в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу керівник Центру сприяння вивченню
геополітичних проблем у Чорноморському регіоні „Номос” Сергій Кулик.

„Жоден із кораблів Чорноморського флоту РФ не обладнаний у відповідності до вимог
міжнародних екологічних організацій збірниками нечистот і відходів”, – наголосив експерт.
За його словами, „зараз, як і 5–10 років тому” в бухту й море щодня потрапляє бруд. У зв’язку
з цим він нагадав: з боку України була озвучена пропозиція, що кораблі ЧФ Росії
обладнуватимуться відповідними пристроями до визначеного терміну, „натомість зараз,
наскільки відомо, нічого в цьому плані не зроблено” [9, 33–34].

Водночас, як зазначив директор Центру „Номос”, існує ще одна проблема, пов’язана з
екологічною загрозою довкіллю Криму. Це – військові склади Чорноморського флоту РФ, де
зберігаються боєприпаси, „термін зберігання яких підходить до критичного”. Російська
сторона даних про це не надає, зауважив експерт. „Перевірити це можна тільки аналітичним
шляхом: ми приблизно знаємо, які боєприпаси знаходилися там із часів Радянського Союзу, й
наразі вони перебувають там, і ніхто їх не утилізує”, – сказав він [9, 34].

У цьому контексті Сергій Кулик поінформував, що офіційно російська сторона не має
механізму утилізації боєприпасів у Криму. „Для того, щоб це зробити, необхідно дотриматися
певної процедури”, – пояснив експерт. За його словами, спроби створити російською стороною
підприємство з утилізації боєприпасів були, але „певні моменти йшли врозріз з вимогами
місцевої влади, тому довелося відмовитися від цього проекту” [9, 35].

Сергій Кулик також зазначив, що та утилізація, яка зараз відбувається на складах



Чорноморського флоту, стосується, переважно, стрілецького боєзапасу. Натомість
„дійсну небезпеку являють собою авіабомби, морські міни, боєголовки до торпед тощо”. За
словами експерта, „тут наразі немає ані потрібних технологій для утилізації цих боєприпасів,
ані спеціальних установок”. До того ж, цей боєзапас зберігається, в основному, на відкритих
майданчиках, що збільшує чинник небезпеки.

Директор Центру „Номос” також висловив припущення, що частково боєзапас
Чорноморського флоту РФ може утилізуватися шляхом його викиду в море. Натомість, „поки
що не маємо конкретних підтверджень цій інформації”.

Коментуючи позицію російської сторони щодо звинувачень на її адресу у зв’язку із
забрудненням акваторії Чорного моря в районі місць дислокації об’єктів ЧФ РФ, Сергій Кулик
зазначив, що „раніше Росія просто ігнорувала. На сьогодні – це обіцянки, які просто не
виконуються” [9, 35].

Отож, проблема базування Чорноморського флоту РФ на території України є не чим
іншим, як величезною проблемою не лише у міждержавних відносинах обох країн, але і
значною проблемою внутрішнього життя України. Базуючись на дослідженнях експертів,
можна сказати, що базування ЧФ Росії є гальмівним чинником на шляху євроатлантичної
інтеграції нашої країни, чинник політичної нестабільності в Криму і в Чорноморському
регіоні, екологічно небезпечним об’єктом тощо. Крім усього іншого, ми пересвідчилися, що
Чорноморський флот є дестабілізуючим чинником у власне українсько-російських відносинах.

Зважаючи на вищесказане ми можемо запевнити, що «тема 2017» ще довго буде
актуальною серед політичних кіл обох країн, вносячи свої корективи як у міжнародне, так і у
внутрішньодержавне життя.
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The Author of this article wants to research one of the most important problems in present
Russian-Ukrainian intestate relations – the Russian Federation’s Black Sea Navy staying at the
Ukrainian territory. The article is given, basing at hard interstate relations of the both countries.
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Автор этой статьи стремится изучить одну из наиболее важных проблем российско-
украинских взаимоотношений современности – проблему пребывания Черноморского флота
Российской Федерации на территории Украины, базируясь на непростых
межгосударственных отношениях двух стран.
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