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After the collapse of the Soviet Union 
in 1991, Russia made all possible efforts 
to retain the Black Sea fleet as part of its 
Armed Forces in Crimea in the territory 
of Ukraine. That led to occupation of the 
Ukrainian peninsula by Russia and now 
produces new challenges and threats 
for security in the Black Sea region and 
Europe in the whole.4

Неврегульована спадщина Чорноморського 
флоту СРСР
Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році 
новостворені незалежні держави зіткнулися з 
проблемою поділу Збройних Сил СРСР, вклю-
чаючи сухопутні та військово-морські бази. 
30 грудня 1991 року в Мінську керівники по-
страдянських незалежних держав погодилися, 
що будуть створювати власні військові сили на 
базі підрозділів колишніх збройних сил СРСР, 
які перебували на території відповідних країн, 
за виключенням «стратегічних» (ядерних) сил, 
які мали залишатися під єдиним командуван-
ням Співдружності Незалежних Держав (СНД) 
- регіональної міжурядової організації, засно-
ваної республіками колишнього СРСР.
Згідно з цією логікою, Україна повинна була 
успадкувати ті підрозділи радянського Чорно-
морського флоту, які були розгорнуті на тери-
торії України, у тому числі на Кримському пів-
острові з основною військово-морською базою 

4 Публікація підготовлена на замовлення журналу «Чорноморська без-
пека» в рамках проекту «Російська військова присутність в деяких кра-
їнах Східного партнерства та її вплив на ситуацію з правами людини» 
за схемою регрантингу Форуму громадянського суспільства СхП, що 
фінансується Європейським Союзом в рамках підтримки громадянсько-
го суспільства в регіоні. Зміст публікації є виключно відповідальністю 
авторів і не обов'язково відображає погляди ЄС.

в місті Севастополі. 5 квітня 1992 року Прези-
дент України Леонід Кравчук видав Указ про 
передачу Чорноморського флоту під адміні-
стративне підпорядкування Міністерству обо-
рони України. Але Москва прагнула зберегти 
контроль над Чорноморським флотом, і вже че-
рез два дні після указу Кравчука, 7 квітня 1992 
року, президент Росії Борис Єльцин видав Указ 
про перехід Чорноморського флоту під юрис-
дикцію Російської Федерації. [1] 
Деякі з офіцерів та моряків військових кораблів 
Чорноморського флоту почали присягати на ві-
рність Україні, інші - на вірність Росії; загальна 
атмосфера на флоті погіршилася. Щоб уникну-
ти можливої   конфронтації, українські та росій-
ські президенти скасували вищезгадані укази і 
на засіданні 23 червня 1992 року домовилися 
уникати односторонніх кроків та вести пере-
говори з питання про пострадянську спадщину 
Чорноморського флоту [2]. 3 серпня 1992 року 
Президенти підписали Угоду між Україною 
та Російською Федерацією про принципи фор-
мування Військово-Морських Сил України та 
Військово-морського флоту Росії на базі Чор-
номорського флоту колишнього СРСР. Було 
вирішено, що колишній Чорноморський флот 
СРСР буде розподілений між Україною та Росі-
єю (стаття 1); протягом наступних трьох років 
«перехідного періоду» флот керується спіль-
ним командуванням, «призначеним за консен-
сусом» українських і російських президентів 
(статті 2, 3 і 4), штат і кадри флоту складається 
з українських і російських призовників в рів-
них частках (50% на 50%), які складають при-
сягу на вірність державі свого громадянства 
(статті 5 і 6); в перехідний період Україна та 
Росія спільно використовують існуючу систе-
му військово-морського базування та матері-

Максим ХИЛЬКО
Олександр ТИТАРЧУК
Фонд «Ініціатива з дослідження Східноєвропейської безпеки» 
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ально-технічного забезпечення (ст. 8). [3]
17 червня 1993 року президенти України та Ро-
сії підписали Угоду про невідкладні заходи щодо 
формування Військово-морських сил України та 
Військово-морського флоту Росії на базі Чорно-
морського флоту. Передбачалося, що флот буде 
розподілений у рівних частках (50% на 50%) 
між Україною та Росією (стаття 2); створювала-
ся двостороння міждержавна комісія для обго-
ворення практичних питань розподілу флоту та 
умов базування ВМС України та Військово-мор-
ського флоту Росії (стаття 4). [4]
На практиці «об'єднане командування» Чор-
номорського флоту дотримувалося інструкцій 
тільки з Москви. Без консультацій з Києвом 
деякі сучасні військові кораблі та обладнання 
були переведені на інші флоти, які перебували 
під контролем тільки Москви (наприклад, один 
з найсучасніших і найцінніших радянських вій-
ськових кораблів, авіаносець «Адмірал Кузнє-
цов» був переведений з Чорноморського флоту 
на російський Північний флот). Військові кора-
блі з українськими екіпажами часто були позбав-
лені можливості користуватися навігаційним та 
гідрографічним обладнанням Чорноморського 
флоту [5; 6], призовники українського грома-
дянства відчували моральний тиск із боку ро-
сійських офіцерів і часто бували несправедливо 
звільнені з військової служби. [7; 8]

Переговори на тлі тиску Москви
Українсько-російські переговори щодо флоту 
відбувалися на фоні постійного політичного 
та економічного тиску Москви на Київ, спроб 
Росії отримати повний контроль над усім по-
страдянським Чорноморським флотом і одно-
часної підтримки проросійських сепаратистів в 
Криму з метою відокремлення цієї Автономної 
Республіки від України та її приєднання до Ро-
сії. Так, 21 травня 1992 року російський пар-
ламент прийняв Постанову про правову оцінку 
рішень вищих органів державної влади РРФСР 
про зміну статусу Криму, прийнятих у 1954 
році. Рішення 1954 року про передачу Криму 
Російською СФСР Українській РСР назвали 
юридично нечинним [9]. 9 липня 1993 року 
російський парламент також ухвалив Поста-
нову «Про статус міста Севастополя», в якій 
декларувався «російський федеральний статус 
міста Севастополя» [10]. 5 грудня 1996 року 
верхня палата Російського парламенту (Рада 

Федерації) ухвалила Заяву «Про статус міста 
Севастополя», закликаючи Україну до перего-
ворів щодо «статусу міста Севастополя» [11]. 
Було також багато інших подібних декларацій 
і заяв російських державних органів та чинов-
ників. Російські офіцери Чорноморського фло-
ту брали участь у сепаратистській діяльності 
в Криму, особливо в місті Севастополі (на-
приклад, приміщення штаб-квартири Чорно-
морського флоту віддавалися для проведення 
сепаратистських зборів). Офіцери російського 
флоту відкрито підтримували сепаратистсько-
го «президента» Криму Юрія Мєшкова. [6; 12]
Росія пов'язувала переговори щодо флоту з 
питаннями поставок нафти і газу в Україну і 
часто погрожувала припинити ці поставки [6; 
13]. Москва також пов'язала вирішення питань 
флоту з підписанням двостороннього Договору 
про дружбу, співробітництво і партнерство між 
Україною і Російською Федерацією. Цей дого-
вір, зрештою підписаний 31 травня 1997 року, 
за три дні після підписання угод про розподіл 
Чорноморського флоту та умови перебування 
російського флоту на території України, був 
важливий для Києва, оскільки він передбачав, 
що обидві країни «поважають територіальну 
цілісність» держав і підтверджують недотор-
канність існуючих кордонів між ними», буду-
ють свої двосторонні відносини на принци-
пах «незастосування сили або загрози силою, 
включаючи економічні та інші способи тиску, 
права народів вільно розпоряджатися своєю 
долею, невтручання у внутрішні справи».[14]

Угоди про розподіл флоту – міна сповільне-
ної дії
Довгі і складні переговори призвели до укладен-
ня Угоди між Україною та Російською Федера-
цією щодо Чорноморського флоту, підписаної 9 
червня 1995 року в Сочі президентами Леонідом 
Кучмою та Борисом Єльциним. Згідно з цією 
угодою, майно Чорноморського флоту мало бути 
розподілене в рівних частках 50% на 50% (стат-
тя 3), але Україна отримувала лише 18,3% усіх 
кораблів і суден пострадянського Чорномор-
ського флоту, тоді як Росія отримувала 81,7% 
(стаття 4); головна база Чорноморського флоту 
Російської Федерації зі штаб-квартирою мала 
зостатися в м. Севастополі (стаття 2); Змішана 
українсько-російська комісія повинна була роз-
робити конкретні параметри розподілу об'єктів 
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флоту (стаття 11). [15]
Умови вищезгаданої Сочинської угоди склали 
основу для трьох важливих українсько-росій-
ських угод, підписаних 28 травня 1997 року в 
Києві, а саме: 1) Угоди про статус та умови пере-
бування Чорноморського флоту Російської Фе-
дерації на території України [16], 2) Угоди про 
параметри поділу Чорноморського флоту [17; 
18], 3) Угоди про взаємні розрахунки, пов'язані 
з поділом Чорноморського флоту та перебуван-
ням Чорноморського флоту Російської Федера-
ції на території України [19]. Зокрема, угодами 
встановлено чисельність особового складу і 
кількість кораблів Чорноморського флоту РФ, 
розміщеного в Криму, визначено місця, земель-
ні ділянки та об'єкти інфраструктури, які бу-
дуть використовуватися російським флотом, а 
також основні умови для такого розгортання та 
використання. Угоди також окреслили контури 
для вирішення юридичних питань, пов'язаних 
з присутністю російської військово-морської 
бази в Україні, питань прав людини, соціаль-
ного захисту, охорони навколишнього серед-
овища тощо. Угоди були укладені на 20 років, 
з можливістю подальшого продовження на по-
дальші п'ятирічні періоди.
Усвідомлюючи небезпеку такого поділу флоту, 
та щоб гарантувати тимчасовий статус розгор-
тання Російського флоту в Криму, Конституція 
України, прийнята 28 червня 1996 року, зазна-
чила, що «На території України не допускаєть-
ся розташування іноземних військових баз» 
(стаття 17). Перехідні положення Конституцій 
передбачали, що «використання існуючих вій-
ськових баз на території України для тимчасо-
вого перебування іноземних військових форму-
вань можливе на умовах оренди в порядку, ви-
значеному міжнародними договорами України, 
ратифікованими Верховною Радою України» 
(пункт 14 Перехідних положень). [20]
Слід зазначити, що оцінка вартості кораблів 
Чорноморського флоту та об'єктів інфраструк-
тури була здійснена в 1995-1996 роках україн-
сько-російською комісією в умовах постійного 
тиску з боку Москви, яка загрожувала припи-
нити поставки нафти і газу до України. Внаслі-
док цього тиску Києву довелося відмовитися 
від свого початкового наміру розрахувати вар-
тість оренди 18 232,62 га землі та 4 591 буді-
вель відповідно до міжнародної практики [21; 
22] і погодитися на орендну плату, в десятки 

разів меншу -  97,75 млн доларів на рік (вра-
ховувалася як погашення частини українського 
державного боргу перед Росією). [19]
У 2007-2009 роках Київ намагався вирішити 
питання належної інвентаризації земельних 
ділянок та об'єктів інфраструктури в Криму, 
орендованих Чорноморським флотом Росії, 
але Москва відмовлялася вести переговори з 
цих питань. Москва також ігнорувала протес-
ти Києва проти використання кораблів Чорно-
морського флоту Росії в російсько-грузинській 
війні 2008 року, а також вимоги Києва вивес-
ти російських агентів ФСБ з Криму [23]. Під 
час президентства Віктора Ющенка україн-
ський уряд заявив, що дію угод 1997 року не 
буде продовжено, а російський Чорноморський 
флот після 2017 року повинен буде залишити 
територію України. [24]
Усього через два місяці після того, як Віктор 
Янукович став президентом України, він під-
писав з російським колегою Дмитром Медве-
дєвим Угоду між Україною та Російською Фе-
дерацією з питань перебування Чорноморсько-
го флоту Російської Федерації на території 
України. Угода, підписана 21 квітня 2010 року 
в Харкові, подовжила три українсько-російські 
угоди щодо флоту 1997 року на наступні 25 ро-
ків після 2017 року (до 2042 року) з можливіс-
тю подальшої пролонгації на п'ятирічні періоди 
(стаття 1). Щорічна орендна плата за перебу-
вання Чорноморського флоту Росії на терито-
рії України була визначена як 100 млн доларів 
плюс знижка на ціну на газ в розмірі 100 дола-
рів за тисячу кубічних метрів, якщо ціна на газ 
становить 333 долара і вище, або 30-процентна 
знижка, якщо ціна на газ становить менше 333 
доларів (стаття 2). [25]

Невирішені юридичні та практичні питання
Багато юридичних і практичних питань при-
сутності Чорноморського флоту Росії та 
пов'язаних із ним військових і техніки на тери-
торії України (наприклад, переміщення росій-
ських військових частин поза місцями їх дис-
локації, оподаткування та митне оформлення 
імпортних матеріалів і технічного обладнання, 
реєстрація місця проживання російських вій-
ськовослужбовців і цивільних осіб тощо) не 
були чітко вирішені через постійне затягування 
і блокування Москвою відповідних перегово-
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рів. Спроби України врегулювати ці питання 
не вдалися як під час президентства Віктора 
Ющенка (2005-2010рр.), так і під час правління 
його проросійського наступника Віктора Яну-
ковича (2010-2014рр.).
Лише 17 грудня 2013 року в розпал протестів 
на Майдані Російсько-Українська міждержавна 
комісія на чолі з Віктором Януковичем і Воло-
димиром Путіним вирішила доручити урядам 
обох країн «прискорити роботу з інвентаризації 
земельних ділянок і об'єктів нерухомості, роз-
ташованих на них, які використовуються Чор-
номорським флотом Російської Федерації на 
території України» (пункт 21), «завершити під-
готовку до підписання проектів міжурядових 
угод: про узгодження пересувань, пов'язаних 
із діяльністю військових частин Чорномор-
ського флоту Російської Федерації на території 
України поза місцями їх дислокації; про по-
рядок перетину державного кордону України 
військовими кораблями, судами забезпечення, 
літальними апаратами, військовослужбовцями 
Чорноморського флоту Російської Федерації; 
з питань реєстрації за місцем проживання (пе-
ребування) військовослужбовців та цивільних 
осіб Чорноморського флоту Російської Феде-
рації та членів їх сімей у міграційних органах 
України» (пункт 22); «врегулювати питання 
оподаткування структурних підрозділів Чорно-
морського флоту Російської Федерації та мит-
ного оформлення матеріально-технічних засо-
бів, що ввозяться в інтересах флоту на терито-
рію України» (пункт 23) тощо [26]. Але всі ці 
наміри так і не були реалізовані.
У лютому-березні 2014 року, скориставшись 
тимчасовим вакуумом влади в Україні через 
втечу з країни тодішнього президента Вікто-
ра Януковича, російські військові, головним 
чином з сил Чорноморського флоту, окупува-
ли Крим і місто Севастополь і захопили всю 
українську військово-морську інфраструктуру 
на півострові, а також 54 з 67 українських ко-
раблів [27]. 18-21 березня 2014 року Російська 
Федерація анексувала Крим. 31 березня 2014 
року за пропозицією президента Володимира 
Путіна російський парламент (Державна Дума) 
денонсував усі договори та угоди з Україною 
щодо Чорноморського флоту [28]. 22 листопада 
2018 року український парламент вніс зміни до 
Конституції України щодо виключення пункту 
14 Перехідних положень, які передбачали мож-
ливість розміщення іноземних військових баз 

на території України. [29]
Висновки
Оскільки пострадянські лідери домовилися 
створювати військові сили своїх країн на базі 
підрозділів колишніх Збройних сил СРСР, роз-
міщених на їхніх територіях, Україна повинна 
була успадкувати підрозділи радянського Чор-
номорського флоту, які були розгорнуті на її те-
риторії, у тому числі на Кримському півострові 
і в місті Севастополі, - так само, як Росія успад-
ковувала частини радянських флотів, розгорну-
ті на території Російської Федерації.
Незважаючи на непропорційно великий внесок 
Української РСР у будівництво всього радян-
ського флоту, Київ не претендував на підроз-
діли радянського Північного флоту, Тихооке-
анського флоту, Балтійського флоту і Каспій-
ської флотилії. На відміну від цього, Москва 
не тільки вимагала, щоб їй віддали підрозділи 
Чорноморського флоту, дислоковані на терито-
рії України, але й використовувала час перего-
ворів для передислокації найсучасніших і най-
цінніших військових кораблів та обладнання з 
Чорноморського флоту до інших флотів поза 
межами України. 
Українсько-російські переговори щодо флоту 
відбувалися на тлі політичного та економічно-
енергетичного тиску Москви на Київ, включа-
ючи погрози припинення поставок нафти і газу 
в Україну, спроби отримати повний контроль 
над усім пострадянським Чорноморським фло-
том і підтримку проросійських сепаратистів в 
Криму.
Угоди про розподіл Чорноморського флоту, 
врешті підписані в 1997 році, залишили невирі-
шеними багато правових і практичних питань 
щодо присутності на території України Чорно-
морського флоту Росії та пов'язаних з ним вій-
ськовослужбовців і техніки. Через постійне за-
тягування та блокування Москвою відповідних 
переговорів ці питання так і не були врегульо-
вані, що спричинило низку випадків правового 
характеру та порушень українського законо-
давства, включаючи порушення прав людини.
Незаконна анексія Кримського півострова Ро-
сійською Федерацією в березні 2014 року, а 
потім і денонсація всіх російсько-українських 
договорів і угод щодо Чорноморського флоту, 
призвели до зникнення правових підстав для 
розміщення російського флоту на території 
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України. Крім того, після анексії Криму в 2014 
році Росія почала посилювати мілітаризацію 
півострова, фактично перетворюючи його на 
величезну військову фортецю. Ці дії порушу-
ють військовий баланс у всьому Чорномор-

ському регіоні, посилюючи загрозу безпеці 
країн регіону і кидаючи виклик вільному суд-
ноплавству та морським перевезенням.
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