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Любич Андрій Васильович. 
голова ГО “Інститут фінансів та права”. 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДНОПЛАВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ1    
(ЗОВНІШНІ НЕГАТИВНІ ЕФЕКТИ ВІД ЗАГОСТРЕНЬ В АЗОВО-

ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО, ВІЙСЬКОВОГО ТА 
ПАСАЖИРСЬКОГО (КРУЇЗНОГО)  СУДНОПЛАВСТВА З ТОЧКИ ЗОРУ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

УКРАЇНИ) 
Річний експорт двох Азовських портів України у 2018-му році становив 4,493 
млн. тонн металів (28,5% експорту портами) та 1,232 млн. тонн зернових (3,2% 
експорту портами), а річний імпорт вугілля: 3%. У листопаді-грудні 2018 р. 

маріупольські металовиробники ПАТ “ММКІ ім. Ілліча”2 та ПАТ “Азовсталь”3 
переорієнтували 35-40% своєї продукції на порти Чорного моря.    

 
 
АНОТАЦІЯ.  
 
В результаті проведеного дослідження отримано висновок, що у сфері торговельного та 
пасажирського судноплавства оптимальним рішенням для проходження суден під прапором 
України через Керченську протоку є звільнення від дозвільної процедури та застосування 
процедури повідомлення, відповідно до статусу Азовського моря і Керченської протоки, як 
внутрішніх вод двох держав, що лежить в основі  договору між Україною та Російською 
Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, 
підписаного 24 грудня 2003 року в м. Керч. 
 
Проте у випадку чергової дестабілізації ситуації в Азово-Чорноморському регіоні, наприклад, 
перекриття Росією арок Керченського мосту, ключові інтересанти торговельного судноплавства в 
Азовському морі:  
1) ДП “Адміністрація морських портів України” (ЄДРПОУ: 38727770) Міністерства 
інфраструктури України,  
2) маріупольські металовиробники ПАТ “ММКІ ім. Ілліча” (ЄДРПОУ: 00191129)  та ПАТ 
“Азовсталь” (ЄДРПОУ: 00191158),  
3) найбільші клієнти Маріупольського та Бердянського портів - транспортно-експедиторські 
компанії (ТОВ “Метінвест-шиппінг” (ЄДРПОУ: 31158623, 
https://metinvestholding.com/about/shipping), ТОВ “Портінвест-лоджистік” (ЄДРПОУ: 36978722, 
http://logistic.portinvest.com.ua )), 
4) експортери  

                                                            
1  Морський потенціал – “сукупність природних ресурсів моря, надбань людини і активів держави та можливостей їх 
використання у процесі провадження морської діяльності”, відповідно до Морської доктрини України на період до 
2035 року, затвердженої Постановою КМУ від 7 жовтня 2009 р. № 1307. 
2  ПАТ “ММК ім. Ілліча” (ЄДРПОУ: 00191129, м. Маріуполь Донецької області) у 2017-му році виробив 10,204 млн. 
тонн агломерату, 4,16 млн. тонн чавуну, 3,096 млн. тонн слябів, 1,1295 млн. тонн прокату г/к тонкого, 0,29 млн. тонн 
прокату х/к, 0,359 млн. тонн прокату оцинкованого, 1,224 млн. тонн прокату г/к товстого. 
https://ilyichsteel.metinvestholding.com/upload/ilyich/shareholders/chao_mmki_godovaya_informaciya_za_2017_god.pdf . 
3  ПрАТ “Металургійний комбінат “Азовсталь” (ЄДРПОУ: 00191158, м. Маріуполь Донецької області) у 2015-му році 
виробив 2,728 млн. тонн та реалізував 1,976 млн. тонн неперервно литих слябів, виробив 0,657 млн. тонн та реалізував 
0,647 млн. тонн листових гарячекатаних та холоднокатаних виробів з нелегованої та легованої сталі, виробив 0,353 
млн. тонн та реалізував 0,351 млн. тонн сортового та фасонного прокату. 
 https://azovstal.metinvestholding.com/upload/azovstal/shareholders/godovaja_info_2015.pdf,  
 https://azovstal.metinvestholding.com/upload/azovstal/shareholders/godovaya_informaciya_za2017.pdf.   
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переорієнтують вантажопотоки з портів Азовського моря на порти Чорного моря залізничними 
коліями та автомобільними шляхами (буде втрачено потенціал морських портів Азовського моря).    

Залізнична інфраструктура між річковими та морськими портами.4                         

 

Автомобільна інфраструктура між річковими та морськими портами.

 
 

У сфері військово-морської діяльності внаслідок тимчасової окупації Російською Федерацією 
частини території України Військово-Морські Сили Збройних Сил опинилися у вкрай тяжкому 
стані. Національний флот практично втратив понад 80 відсотків своїх активів і спроможностей, 
зазнав значних кадрових та матеріальних втрат.  Практично не існує прийнятного для України 
механізму проходження кораблів Військово-Морських Cил Збройних Сил України 
(https://navy.mil.gov.ua )5 між пунктами базування в Чорному та Азовському морях через 
Керченську протоку в межах дозвільних процедур, визначених Постановою Уряду РФ від 2 жовтня 
1999 р. N 1102.  Тому одним із способів відродити військово-морський потенціал держави може 
стати розробка та виконання нового інфраструктурного проекту під умовною назвою 
“Херсонський Чорноморсько-Азовський канал”.  Зазначене питання може бути відображене у 

                                                            
4   Джерело: https://urf.ua/ua/#activities . 
5  “Відродження військово-морського потенціалу держави є оперативною ціллю 3.6 Стратегічного оборотного 
бюлетеню України, введеного в дію Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016: “очікуваний 
результат: військово-морські спроможності України підвищено до рівня, достатнього для забезпечення оборони 
морського узбережжя Чорного і Азовського морів, забезпечення недоторканності державного кордону та охорони 
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також забезпечення участі у міжнародних 
(спільних) операціях під проводом НАТО і ЄС. Продовжується розвиток інфраструктури базування Військово-
Морських Сил Збройних Сил України”. 
Додатково див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1170-03,  
https://www.bbc.com/ukrainian/features-45822060,  
https://defence-ua.com/index.php/statti/2677-andrii-ryzhenko-pohlyady-na-reformuvannya-vms-zs-ukrayiny. 
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проекті Стратегії Військово-Морських Сил Збройних Сил України 20356.  

 
 
У перспективі реалізація інфраструктурного проекту “Херсонський Чорноморсько-Азовський 
канал” також надасть можливість Бердянській та Маріупольській філіям ДП “Адміністрація 
морських портів України” та їхнім клієнтам зберегти торговельне мореплавство в українських 
азовських портах Маріуполь (міжнародний порт), Бердянськ та Генічеськ, у випадку загострення 
(дестабілізації) ситуації в Азовському морі та Керченській протоці.   
 
 
ВСТУП ТА ОСНОВНА ЧАСТИНА. 
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 року № 1108 було внесено зміни до 
Морської доктрини України, затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 
2009 р. № 1307 з метою визначення стратегії та основних напрямів подальшого розвитку України 
як морської держави.   Доктриною констатовано, що Україна має найбільшу серед держав Азово-
Чорноморського басейну довжину морського узбережжя (2759,2 кілометра) і понад 72 тис. кв. 
кілометрів виключної морської економічної зони. 
 
Три основні види діяльності у сфері судноплавства:  

1) військово-морська діяльність  - складова морської діяльності, спрямована на захист 
національних інтересів, реалізацію пріоритетів діяльності у сфері вивчення, освоєння і 
використання зони національних інтересів на морі з метою оборони та безпеки держави із 
застосуванням її військово-морського потенціалу (ВМС ЗСУ, загони Морської охорони 
Держприкордонслужби); 
 
2) торговельне cудноплавство (мореплавство) - діяльність, пов’язана з використанням суден для 
перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки 
та видобування корисних копалин, виконання буксирних, криголамних і рятувальних операцій, 
прокладення кабелю, а також для інших господарських, наукових і культурних цілей; 

                                                            
6  https://navy.mil.gov.ua/strategiya-vijskovo-morskyh-syl-zbrojnyh-syl-ukrayiny-2035 . 
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3) круїзне мореплавство (пасажирське судноплавство) - туризм з використанням 
спеціалізованих суден із проживанням, харчуванням, спеціальним обслуговуванням туристів на 
борту судна, а також екскурсійним обслуговуванням на березі. Наприклад, див. розділ 
пасажирський флот ПрАТ “Українське дунайське пароплавство” (м. Ізмаїл Одеської області)7. 

Статус Азовського моря і Керченської протоки, як внутрішніх вод двох держав, лежить в основі  
договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського 
моря і Керченської протоки, підписаного 24 грудня 2003 року в м. Керчі8.   Проте за дотриманням 
вимог міжнародних договорів з метою забезпечення мореплавства у керченській протоці відсутній 
будь-який контроль зі сторони Російського МЗС.   
 
Визначення внутрішнім водам зроблене статтею 8 Конвенції Організації Об’єднаних Націй з 
морського права, ратифікованої Законом України від 03.06.1999 р. N 728-XIV, відповідно до ч. 1 
якої “за винятком випадків, передбачених у частині IV, води розташовані в сторону берегу від 
вихідної лінії територіального моря, становлять частину внутрішніх вод держави”.  А частина 2 
цієї статті визначила, що “коли встановлення прямої вихідної лінії, передбаченої у статті 7, 
призводить до включення до внутрішніх вод районів, які до цього не розглядались як такі, у таких 
водах застосовується право мирного проходу, передбачене у цій Конвенції”. 
 
 
ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ДУАЛІЗМ ТА МОНІЗМ. 
 
Однією з форм класифікації права є його поділ на внутрішньодержавне та міжнародне (у дво- та 
багатосторонньому форматі).  Співвідношення між внутрішньодержавним та міжнародним 

                                                            
7  http://udp.one/ua/poslugi/pasazhirskij-flot.  
8  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-15.   
   http://kremlin.ru/supplement/1795  
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правом визначається залежно від однієї з двох обраних теорій:  
1) дуалізм – теорія, що чітко розмежовує автономно існуючі внутрішньодержавне (загальне, 
господарське, адміністративне, цивільне) право як таке, що регулює відносини між фізичними та 
юридичними особами всередині держави, та міжнародне право як таке, що регулює відносини між 
суверенними державами; 
2) монізм – теорія, що передбачає міжнародне та внутрішньодержавне право є взаємопов’язані в 
єдиній системі права.  Два напрямки монізму передбачають:  
 - пріоритетність внутрішньодержавного права в єдиній системі права,  
 - пріоритетність міжнародного права в єдиній системі права, створюючи ризики порушення 
суверенітету та втручання у внутрішні справи. 
 
Пріоритетність (або вища сила) міжнародного права в єдиній системі права обмежена тим, що 
серед міжнародних договорів не може бути актів, які б стояли понад Конституціями – основними 
законами країн, за винятком абсолютних монархій, в яких влада монархії не обмежується 
Конституцією.    
 
Як реалізації права на прохід військовими суднами між пунктами базування Військово-Морських 
сил Збройних Сил України через внутрішні води України у Керченській протоці, так і звільненню 
моряків, захоплених у відкритих водах Чорного моря, може завадити напрямок теорії монізму 
щодо пріоритетності внутрішньодержавного права над міжнародним, який домінує в Російській 
Федерації.   
 
Право міжнародних договорів врегульовується Віденською конвенцією 1969 р., до якої Україна 
приєдналась 14 травня 1986 року, і яка набрала чинність на території України 13 червня 1986 
року9.   
 
Оскільки надалі йтиметься про українсько-російські двосторонні договори, то надалі 
подаватимемо порівняльні таблиці нормативно правових актів для обох країн:  

Україна Російська Федерація 
Згідно з частиною першою статті 9,  
пунктом 32 частини 1 статті  85  
Конституції  України від 28 червня 1996 
року,  надання  згоди на обов'язковість 
міжнародних договорів віднесено  до 
повноважень  Верховної  Ради  України. 
 
Стаття 9 Конституції України. 
Закон України від 29 червня 2004 року N 
1906-IV “Про міжнародні договори 
України”, відповідно до статті 2 якого: 
  
“міжнародний договір України - укладений 
у письмовій  формі  з   іноземною  
державою  або іншим суб'єктом 
міжнародного права,  який   регулюється 
міжнародним  правом,  незалежно  від  того,  
міститься   договір  в одному чи декількох 
пов'язаних між собою документах,  і   
незалежно  від  його  конкретного  

Статья 15 Конституции РФ. 
 
 
 
 
 
 
Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ 
“О международных договорах Российской 
Федерации”, согласно части а статьи 2 которого: 
 
“а)   "международный  договор  Российской  
Федерации"  означает международное   
соглашение,  заключенное  Российской  
Федерацией  с иностранным   государством  
(или  государствами),  с  международной 
организацией  либо с иным образованием, 
обладающим правом заключать международные  
договоры  (далее  -  иное образование), в 
письменной форме  и  регулируемое  
международным  правом,  независимо от того, 

                                                            
9  Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118.  Ведомости СССР. 1986. N 37. ст. 772. 
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Україна Російська Федерація 
найменування  (договір,  угода, конвенція, 
пакт, протокол тощо).   

содержится  такое  соглашение  в  одном  
документе или в нескольких связанных  между  
собой  документах,  а  также  независимо  от  его 
конкретного наименования”. 

 
Порядок  участі центральних  органів  виконавчої  влади  у  діяльності міжнародних організацій,  
членом яких є Україна, затверджено постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 13 вересня 2002 
р. № 1371.   
 
 
МІЖДЕРЖАВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ: ОЧЕС ТА 
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРУЇЗНОГО (ПАСАЖИРСЬКОГО) СУДНОПЛАВСТВА. 

Міждержавне співробітництво відбувається у багатьох сферах, у тому числі торгово-економічній, 
військовій, культурній, тощо.  Більшість форм співробітництва відбувається у двосторонній або у 
багатосторонній формах.   
 

  

Однією з форм багатостороннього міждержавного співробітництва є Організація Чорноморського 
економічного співробітництва.  У м. Стамбул 25 червня 1992 р. була підписана Стамбульська 
декларація про Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС), яка визначала загальні 
рамки багатосторонньої діяльності.  Надалі відбулась трансформація міжурядового 
співробітництва у повноцінну міжнародну регіональну установу - Організацію Чорноморського 
економічного співробітництва (ОЧЕС, http://www.bsec-organization.org ), статут якої був 
підписаний 5 червня 1998 р. під час Ялтинського Саміту Глав держав та Урядів країн-членів ЧЕС, а 
1 травня 1999 р. набув чинності. 

Географічно до Прибережних держав Чорного моря відносяться Україна, Російська Федерація, 
Грузія, Туреччина, Болгарія та Румунія.  Проте членами ОЧЕС стала значно більша кількість країн 
(усього 12 країн): Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Російська 
Федерація, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.  Деякі з цих держав підпадають під визначення 
статті 69 Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права, яка врегульовує права 
держав, які не мають виходу до моря.10  
Інституції ОЧЕС включають:  
1) Парламентську Асамблею (ПАЧЕС): http://www.pabsec.org,   
2) Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР): https://www.bstdb.org,  

                                                            
10   Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057.  
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3) Ділову раду (ДР ЧЕС): http://www.bsecbc.org,  
4) Міжнародний центр чорноморських досліджень (МЦЧД): http://icbss.org.   
 

 

Морською доктриною України до 2035-року “налагодження ефективної співпраці з державами 
чорноморського регіону з питань розвитку круїзного судноплавства, зокрема, розроблення 
Україною в ініціативному порядку міжнародної угоди щодо пасажирського судноплавства у 
Чорному морі та подання її на розгляд Організації Чорноморського економічного 
співробітництва” визначено напрямом розвитку круїзного (пасажирського) судноплавства. 
 
В Україні на узбережжі Чорного моря знаходяться Одеська, Миколаївська та Херсонська області та 
de jure Автономна Республіка Крим і м. Севастополь11, а на узбережжі Азовського моря ), крім 
останніх трьох адміністративно-територіальних одиниць, також Запорізька та Донецька області.  

У Чорноморському басейні, зокрема, в Одеській акваторії знаходяться головні перевалочні пункти 
вантажопотоків зернових та олійних культур.  Перевалочний трафік портів Чорноморського 
басейну оцінюється у 100 млн. тонн вантажів.  Сервісними учасниками товаропотоків є у тому 
числі і морські порти, де серед інших зустрічаються два найбільші вантажопотоки:   
1) експорт зернових та олійних (пік потоків з вересня по грудень),  
2) експорт продукції чорної металургії. 
 
 
ПОРТОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ 
 
Порти з причалами ті іншою інфраструктурою є річковими (для річкового флоту, флоту ріка-море, 
буксирного та обслуговуючого флоту) та морськими:   
1) 18 морських портів, у т.ч. 13 de facto (ДП “АМКУ”). 
2) понад 11 річкових портів, у т.ч. 5 ПрАТ “СК “Укррічфлот”.  

                                                            
11  “Щодо стабілізації роботи морських портів України в умовах анексії АР Крим”. Аналітична записка. В.В. 
Баришнікова. http://www.niss.gov.ua/articles/1555 . 
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3) 4  морські рибні порти12, у т.ч. de jure Севастопольський та Керченський морський рибний 
порти.  
4) 25 морських причалів та терміналів підприємств і компаній.  
5) пункти базування ВМС ЗСУ та служби охорони Держприкордонслужби.   
 
 
РІЧКОВІ ПОРТИ.  
 
П’ять з понад одинадцяти найбільших річкових портів України належить ПрАТ “Судноплавна 
компанія “Укррічфлот” (ЄДРПОУ: 00017733, https://urf.ua/ua ), також як і флот, у якому 
налічується близько 150 суден різних типів сумарною вантажопідйомністю 250 тис. тонн та 30 
одиниць буксирного флоту як морського, так і річкового класу.  ПрАТ “Судноплавна компанія 
“Укррічфлот” 2007-го року через свого власника ТОВ "КУА"Сварог Ессет Менеджмент" ПЗНВІФ 
"П’ятий"  увійшла до групи компаній “Енергетичний стандарт”: 
1) філія приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" 
"Дніпропетровський річковий порт", код ЄДРПОУ ВП: 24986218.   
2) філія приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Запорізький 
річковий порт", код ЄДРПОУ ВП: 25920546.  
3) філія приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" 
"Миколаївський річковий порт", код ЄДРПОУ ВП: 37974053.  
4) філія приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" 
"Нікопольський річковий порт", код ЄДРПОУ ВП: 38391063.  
5) філія приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Херсонський 
річковий порт", код ЄДРПОУ ВП: 37725924.  
 філія приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Вилківська 
ремонтно-експлуатаційна база флоту", код ЄДРПОУ ВП: 25828094. 
 Чернігівська філія приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот", код 
ЄДРПОУ ВП: 33787950. 
 Запорізький суднобудівний-судноремонтний завод. 
 Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод. 
 
ПрАТ “Судноплавна компанія “Укррічфлот” виконує рейси між портами Дніпра, Середземного, 
Чорного та Азовського морів, річки Дунай.    
 
Ще понад шість річкових портів не є власністю ПрАТ “СК “Укррічфлот”.  До їх числа належать: 
1) ПрАТ “Кременчуцький річковий порт” (http://krrp.net ) у Полтавській області,  
2) ПАТ “Черкаський річковий порт” (http://riverport.org.ua) у Черкаській області,  
3) порт Київ на р. Дніпро,  
4) порт Канів на р. Дніпро у Черкаській області,  
5) порт Нова Каховка на р. Дніпро у Херсонській області,  
6) порт Нова Одеса на р. Пд. Буг у Миколаївській області,  
з яких  перевезення здійснюються буксирними теплоходами порту зі складом несамохідних суден в 
басейні річки Дніпро з його притоками уверх за течією до порту Київ, униз за течією до  порту 
Херсон.   
 
По факту більшість перевезень здійснюється не північніше Дніпра.  Оскільки на 

                                                            
12   “Морський рибний порт - спеціалізований морський порт, який є державним підприємством з комплексом споруд 
та інфраструктурою, розташованими на спеціально відведеній території та акваторії, та призначений для 
обслуговування рибальських і торгівельних суден, вантажів, а також перевезення вантажів на суднах, що належать 
порту” (ст. 1 Закону України від 08.07.2011 № 3677-VI “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів”).  Держрибагентство регулюється  Постановою КМУ від 30.09.2015 № 895 "Про затв. Положення 
про Держ. агентство рибного господарства України". 
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Дніпропетровській ділянці Дніпровського і на Кременчуцькій ділянці Дніпродзержинського 
водосховищ гарантовані глибини Дніпра 3,65 метрів не забезпечені, що створює аварійну 
обстановку і призводить до порушення зобов’язань України за міжнародними договорами.  “Ціна 
питання вирішення проблеми підводних скель у руслі Дніпра - менше 3 млн дол.”13 
 

 
Джерело: http://ukrvodshliah.org.ua.  
 
Корпоративні перевізники із значними вантажопотоками включають:  
1) ПАТ “Запоріжсталь”, яка у 2016-му році доставила по воді Дніпром 540 тис. тонн прокату, а у 
2017-му році понад 573 тис. тонн прокату клієнтам у Болгарії, Туреччині, Греції, Румунії, Грузії, 
Сербії та Македонії14.     
2) Судноплавна компанія ТОВ СП “Нібулон”, яка у 2018-році виконала 660 рейсів, 
транспортувавши внутрішніми водними шляхами понад 2,8 млн тонн, що перевищує показник 
попереднього року на 24%. Зокрема, Дніпром було перевезено понад 1,9 млн тонн вантажів та 
близько 600 тис. тонн Південним Бугом, що відповідно на 24 та 37 % більше, аніж у 2017 році, 300 
тис. тонн – надання послуг та перевезення по БДЛК на зовнішній рейд15.  СК ТОВ СП “Нібулон” 
сплатила 35,00 грн. податків та зборів за кожну тонну перевезеного водним транспортом вантажу, 
у т.ч.: 
1) 59 млн. грн. акцизного податку на моторне пальне для річкового флоту (139,5 євро/за 1000 
літрів)16,  

                                                            
13  Джерело:  http://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/oleksii-vadaturskii-ukraina-ne-potrebue-korupciinix-zakoniv-
dlya-vidrodzhennya-richkovogo-sudnoplavstva.html.  
14  https://www.zaporizhstal.com/uk/category/pres-centr/page/2,  
     https://zaporizhstal.com/wp-content/uploads/2018/04/Річний_звіт_ПАТ_Запоріжсталь_за.pdf .  
15   http://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/rekordi-2018-naiuspishnishii-rik-v-istorii-sudnoplavnoi-kompanii-
nibulon.html . 
16   судна заправляються пальним за межами 12-мильної зони з метою уникнення сплати акцизного податку. 
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2) 10 млн. грн. рентної плати за користування водними ресурсами,  
3) 6 млн. грн. портових зборів, що стягуються відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури 
України від 27.05.2013  № 316 “Про портові збори” (корабельний збір, канальний збір, канальний 
збір (підхідні канали), причальний збір, санітарний збір), 

4) 2 млн. грн. – за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду,  
5) 520 тис. грн – витрати на радіочастотний моніторинг та рентна плата за користування РЧР,  
6) 229 тис. грн – за послуги Регістру судноплавства України, тощо. 
 
 
МОРСЬКІ ПОРТИ. 

Визначення морським портам зроблене у статті 11 Конвенції UNCLOS.  Відповідно до Закону 
України від 17 травня 2012 року № 4709-VI “Про морські порти України”, повний перелік 
морських портів України, відкритих для заходження іноземних суден, визначено у додатку до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 466-р: Рені, Ізмаїл, Усть-
Дунайськ, Білгород-Дністровський, Чорноморськ (у минулому “Іллічівськ”), Одеса, “Южний”, 
Миколаїв, Херсон, Скадовськ, Бердянськ17, Маріуполь18, Спеціалізований морський порт Ольвія (у 
минулому Октябрськ).   

Таблиця.  Нормативно-правове регулювання портів в Автономній Республіці Крим та Севастополі. 
Україна Российская Федерация 

Міністерство інфраструктури України  
ініціювало зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 26 червня 
2013 р. № 466 в офіційному друкованому 
виданні “Повідомлення мореплавцям 
України” та на офіційному веб-сайті 
Мінінфраструктури, яким з переліку було 
вилучено порти “Севастополь”, 
“Євпаторія”, “Ялта”, “Феодосія” та “Керч”, 
націоналізовані Постановою Госсовета 

Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым № 1757-6/14 от 17 марта 
2014 года произведена национализация 
целостных имущественных комплексов 
предприятий сферы управления Министерства 
инфраструктуры Украины и Министерства 
аграрной политики и продовольствия 
Украины, расположенные на территории 
Республики Крым и г. Севастополя.  
 

                                                            
17   Причальний фронт порту Бердянськ має дев'ять вантажних причалів довжиною 1520 пог. м. Крім того, порт має 
пасажирський причал довжиною 99 пог. м, що призначений для суден місцевих пасажирських ліній.  Загальна площа 
складів дорівнює 86,5 тис. м2, з яких 12 тис. м2 критих приміщень і 74,5 тис. м2 відкритих складських майданчиків, з 
яких 11,3 тис. м2 призначені для переробки вантажів у контейнерах і накатних вантажів та 32,2 тис.м2 для 
накопичення автотехніки, розташована за межами порту.    Перевантажувальне устаткування складається з 33 
портальних кранів вантажопідйомністю 5-40 т, плавучого крану вантажопідйомністю 100 т, 72 авто- та 
електронавантажувачів, трьох мобільних кранів, двох фронтальних контейнерних навантажувачів, трьох портальних 
пневмо- перевантажувачів, семи спецмашин для вагонних та трюмних робіт, шести локомотивів та залізничних тягачів 
та іншого обладнання (бульдозерів, тракторів, причепів, екскаваторів).  Порт має залізничні та автомобільні підходи, 
що поєднуються з відповідними магістральними шляхами країни.  Пропускна спроможність порту складає 3,2 млн. т. 
Портовий флот має у своєму складі 18 суховантажних та пасажирських суден та суден службово-допоміжного флоту 
(буксири, збиральники зливних вод, нафтосміттєзбиральники, плавбункерувальники, катери різного призначення, інші 
плавзасоби).  Джерело: https://subject.com.ua/technology/transport/165.html . 
18   Загальна площа складів порту Маріуполь дорівнює 118,9 тис. м2, з котрих 11,3 тис. м2 критих приміщень і 107,6 
тис. м2 відкритих складських майданчиків.   Перевантажувальне устаткування порту складається з 32 портальних 
кранів вантажопідйомністю 5-40 т, плавучого крану вантажопідйомністю 100 т, 75 авто- та електронавантажувачів, 
шести мобільних кранів, чотирьох контейнерних навантажувачів, трьох пересувних пневмоперевантажувачів 
“Нойеро”, двох конвеєрних розвантажувальних машин “Боймер”, двох тракторонавантажувачів “Комацу”, двох 
локомотивів та іншого обладнання (портові тягачі, бульдозери, екскаватори, трактори, причепи).   Порт має залізничні 
та автомобільні підходи, що поєднуються з відповідними магістральними шляхами країни.  У складі портового флоту є 
17 суден, в тому числі: лоцманські та роз'їзні катери, буксири, плавбункерувальники, водолії, плавучі причали, 
збиральники зливних вод, нафтосміттєзбиральники, інші плавзасоби).  В порту виконуються ремонтні роботи по 
корпусу та механізмах суден.  Джерело: https://subject.com.ua/technology/transport/165.html . 
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Республики Крым від 17 марта 2014 года № 
1757-6/1419, та de facto анексовані 
Російською Федерацією у 2014-му році20.  
 
Наказом Міністерства інфраструктури 
України від 16.06.2014  № 255 “Про 
закриття морських портів”, відповідно до 
статті 5 Закону України “Про морські порти 
України», Закону України “Про 
забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій 
території України”, Порядку відкриття та 
закриття морських портів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2013 року № 495, на підставі 
подання державного підприємства 
“Адміністрація морських портів України” 
від 01 квітня 2014 року № 1330, 
погодженого Державною інспекцією 
України з безпеки на морському та 
річковому транспорті 
(Укрморрічінспекцією)21, “до відновлення 
конституційного ладу України на тимчасово 
окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя 
закрити морські порти Керч, Севастополь, 
Феодосія, Ялта, Євпаторія з дня набрання 
чинності цим наказом”. 

Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых 
субъектов от 18 марта 2014 года, на основании 
Федерального конституционного закона от 
17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) “О 
порядке принятия в Российскую Федерацию и 
образования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации”. 
 
 

  
Порядок оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та 
оформлення виходу суден із морського порту затверджено наказом Міністерства інфраструктури 
України від 27.06.2013  № 430, розробленим відповідно до Конвенції про полегшення 
міжнародного морського судноплавства 1965 року (з поправками), статей 78, 90, 91 Кодексу 
торговельного мореплавства України, статті 14 Закону України “Про морські порти України”22.  
Морські порти України з’єднують транспортно-дорожній комплекс України із світовою 
транспортно-логістичною системою  та порівнюються за під’їзною інфраструктурою, пропускною 
спроможністю, тягою, електрифікацією. 
 

                                                            
19    http://politika-crimea.ru/laws/postanovleny-vs/1976-o-natsionalizatsii-predpriyatij-i-imushchestva-morskogo-transporta-
sfery-upravleniya-ministerstva-infrastruktury-ukrainy.  Відповідно до п. 28 статті 85 Конституції України від 28 червня 
1996 року Верховна Рада України 15 березня 2014 року достроково припинила повноваження Верховної ради 
Автономної Республіки Крим, самопереіменованої у Госсовет Республіки Крим, у зв’язку з рішенням Конституційного 
суду України про порушення Верховною радою Автономної Республіки Крим Конституції України. 
20   Наказ ДП "Адміністрація морських портів України" від 03.10.2014 № 203 розроблений на виконання наказу 
Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014№ 255 “Про закриття морських портів України” та наказу ДП 
“АМПУ” від 15.07.2014 №148 “Про заходи щодо ліквідації філій ДП “АМПУ” та закриття морських портів”, та у 
зв’язку з неможливістю обслуговування, утримання у технічно справному стані та отримання відповідних дозвільних 
документів на майно ДП “АМПУ”, що розташовано на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 
21  10 вересня 2014 р. було прийнято Постанову Кабміну № 442, якою скасовано Державну інспекцію України з 
безпеки на морському та річковому транспорті. її правонаступник - Державна служба України з безпеки на 
транспорті (Укртрансбезпека (http://dsbt.gov.ua)).      
22   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1230-13 . 
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“Укрморкартографія” ФДУ “Держгідрографія” Міністерства інфраструктури України видає такі 
морські навігаційні карти: 

МНК ENC Найменування Масштаб Рік видання

3605 
(INT 3889) 

UA5T3605.000 Порт Южний 12 500 2010

3615 
(INT 3884) 

UA5T3615.000 Порт Миколаїв 10 000 2013

3507 
(INT 3885) 

UA53507A.000 Порт Херсон 10 000 2017

3606 
(INT 3895) 

UA5T3606.000 Порт Чорноморськ з підходами 10 000 2018

3701 UA6T3701.000 Порт Одеса 5 000 2012

3501 

UA5T3501.000 Порт Білгород-Дністровський з підходами 25 000 

2016
UA53501A.000 

Підхідний канал Дністровсько-Цареградського 
гирла 

10 000 

UA63501B.000 Порт Білгород-Дністровський 5 000 

UA63501C.000 Північний та Центральний ковші 5 000 

3607 UA5T3607.000 Порт Скадовськ 10 000 2014

3404 
(INT 3886) 

UA4T3404.000 Річка Південний Буг. Від гирла до Миколаєва 50 000 

2015
UA53404A.000 Порт Дніпро-Бузький 15 000 

UA53404B.000 Спеціалізований морський порт Ольвія 10 000 

UA53404C.000 
ТОВ “Морский спеціалізований порт "Ніка-Тера"
та ТОВ “Компанія "Євровнєшторг" 

12 500 

   Джерело: http://charts.gov.ua/maps1_ua.htm . 

Що стосується Азовського басейну, то головними сервісними учасниками товаропотоків, де 
знаходяться перевалочні потужності, є міжнародний порт Маріуполь (Донецька область) та порти 
Бердянськ  (Запорізька область) і Генічеськ (Херсонська область): 

МНК ENC Найменування Масштаб Рік видання

3624 
(INT 3901) 

UA5T3624.000 Порт Маріуполь 10 000 2015

3702 UA6T3702.000 Порт Бердянськ 5 000 2015

3418 UA4T3418.000 Підходи до портпункту Генічеськ 50 000 2009
 UA63418A.000 Портпункт Генічеськ 5 000 

Джерело: http://charts.gov.ua/maps1_ua.htm . 

В режимі реального часу на веб-ресурсах, що беруть дані з супутникової навігації:  
https://www.marinetraffic.com , 
https://www.vesselfinder.com/ru ,  
можна побачити, що азовський порт Маріуполь використовується переважно компаніями 
металургійного комплексу, проте вантажопотік є значно більшим у чорноморських портах Одеси 
та Миколаєва.   

Інші українські порти, націоналізовані Постановою Государственного Совета Республики Крым № 
1757-6/14 от 17.03.2014 року  у складі цілісних майнових комплексів підприємств сфери 
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управління Міністерства інфраструктури України та Міністерства аграрної політики і 
продовольства України23, відповідно до Міжнародної навігаційної карти: 

МНК ENC Найменування Масштаб Рік видання

3612 UA5T3612.000 Євпаторійський рейд 10 000 2016

 UA63612A.000 Порт Євпаторія 5 000 

3613 UA5T3613.000 Бухта Подвійна 10 000 2014

 UA63613A.000 Севастопольський морський рибний порт 5 000 

3614 UA5T3614.000 Порт Ялта з підходами 10 000 2016

 UA63614A.000 Порт Ялта 5 000 

 UA63614B.000 Вантажно-пасажирський портовий пункт Масандра 5 000 

3622 UA5T3622.000 Порт Феодосія з підходами 10 000 2015

 UA63622A.000 Порт Феодосія 5 000 

3632 UA5T3632.000 Порт Керч 10 000 2014

Джерело: http://charts.gov.ua/maps1_ua.htm . 

 
Істотними факторами для вантажопотоків у регіонах залишаються тоннажність суден, ставки по 
перевалці, ставки по фрахту, можливі портові збори, які залежать від вантажопідйомності.   
Найперспективнішим ринком для вантажів з українських портів Чорного та Азовського морів є 
Північна Африка, Близький Схід та деякі країни – члени ЄС.   

Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року затверджена Розпорядженням 
КМУ від 11 липня 2013 р. № 548-р24.  Одним з найбільших стратегічних державних підприємств є 
“Адміністрація морських портів України” Міністерства інфраструктури України 
(http://www.uspa.gov.ua ), визначена статтею 1 Закону України від 17 травня 2012 року № 4709-VI 
“Про морські порти України”.  ДП “АМПУ” створила декілька філій:  
Бердянську, 
Білгород-Дністровську,  
Ізмаїльську,  
Іллічівську,  
Маріупольську,  
Одеську,  
філію “Усть-Дунайськ”,  
Херсонську,  
Южненську,  
Скадовську,  
Ренійську,  
Миколаївську,  
філію “Дельта-лоцман”25 (шість регіональних лоцманських підрозділів у північно-західній частині 
Чорного моря, в Дунайському, Бузько-Дніпровському та Азовському басейнах, у тому числі дві 
єдині морські та чотири портові лоцманські служби, що надавали послуги з лоцманського 
проведення суден та регулювання руху суден в акваторіях і на підхідних каналах усіх морських 
портів та терміналів України, на Бузько-Дніпровсько-лиманському (БДЛК) та Херсонському 
морському (ХМК) каналах, глибоководному судновому ході (ГСХ) Дунай-Чорне море),  
філію “Октябрськ”.   

                                                            
23  Джерело: http://politika-crimea.ru/laws/postanovleny-vs/1976-o-natsionalizatsii-predpriyatij-i-imushchestva-morskogo-
transporta-sfery-upravleniya-ministerstva-infrastruktury-ukrainy.  
24  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80#n11 . 
25  Філія “Дельта-лоцман” має власний спеціалізований флот, у т.ч. 19 лоцманських і 3 промірних катерів, 
багатоцільовий буксир льодового класу та сучасне днопоглиблююче судно – самовідвізний землесос.   
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На тимчасово-окупованій території 17 березня 2014 року були націоналізовані Госсоветом 
Республіки Крим  Євпаторійська філія, Керченська філія, Севастопольська філія, Феодосійська 
філія, Ялтинська філія ДП “АМПУ” Міністерства інфраструктури України. 

Спочатку у 2014-му році, а потім у листопаді 2018-го року події розвивались за непрогнозованим 
песимістичним сценарієм, і з’явились нові загрози для регіональної безпеки у цілому та для 
економічного регіонального співробітництва.  Економічний розвиток прикордонних регіонів 
України, також як і вантажопотоки портів Азовського моря були поставлені під загрозу.  

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 
року “здійснюється за рахунок коштів державного підприємства “Адміністрація морських портів 
України”, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, цільових кредитів банків, 
міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, власних коштів залізниць і підприємств 
залізничного транспорту, інших джерел, не заборонених законодавством”. 

 У зв’язку з введенням в експлуатацію Російською Федерацією Керченського мосту, збудованого 
генпідрядником ООО “Стройгазмонтаж” Аркадія Ротенберга кошторисною вартістю 228 млрд руб. 
(3,66 млрд. доларів США (44 долари США з кожного з 83,22 млн. працездатних жителів Росії та 
Криму), з порушенням як українського, відповідно до якого цей міст є “самобудом”, так і 
міжнародних договорів, ратифікованих Російською Федерацією26, очікувалось, що в портах 
Азовського басейну зростуть складові логістики (страхові тарифи).  Повідомлення України, 
однієї з двох приазовських країн, чиї інтереси безпосередньо заторкнуті, на будівництво 
такого мосту Російська Федерація не надсилала27.  Виявилось, що були відсутні установи, які б 
у територіальному морі та внутрішніх водах обох держав забезпечувати режим судноплавства, 
встановлений Конвенцією ООН по морському праву та  
могли контролювати виконання вимог міжнародних договорів у Російській Федерації.   
 
Тобто сучасні океанські судна в найближчій перспективі не потраплять до Маріупольського порту, 
оскільки Керченським мостом обмежено тоннажність по висоті (до 33 метрів) та по довжині суден 
(до 160 метрів) висоту кораблів, які перетинають Керченську протоку, що відправляються з порту 
Маріуполя, зокрема, для торгових суден класу PANAMAX28 (довжиною 240 м та висотою 57 м)29, 
які ніколи не планувались до заходження до російських азовських портів Таґанроґ, Темрюк, 
Кавказ, Єйськ, Азов та Ростов-на-Дону:   

 
МНК ENC Найменування Масштаб Рік видання

3625  Порти Таґанроґ та Єйськ  2010
 UA63625A.000 Порт Таґанроґ 5 000
 UA53625B.000 Порт Єйськ 10 000

3627 UA5T3627.000 Порт Темрюк 10 000 2019

3519 UA63519B.000
Порт Кавказ (коса Чушка в Керченській протоці, 
Краснодарський край) 

5 000 2014

   Джерело: http://charts.gov.ua/maps1_ua.htm . 

                                                            
26  Мельник С.А. Односторонние акты государств в современном международном праве : монографія. / С.А. Мельник. 
– Одесса : Фенікс, 2011. – С. 180-184. 
27  Додатково:  https://www.gazeta.ru/science/2015/01/12_a_6365573.shtml . 
28  https://gordonua.com/ukr/news/crimea/nachalnik-mariupolskogo-morportu-zajaviv-shcho-bilshe-sotni-vantazhnih-sudiv-ne-
zmozhut-zahoditi-v-azovske-more-cherez-krimskogo-mostu-247404.html. 
29  Джерело: https://ru.krymr.com/a/28985787.html.  
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СТАН ТОРГОВОГО СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНИ.  
 

 
Джерело: http://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/ukrsudprom-vzyvaet-k-nardepam-est-li-shans-vozrodit-ukrainskoe-
sudoxodstvo-i-sudostroenie.html  

DW - повна вантажопідйомність судна, сумарна величина ваг змінних вантажів у тоннах, тобто 
сума ваги всього корисного вантажу, що перевозиться судном, яка характеризує 
його  вантажопідйомність, ваги пального, масла, води, пасажирів з багажем, екіпажу та 
продовольства.  Отже, DW – це різниця між повною та порожньою водотоннажністю.. 

 
   
ВНУТРІШНЄ МОРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО. 
 
Законом України від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР було затверджено Кодекс торговельного 
мореплавства України, правила якого, відповідно до статті 13, “за винятком передбачених у ньому 
випадків, не поширюються на судна, що плавають під військово-морським прапором України”.  
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 Ця ж стаття 13 визначила, що “до морських військових перевезень правила цього Кодексу 
застосовуються в частині, не передбаченій спеціальним законодавством, що регулює ці 
перевезення”.   
 
Регістр судноплавства України доступний на: http://shipregister.ua.  
 
Визначення військовим кораблям зроблене статтею 29 Конвенції Організації Об’єднаних Націй 
з морського права, ратифікованої Законом України від 03.06.1999 р. N 728-XIV: “судно, що 
належить до збройних сил будь-якої держави, що має зовнішні знаки, які відрізняють судна її 
національності, що знаходиться під командуванням офіцера, який є на службі уряду цієї держави і 
прізвище якого занесене до відповідного списку військовослужбовців або еквівалентний йому 
документ, та має екіпаж, підпорядкований регулярній військовій дисципліні”.  Крім військових 
кораблів, Конвенція визначає військово-допоміжні судна та інші судна, які експлуатуються в 
некомерційних цілях.  Частина 3 статті 8 Міжнародної конвенції про арешт суден від 12 березня 
1999 року  “не застосовується до військових  кораблів, військово-допоміжних суден і інших суден,  
які належать Державі чи експлуатуються нею і  використовуються  у  даний  час  тільки  для 
державної некомерційної служби”.   
 
Відповідно до абзацу шостого пункту 1.2 глави 1 Правил контролю суден з метою забезпечення 
безпеки мореплавства, затвердженого Наказом Міністерства транспорту України 17.07.2003  № 
545, останні не поширюються “на військові кораблі та судна, маломірні (малі) судна, річкові 
судна, які не перебувають на внутрішніх морських шляхах, кораблі та судна Державної 
прикордонної служби України, риболовні судна, що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства”. 
 
Законом України від 03.06.1999 р. N 728-XIV була ратифікована Конвенція Організації Об’єднаних 
Націй з морського права 1982 року (конвенція UNCLOS)30, що складається з: 
частини І.       Вступ,  
частини ІІ.     Територіальне море31 та прилегла зона,  
частини ІІІ.    Проливи, що використовуються для міжнародного судноплавства, у т.ч. розділ 2 
Транзитний прохід,    
частини ІV.    Держави – архіпелаги,  
частини V.     Виняткова економічна зона32,  
частини VI.    Континентальний шельф,  
частини VII.   Відкрите море,  
частини VIII.  Режим островів,  
частини IX.    Замкнуті чи напівзамкнуті моря,   
частини X.     Право держав, які не мають виходу до моря, на доступ до моря і від нього та на 
свободу транзиту,   
частини XI.    Район,  
частини XII.   Захист та збереження морського середовища,  
частини XIII.  Морські наукові дослідження,  
частини XIV.  Розробка та передання морської технології,  
частини XV.   Врегулювання спорів,  
частини XVI.  Загальні положення.  

                                                            
30  Додатково: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7442/32.pdf?sequence=1&isAllowed=y . 
31  Є зоною національних інтересів, відповідно до Морської доктрини України на період до 2035 року, затвердженої 
Постановою КМУ від 7 жовтня 2009 р. № 1307. 
32  Є зоною національних інтересів, відповідно до Морської доктрини України на період до 2035 року, затвердженої 
Постановою КМУ від 7 жовтня 2009 р. № 1307.  
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Відповідно до ч. IX Конвенції, Азовське море є “замкненим чи напівзамкненим морем”33, а 
Керченська протока є “вузьким проходом”34.  Стаття 122 Конвенції визначила, що "замкнене чи 
напівзамкнене море" значить затоку, басейн чи море, оточене двома чи більше державами і 
поєднується з іншим морем чи океаном через вузький прохід, чи  складається повністю чи 
головним чином з територіальних морей та виняткових економічних зон двох чи більше 
прибережних держав.  
 
Також частина 3 статті 2 Закону України від 17 травня 2012 року № 4709-VI “Про морські порти 
України” встановила, що дія Закону  “не поширюється на річкові порти, морські рибні порти, 
пункти базування Військово-Морських Сил України, морської охорони центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного 
кордону, а також на пункти базування військово-морських кораблів іноземних держав, які 
відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, тимчасово перебувають на території України”.   
 
Проте частина 7 статті 12 Закону України від 17 травня 2012 року № 4709-VI “Про морські порти 
України” визначила, що “у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного 
характеру відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, військове командування та 
органи місцевого самоврядування мають право використовувати причали в морських портах у 
порядку, визначеному законом”. 
 
У   Лондоні в  грудні 2002  року відбулась Дипломатична конференція з охорони на морі, яка 
схвалила нові положення:  
1) Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року ( 995_251 35), 
2) Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів ( Кодекс ОСПЗ ) (ISPS) від 12 грудня 
2002 року36, який “не застосовується до військових кораблів, військово-допоміжних суден чи 
інших суден, що належать Урядам, які домовляються, та експлуатуються ним та використовуються 
лише для урядової некомерційної служби. 
 
 
КІНЕЦЬ ДВОСТОРОННЬОГО ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У 
ЧОРНОМОРСЬКОМУ ТА АЗОВСЬКОМУ БАСЕЙНАХ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА 
РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ.  

Військово-технічне співробітництво між Україною та Російською Федерацією тривало до 2014-го 
року, шляхом надання Україною в оренду об’єктів інфраструктури на території міста Севастополь 
та Автономної Республіки Крим Чорноморському флоту Російської Федерації.   
 
Порушивши власні нормативно-правові акти, серед яких базовим є Федеральний закон РФ від 15 

                                                            
33     Азовське море розташоване між паралелями 45°172 та 47°172 північної широти та меридіанами 34°492 та 39°182 
східної довжини.  Протяжність його від коси Арбатська стрілка до гирла річки Дон 195 морських миль, а між 
вершинами Темрюкської та Білосарайської заток 97 миль.  Джерело: 
http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=62077.   
34    Керченська протока на заході обмежена Керченським півостровом, а на сході – Таманським півостровом. 
Південний вхід до Керченської протоки розташовано між мисами Такіль та Панагія (8 морських миль по навігаційній 
карті), а північний – між мисами Хроні та Архіллеон (8 морских миль).  
35   Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_251 . 
36   Джерело: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_035 . 
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липня 1995 року № 101-ФЗ “О международных договорах Российской Федерации” (СЗ РФ. 1995. N 
29. ст. 2757)37, а саме як двосторонні договори з Україною: 

№ Назва НПА Ратифікація в Україні Ратифікація в РФ 
1 Договір про дружбу,  

співробітництво і 
партнерство  між  
Україною  і  Російською 
Федерацією від 31 травня 
1997 року (статті 2, 3). 

Законом України № 
13/98-ВР від 14.01.1998 
року. 

Федеральным законом РФ от 2 
марта 1999 года № 42-ФЗ.38 

2 Договір між Україною і 
Російською Федерацією 
про українсько-
російський державний 
кордон (стаття 5).  

Законом України від 20 
квітня 2004 року № 
1681-IV. 

Федеральным законом “О 
ратификации Договора между 
Российской Федерацией и 
Украиной о российско-украинской 
государственной границе” от 23 
апреля 2004 года № 24-ФЗ39. 

3 Угода між Кабінетом 
Міністрів України і 
Урядом Російської 
Федерації про заохочення 
та взаємний захист 
інвестицій, підписаний 27 
листопада  
1998 року в м. Москві40. 

Законом України від 
15.12.1999 № 1302-XIV 
( 1302-14 ). 

Федеральный закон от 2 января 
2000 г. N 21-ФЗ "О ратификации 
Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и 
Кабинетом Министров Украины о 
поощрении и взаимной защите 
инвестиций"41. 
 

, так і багатосторонні договори: 

№ Назва НПА Ратифікація в Україні Ратифікація в РФ 
1 “Будапештський 

меморандум” (Меморандум 
про гарантії безпеки у зв'язку 
з приєднанням України) до 
Договору про 
нерозповсюдження ядерної 
зброї, підписаний 5 грудня 
1994 року, між Україною, 
РФ, США та Сполученим 
Королівством 
Великобританії та Північної 
Ірландії. 

Будапештський меморандум 1994 року є юридичним 
актом, що не був ратифікований Верховною Радою 
України, проте зареєстрований в ООН.42  
 
Цей документ юридично оформив відмову Україною від 
третього у Світі арсеналу стратегічної та тактичної 
ядерної зброї.  Проте до міжнародних судів після його 
порушення Україна не зверталась. 

                                                            
37   Див. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РСФСР от 11 июня 1999 г. (см.: Вестник ВАС РФ. 
1999. N 8) стосовно умов застосування міжнародних договорів, які регламентуються відповідно до питань 
арбітражного процесу.   
38   http://docs.cntd.ru/document/1902220 .  
39  http://kremlin.ru/events/president/news/30820 . 
40  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_101,  http://docs.cntd.ru/document/901760889.  Стаття 9 Угоди про заохочення 
та взаємний захист інвестицій від 1998 року передбачає вирішення спорів між Договірною Стороною та інвестором 
іншої Договірної Сторони шляхом переговорів, або в одному з трьох судів:  
     а) компетентний  суд  або  арбітраж  Договірної  Сторони,  на території якої здійснені інвестиції; 
     б) Арбітражний інститут Стокгольмської торговельної палати; 
     в) арбітражний  суд  ad  hoc   відповідно   до   Арбітражного регламенту   Комісії   Організації   Об'єднаних   Націй   
з  права міжнародної торгівлі (ЮНСИТРАЛ) ( 995_059 ). 
41  http://kremlin.ru/acts/bank/14871 .  
42  У 1995 роцi Генеральна Асамблея ООН прийняла меморандум як офiцiйний документ: https://undocs.org/ru/CD/1285 
.  Меморандум є обов'язковим до виконання від 5 грудня 1994 року всіма сторонами - учасниками меморандуму.   
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Російська Федерація 18 березня 2014 року підписала так званий "договір про прийняття до складу 
РФ Криму і Севастополя": 

№ Назва НПА Ратифікація в Україні Ратифікація в РФ 
1 Договор между Российской 

Федерацией и Республикой 
Крым о принятии в 
Российскую Федерацию 
Республики Крым и 
образовании в составе 
Российской Федерации 
новых субъектов от 18 марта 
2014 года43.  

не визнається. На основании Федерального 
конституционного закона от 
17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 
31.10.2005) “О порядке 
принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта 
Российской Федерации”.44 

 

Надалі підрядник ООО “Стройгазмонтаж” на держзамовлення Російської Федерації збудував 
Керченський міст, сухопутно з’єднавши Кримський півострів з материковою частиною Російської 
Федерації.  
 
До цього з Керчі до Тамані діяла автомобільна паромна переправа.  2003-го року Адміністрація 
Краснодарського краю РФ намагалась протягнути пісочну дамбу від Тамані до острова Тузла, 
викликавши міжнародний конфлікт.  З 2006-го року розробкою проекту мосту через Керченського 
мосту зайнявся Мінтранс України, проте реалізація проекту була зупинена через відсутність 
делімітації кордону.  Зубков Віктор Олексійович, керівник Уряду Російської Федерації, 28 квітня 
2008 року після зустрічі з Прем’єр-Міністром України Тимошенко Юлією Володимирівною, 
повідомив, що Росія та Україна домовились будувати міст через Керченську протоку45.  
Планувалось зведення конструкції одночасно з обох боків.  Проте Інститут електрозварювання ім. 
Є.О. Патона Національної академії наук України46 надав негативну оцінку такому проекту.  
Пріоритетом транспортної стратегії України на період до 2020 року, затвердженої Розпорядженням 
КМУ від 20 жовтня 2010 р. N 2174-р., було визначено установлення та дотримання правил 
судноплавства українською частиною Азовського моря і Керченської протоки.   

17 грудня 2013 року в Москві було підписано Угоду між Урядом РФ і Кабміном України про 
спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.   
Президент Росії Дмитро Медведєв та президент України Віктор Янукович підписали угоду про 
будівництво мосту через Керченську протоку в якості статей Харківських угод щодо продовження 
терміну базування Чорноморського флоту РФ у Криму, ратифікованих Федеральним законом РФ 
67-ФЗ від 29 квітня 2010 року.   
 
Ще 2 березня 2014 року три колишні Президенти України зробили спільну заяву, відповідно до 
якої Харківські угоди є такими, що підштовхують народи України та Росії до війни.  Харківські 
угоди були денонсовані Держдумою РФ 31 березня 2014 року, та Радою Федерації РФ 1 квітня 
2014 року, підписані як Закон РФ 2 квітня 2014 року. 

                                                            
43  http://kremlin.ru/events/president/news/20605 . 
44  http://kremlin.ru/acts/news/page/179 .   
     http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34452 . 
45   Джерело: https://lenta.ru/news/2008/04/28/bridge2 . 
46   http://paton.kiev.ua/category/news . 
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Таким чином, Російська Федерація, всупереч власним міжнародним зобов’язанням, взяла під свій 
військовий контроль Керченську протоку між Азовським та Чорним морями, та мілітаризувала 
Крим, розмістивши, зокрема, у Севастополі, Євпаторії, Феодосії, а потім і у Джанкої транспортно-
пускові установки зенітно-ракетних комплексів С-400, які можуть стріляти ракетами ближньої та 
дальної дії, а у аеропортах “Бельбек” та Севастополь розмістила винищувачі-перехоплювачі МИГ-
31БМ, здатні бути носіями гіперзвукового ракетного комплексу “Кинжал”, який є модифікацією 
“Искандер”.  За свої дії Російська Федерація отримала проти себе як санкції зі сторони України, так 
і міжнародні санкції, які під час будівництва Керченського мосту можливо порушувались:  
1) українськими постачальниками щебню та інших будівельних матеріалів, 
2) німецькими та нідерландськими компаніями, що можливо брали участь у постачанні техніки 
(німецькі вібромолоти Mȕller, нідерландські гідромолоти PVE, нідерландські вимірювальні 
прилади Hilti, італійські автокрани Sermac та Cifa)47.  

У 2014-му році в результаті російської агресії Україна втратила ключові військово-морські бази та 
розвинену інфраструктуру для базування флоту Військово-морських сил Збройних Сил України 
(https://navy.mil.gov.ua).   Загалом у результаті кримських подій 2014-го року український флот 
утратив 51 корабель, під українським прапором залишилися тільки 10 кораблів та допоміжних 
суден, включаючи флагман "Гетьман “Сагайдачний”.  Із військовослужбовців українських ВМС 
1/3 залишилися служити у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, ще третина 

                                                            
47  Джерело:   https://www.youtube.com/watch?v=Ug0FYX0lYik.  
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звільнилася, а решта перейшла на сторону Російської Федерації48.   11 квітня Україні було 
повернути ракетний катер “Прилуки” і танкер “Фастів”.  Станом на 3 червня 2014 року Росія 
повернула 35 кораблів, але в анексованому до складу Російської Федерації Криму залишились ряд 
бойових кораблів включаючи “Костянтин Ольшанський”, “Тернопіль”, “Хмельницький”, “Луцьк” і 
“Придніпров'я”49.   
 
Умови транзитного проходу та тоннажність торгових та військових суден через Керченську 
протоку у мирний час, у час безпосередньої небезпеки війни та у воєнний час є неврегульованими, 
внаслідок того, що de jure в міжнародному праві належність Кримського півострова до складу 
Російської Федерації визнається лише Російською Федерацією, а de facto Російська Федерація 
анексувала до свого складу Автономну Республіку Крим, м. Севастополь та контролює прохід 
через Керченську протоку.   

Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 
28 січня 2003 року визначив статус Азовського моря і Керченської протоки, як внутрішніх вод 
двох держав, тобто всередині Азовського моря військові кораблі однієї сторони можуть підходити 
до берегів іншої сторони на будь-яку відстань.  А стаття 1 Договору між Україною та Російською 
Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки визначив, 
що Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської 
Федерації, а врегулювання питань,  що відносяться до акваторії Керченської протоки, 
здійснюється за угодою між Сторонами. 

Нормативно-правове регулювання. 
Закон України від 4 листопада 1991 року № 
1777-XII “Про державний кордон України”: 
Стаття 6. Внутрішні води України  
     До внутрішніх вод України належать:  
     1) морські води, розташовані в бік берега 
від прямих вихідних ліній, прийнятих для 
відліку ширини територіального моря України; 
     2) води портів України, обмежені лінією, 
яка проходить  через постійні портові споруди, 
які найбільше виступають у бік моря;  
 
     3) води заток, бухт, губ і лиманів, гаваней і 
рейдів,  береги яких повністю належать 
Україні, до прямої  лінії,  проведеної  від 
берега до берега в місці, де з боку моря 
вперше  утворюється  один або кілька 
проходів, якщо ширина кожного з  них  не  
перевищує  24 морських миль;  
     4) води заток, бухт,  губ  і  лиманів,  морів  і  
проток,  що історично належать Україні;  
     5)  обмежена  лінією  державного  кордону  
частина  підземних водних  об’єктів,  а також 

Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ 
“О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне”52. 
“2. К внутренним морским водам относятся 
воды: 
 
 
 
 
портов Российской Федерации, ограниченные 
линией, проходящей через наиболее 
удаленные в сторону моря точки 
гидротехнических и других постоянных 
сооружений портов; 
заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых 
полностью принадлежат Российской 
Федерации, до прямой линии, проведенной от 
берега к берегу в месте наибольшего отлива, 
где со стороны моря впервые образуется 
один или несколько проходов, если ширина 
каждого из них не превышает 24 морские 
мили; 

                                                            
48  Джерело:  “На утро 26 марта российскими войсками был захвачен 51 корабль украинских ВМС”.  Facenews, 26 
марта 2014 http://www.facenews.ua/news/2014/193703 ).  “Які українські кораблі були захоплені російським спецназом: 
повний список.” Finance.ua, 26.03.2014 (http://news.finance.ua/ua/~/5/2014/03/26/322156 ). 
49  Джерело:  “Три корабля украинских военно-морских сил Украины вышли из Крыма”. ru.tsn.ua, 4.06.2014.   
52  http://www.kremlin.ru/acts/bank/12742.  
    http://docs.cntd.ru/document/901714424.  
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Нормативно-правове регулювання. 
вод річок, озер та інших водойм, береги яких 
належать Україні. 
Є законопроекти України “Про внутрішні 
води, територіальне море та прилеглу зону”:  
№ 2605 від 30.12.2002 р.50  
№ 0951 від 25.05.2006 р.51 

заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов 
с шириной входа в них более чем 24 морские 
мили, которые исторически принадлежат 
Российской Федерации, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации и публикуется в "Извещениях 
мореплавателям". 
 
Статья 11. Мирный проход через 
территориальное море  
2. Проход через территориальное море 
иностранного судна, иностранного военного 
корабля или другого государственного судна 
считается нарушающим мир, добрый порядок 
или безопасность Российской Федерации, если 
в территориальном море указанное судно 
осуществляет любой из следующих видов 
деятельности: 
любую другую деятельность, не имеющую 
прямого отношения к проходу через 
территориальное море, если иное не 
предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации”. 

 

Двосторонній Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у 
використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаний 24 грудня 2003 року в м. Керчі, 
та ратифікований Законом України від 20 квітня 2004 року N 1682-IV, визначив статус Азовського 
моря і Керченської протоки, як внутрішніх вод двох держав. 

Азовське море і Керченська протока – 
внутрішні води України 

Азовське море і Керченська протока – внутрішні 
води Російської Федерації 

Для комерційних і 
некомерційних 
кораблів 

Для військових 
кораблів 

Для комерційних і 
некомерційних 
кораблів53 

Для військових кораблів 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 6 вересня 2017 р. 
№ 1095 “Про 
утворення 
Державної служби 
морського та 
річкового 
транспорту України” 
визначено, що 
центральним 
органом виконавчої 
влади, діяльність 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 16.05.96 N 529 
“Про затвердження 
Правил плавання і 
перебування в 
територіальному 
морі, у внутрішніх 
водах, на рейдах та в 
портах України 
іноземних 
військових 
кораблів”, 

Приказы Минтранса 
России.  
Суда могут 
пребывать во 
внутренних водах, 
территориальном 
море РФ с целью 
осуществления 
торгового 
мореплавания, 
мирного 
прохода через 
территорию РФ, 

Постановление 
Правительства РФ от 2 
октября 1999 г. N 1102 "О 
Правилах плавания и 
пребывания иностранных 
военных кораблей и 
других государственных 
судов, эксплуатируемых в 
некоммерческих целях, в 
территориальном море, во 
внутренних морских 
водах, на военно-морских 
базах, в пунктах 

                                                            
50  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2605&skl=5 . 
51  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0951&skl=6.  
53  http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/19931778_2015_-_3_unicode/21.pdf . 
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Азовське море і Керченська протока – 
внутрішні води України 

Азовське море і Керченська протока – внутрішні 
води Російської Федерації 

Для комерційних і 
некомерційних 
кораблів 

Для військових 
кораблів 

Для комерційних і 
некомерційних 
кораблів53 

Для військових кораблів 

якого спрямовується 
і координується 
Кабінетом Міністрів 
України через 
Міністра 
інфраструктури, 
який реалізує 
державну політику у 
сферах морського та 
річкового 
транспорту, 
торговельного 
мореплавства, 
судноплавства на 
внутрішніх водних 
шляхах, 
навігаційно-
гідрографічного 
забезпечення 
мореплавства, а 
також у сфері 
безпеки на 
морському та 
річковому 
транспорті (крім 
сфери безпеки 
мореплавства суден 
флоту рибної 
промисловості54), є 
Державна служба 
морського та 
річкового 
транспорту України 
(Морська 
адміністрація)55. 

відповідно до Закону 
України  “Про 
державний кордон 
України”:56 
1) зобов'язані 
додержувати правил 
радіозв'язку,  
навігаційних  
портових, митних, 
санітарних та інших 
правил,  
2) повідомити   про    
це порушення 
правил найближчого 
порту України,  
3) повинні 
користуватися 
послугами 
лоцманської і  
криголамної  
служби.  
Відповідно до п. 11, 
“У разі здійснення 
мирного 
проходження  в  
територіальному  
морі України 
іноземним 
військовим кораблям 
забороняється будь-
який із таких видів 
діяльності: 
загроза силою   або   
її   застосування  
проти  суверенітету,  
територіальної 
цілісності або 
політичної 

круизов, … морских 
портах РФ, а также с 
целью 
осуществления 
изыскательских, 
строительных, 
ремонтных, 
аварийно-
восстановительных и 
ликвидационных 
работ и т.д. 

базирования военных 
кораблей и морских 
портах Российской 
Федерации":57 
“27. Корабли и суда 
пользуются правом 
мирного прохода через 
территориальное море 
Российской Федерации в 
соответствии с 
Федеральным законом "О 
внутренних морских 
водах, территориальном 
море и прилежащей зоне 
Российской Федерации", 
общепризнанными 
принципами и нормами 
международного права и 
международными 
договорами Российской 
Федерации”.  

                                                            
54  В Україні налічується близько 1,3 млн. га водойм для риборозведення, понад 4000 суб’єктів господарювання 
(аквакультура), 120 промислових суден, які здійснюють промисел за межами юрисдикції України та в Азово-
Чорноморському басейні, 3671 рибальське судно, яке проходить техогляд, 4 державні рибовідтворювальні комплекси, 
6 науково-дослідних установ, 17 племінних рибних заводів, 7321 рибальське судно та 4 селекційні рибні центри, що 
регулюються Держрибагентством. 
55  Див.: https://marad.gov.ua, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF . 
56  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529-96-%D0%BF . 
57  Див.:  https://www.dokipedia.ru/document/5178089, https://zakonbase.ru/content/part/199121 . 
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Азовське море і Керченська протока – 
внутрішні води України 

Азовське море і Керченська протока – внутрішні 
води Російської Федерації 

Для комерційних і 
некомерційних 
кораблів 

Для військових 
кораблів 

Для комерційних і 
некомерційних 
кораблів53 

Для військових кораблів 

незалежності  
України  чи  
якимось  іншим   
чином  на 
порушення 
принципів 
міжнародного права, 
відображених у 
Статуті Організації 
Об'єднаних Націй.” 

 

Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, 
ратифікований Законом України від 20 квітня 2004 року N 1682-IV, посилається на:  
1) Договір про дружбу,  співробітництво і партнерство  між  Україною  і  Російською Федерацією 
від 31 травня 1997 року, ратифікований Законом України № 13/98-ВР від 14.01.1998 року, дія якого 
припиниться у березні 2019-го року,  
2) Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон 
від 28 січня 2003 року, ратифікований Законом України N 1681-IV від 20.04.2004 року, підписаний 
28.01.2003 року, який набув чинності 23.04.2004 року.   
 
 
25 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ У ВІДКРИТИХ ВОДАХ ЧОРНОГО МОРЯ ВІДБУЛАСЬ 
АГРЕСІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. 
 
Мінінфраструктури України оприлюднює такі коди Міжнародної навігаційної карти для 
Керченської протоки:  

МНК ENC Найменування Масштаб Рік видання

   3108 UA2T3108.000 Азовське море 500 000 2018

3229 UA3T3229.000 Азовське море 350 000 2017

3319 UA3T3319.000 Підходи до Керченської протоки 100 000 2016

3442 UA4T3442.000 Підходи до Керченської протоки 50 000 2014

3320 UA3T3320.000 Керченська протока 100 000 2014

3417 UA4T3417.000 Керченська протока 50 000 2014

3522 UA5T3522.000 Підходи до порту Керч 25 000 2014

3623 UA5T3623.000 
Від бухти Комиш-Бурунська до Керченського 
підхідного каналу 

10 000 2014

3623 UA5T3623.000 
Від бухти Комиш-Бурунська до Керченського 
підхідного каналу 

10 000 2014

   Джерело: http://charts.gov.ua/maps1_ua.htm 
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У Чорному морі 25.11.2018 року під час проходу з пункту базування Військово-Морських Сил 
України  в Одесі (Чорноморський басейн) до пункту базування в Бердянську (Азовський басейн) 
Російською Федерацією, всупереч ратифікованою нею двостороннім та багатостороннім 
договорам, були не пропущені через Керченську протоку, а потім обстріляні, захоплені та взяті у 
полон у відкритих водах Чорного моря українські моряки – члени  екіпажу катерів ВМС ЗС 
України МБАК “Бердянськ”, “Нікополь” та рейдового буксиру “Яни Капу”, разом із суднами. 

Відповідно до ч. 1 статті 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво 
у використанні Азовського моря і Керченської протоки, ратифікованого Законом України від 20 
квітня 2004 року N 1682-IV, “торговельні  судна  та  військові  кораблі,  а  також інші державні 
судна під прапором України або Російської  Федерації,  що  
експлуатуються  в  некомерційних цілях,  користуються в Азовському морі та Керченській протоці 
свободою судноплавства”.   
 
Аргументи Федеральної служби безпеки Російської Федерації58: “є обмеження, визначені п. 3 ст. 25 
Конвенції, що врегульовує права захисту прибережної держави: “прибережна держава може без 
дискримінації за формою чи за змістом між іноземними суднами тимчасово призупиняти у 
певних районах свого територіального моря здійснювані права мирного проходу іноземних 
суден, якщо таке призупинення істотно важливе для охорони його безпеки, включно з 
проведенням навчань з використанням зброї.  Таке призупинення набуває чинності лише після 
належного його оприлюднення”59. 
 

                                                            
58  див. http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438315%40fsbMessage.html . 
59  див. “Извещение мореплавателям” Управління навігації та океанографії Міністерства оборони Російської Федерації 
(https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm ). 
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Стаття 95 цієї ж Конвенції визначає, що “військові кораблі користуються у відкритому морі 
повним імунітетом від юрисдикції якої б то не було держави, крім держави прапора”.   
 
А відповідно до статті 38 Конвенції ООН з морського права, ратифікованої Законом України № 
728-XIV від 03.06.99, користуються правом транзитного проходу через протоку.  
 
Відповідно до ч. 1 ст. 87 Конвенції, “відкрите море відкрите до всіх держав, як прибережних, так і 
тих, що не мають виходу до моря.  Свобода відкритого моря здійснюється відповідно до умов, що 
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визначаються у цій Конвенції, та іншими нормами міжнародного права”. 

 
Джерело: Міністерство України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 
 

 
 
Понад те, відповідно до ч. 3 статті 2 цього Договору про співробітництво у використанні 
Азовського моря і Керченської протоки, навіть “військові  кораблі  або інші державні судна 
третіх держав, що  експлуатуються  в  некомерційних  цілях,  можуть  заходити   в Азовське   море  
та  проходити  Керченською  протокою,  якщо  вони прямують  з  візитом  чи  діловим  
заходженням  до порту однієї із Сторін на її запрошення або дозвіл, погоджений з іншою 
Стороною”. 
 
Проте захоплення у відкритих водах Чорного моря українських моряків та військових  кораблів, а 
також їх подальше етапування до Москви, що відбулось із порушенням двосторонніх та 
багатосторонніх нормативно-правових актів, свідчать про те, що позицією Уряду Російської 
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Федерації є те, що транзит військових суден України через Керченську протоку здійснюється 
виключно на розсуд Уряду Російської Федерації шляхом:  
1) надання дозволів на проходження шляхом повідомлення береговому посту Федеральної служби 
безпеки Російської Федерації60, диспетчерам морських портів Керч та Кавказ,  
2) затримання кораблів. 

Частина друга статті 2 Третьої Женевської Конвенції (Конвенції про поводження з 
військовополоненими), підписаної від імені України 12.12.1949 року, ратифікованої Україною 
03.07.1954 року, дата набрання чинності для України: 03.01.1955 року61),  визначила, що дана 
Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або повної окупації території Високої 
Договірної Сторони, навіть якщо цій окупації не чиниться жодний збройний опір.  Таким 
чином, дія Третьої Женевської Конвенції (Конвенції про поводження з військовополоненими) 
поширюється на правовідносини, пов’язані з російською агресією у Керченській протоці та 
навколо неї, навіть за умови відсутності факту оголошення війни.   Відповідно до резолюції 3314 
Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року62 агресією є “застосування збройної сили 
державою проти суверенітету, територіальної недоторканості чи політичної незалежності однієї 
держави, чи якимось іншим чином, несумісним із Статутом Організації Об’єднаних Націй”.  
 
Відповідно до статті 3 резолюції 3314 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, будь-
яка з таких дій, незалежно від оголошення війни, з урахуванням та у відповідності з положеннями 
статті 2, буде кваліфікуватись в якості акту агресії: 
 а) вторгнення збройних сил на територію іншої держави, її анексія або окупація (навіть 
тимчасова); 
 b) бомбардування або застосування іншої зброї проти території іншої держави; 
 c) блокада портів або узбережжя іншої держави; 
 d) напад збройними силами держави на сухопутні, морські чи повітряні сили іншої 
держави); 
  e) застосування збройних сил, що знаходяться на території іншої держави за угодою з останньою, 
порушення умов угоди, а також перебування збройних сил на території іншої держави після 
закінчення дії угоди; 
  f) надання державою своєї території для здійснення агресії іншій державою у відношенні до 
третьої держави; 
  g) засилання озброєних банд, груп, найманців тощо від імені держави, які здійснюють акти 
збройної боротьби проти іншої держави, за серйозністю співставлені з попередніми пунктами. 
 
Резолюція 3314 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року визначила, що використання 
сили однією державою (РФ) проти іншої (Україна) є міжнародним збройним конфліктом 
відповідно до статті 2, загальної для всіх чотирьох Женевських конвенцій 1949 року, у тому числі 
третьої – Конвенції про поводження з військовополоненими63. 
Відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими українські моряки не 
можуть бути засуджені і не можуть нести кримінальну відповідальність відповідно до російського 
законодавства64.    

Прокуратура Автономної Республіки Крим (надалі – АР Крим), що знаходиться у м. Херсон,  
визнала українських моряків, захоплених ФСБ Російської Федерації військовополоненими.  
Прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за фактом порушення 

                                                            
60  http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438315%40fsbMessage.html . 
61  Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153.  
62  Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74,   
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml. 
63  Джерело: https://censor.net.ua/n3101615 . 
64 Джерело: https://censor.net.ua/n3101615.  
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представниками правоохоронних органів Російської Федерації законів та звичаїв війни (ст. 438 
Кримінального кодексу України). 
 
Створено робочу групу України з питань визволення українських військовослужбовців, незаконно 
полонених Російською Федерацією, до якої увійшли представники Верховної Ради України, 
зокрема від Міністерства оборони України (заступник Міністра оборони України з питань 
європейської інтеграції Анатолій Петренко, заступник начальника Генерального штабу Збройних 
сил України генерал-лейтенант Сергій Бесараб, також як і адвокати).  Створена група російських 
адвокатів (30 основних та 4 резервних захисника), яка координується адвокатом Миколою 
Полозовим.   
 

НАСЛІДКИ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ. 
 
Агресія Російської Федерації у відкритих водах Чорного моря та порушення нею умов 
двосторонніх договорів з Україною та багатосторонніх Конвенцій погіршила як економічну 
безпеку Азовського та Чорноморського басейнів, так і спричинило прийняття Закону України про 
введення 30-ти денного воєнного стану в 10-ти прикордонних областях України, запроваджене 
рішенням Ради національної безпеки та оборони України, введеним в дію Указом Президента 
України № 390/2018.   
 
Двосторонні та багатосторонні нормативно-правові акти, підписані Урядом Російської Федерації, 
що врегульовують прохід, судноплавство та тоннажність як  військових суден, так і торгових суден 
не передбачають, що прохід кораблів через Керченську протоку здійснюється винятково на розсуд 
Уряду Російської Федерації.    
 

ДЕЯКІ МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  

№  Право України Право РФ 
1 Азовське 

море і 
Керченська 
протока – 
це 
внутрішні 
води двох 
держав.  

Договір між Україною та 
Російською Федерацією про 
співробітництво у використанні 
Азовського моря і Керченської 
протоки, підписаний 24 грудня 
2003 року в м. Керчі, та 
ратифікований Законом України 
від 20 квітня 2004 року N 1682-
IV. 

Договор между Российской 
Федерацией и Украиной о 
сотрудничестве в использовании 
Азовского моря и Керченского 
пролива от 24 декабря 2003 года65.  

 
В основі законодавства Російської Федерації лежить Закон Російської Федерації “Про державний 
кордон” від 1993-го року, яка визнає свій кордон з урахуванням Договору між Російською 
Федерацією та Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і 
утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів від 18 березня 2014 року, попри 
невизнання цього прийому жодною країною чи міжнародною організацією.   
 
Таким чином, у системі права Російської Федерації виникла правова колізія між різними чинними 

                                                            
65  http://kremlin.ru/supplement/1795.  
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для Російської Федерації міжнародними нормативно-правовими актами.  Як наслідок, Російська 
Федерація, посилаючись на власні нормативно-правові акти, в дусі статті 23 Конвенції про 
територіальне море, підписаної у Женеві 29 квітня 1958 року, яка визначає, що “якщо будь-який 
військовий корабель не дотримується правил прибережної держави, що стосуються проходу через 
територіальне море, та ігнорує адресовану до нього вимогу щодо їх дотримання, прибережна 
держава може вимагати від військового корабля покинути територіальне море”66.   Слово в 
слово норма продубльована у статті 30 Конвенції ООН з морського права, ратифікованої Законом 
України N 728-XIV ( 728-14 )  від 03.06.99,  
щодо недотримання військовими кораблями законів і правил прибережної держави.  

№  Право України. Право РФ. 
1 Конвенція 

про 
територіальне 
море від 29 
квітня 1958 
року.  

Для УРСР підписана 30.10.1958 
року, ратифікована  12.01.1961 
року.   
 
Не застосовується до 
Керченської протоки, оскільки  
це внутрішні води двох держав, а 
води Чорного моря – це відкриті 
води. 

Для РСФСР підписана 30.10.1958 
року, ратифікована 22.11.1960 
року67. 
Попри чинність Договору між 
Україною та Російською 
Федерацією про співробітництво у 
використанні Азовського моря і 
Керченської протоки, який визначає 
останню як внутрішні води двох 
держав, РФ “по праву сильного” 
може на підставі статті 23 Конвенції 
про територіальне море та статті 30 
Конвенції ООН з морського права, 
наполягати на виконанні своїх  
правил прибережної держави, що 
стосуються проходу через 
територіальне море.  

 
Проте навіть вибірково застосовувана Російською Федерацією стаття 30 Конвенції про 
територіальне море, на підставі якої остання могла б вимагати від військових кораблів України  
покинути внутрішні води України, не існує нормативно-правових актів, які б регулювали 
захоплення військових кораблів України у її внутрішніх територіальних, або у відкритих водах, 
крім частини d статті 3 резолюції 3314 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, 
“будь-яка з таких дій, незалежно від оголошення війни, з урахуванням та у відповідності з 
положеннями статті 2, буде кваліфікуватись в якості акту агресії:… 

c) блокада портів або узбережжя іншої держави; 
d) напад збройними силами держави на сухопутні, морські чи повітряні сили іншої 
держави)”.  
 
Нормативно-правове регулювання проходження суден через Керченську протоку de facto 
здійснюється за дозвільними процедурами по праву сильного, всупереч статті 15 Конституції 
Російської Федерації, яка визнає пріоритетність міжнародних договорів, у т.ч. договору між 
Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки від 
24 грудня 2003 року, що можна зобразити у наступній таблиці. 
 
Таблиця.  Регулювання проходження суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними  

                                                            
66  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_178,  
     http://docs.cntd.ru/document/1900368.   
67  http://docs.cntd.ru/document/1900368.  



 

31 
 

каналами Україною та Російською Федерацією. 
Україна.  De jure – призупинено, De facto – 
використовувався до 2014-го року. 

Російська Федерація (після 2014-го року) 
de facto по праву сильного. З точки зору 
міжнародного права – це акти, які 
суперечать міжнародним договорам. 

Наказ Міністерства транспорту України від 
09.10.2002 року № 721 “Про затвердження 
Правил плавання суден  
Керч-Єнікальським каналом і підхідними  
каналами до нього”68, відповідно до статей 
3, 10 і 110 Кодексу торговельного 
мореплавства України.  Дію призупинено 
Наказом Міністра інфраструктури України 
від 27.02.2015 № 80 "Про призупинення дії 
деяких нормативно-правових актів 
Міністерства транспорту України, 
Міністерства транспорту та зв’язку України, 
Міністерства інфраструктури України" 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 19 березня 2015 р. за № 
310/26755)69. 
 
Наказ Мінтрансу України від 08.05.2013  № 
292 “Про затвердження Положення про 
морських лоцманів”, відповідно до статей 
92 та 93 Кодексу торговельного 
мореплавства України70.  Відповідно до ст. 
13 Кодексу, дія Кодексу не поширюються 
на судна, що плавають під військово-
морським прапором України.  Нагляд та 
контроль за лоцманськими підприємствами 
у межах акваторії морського порту здійснює 
капітан відповідного морського порту. 
 
Наказ Міністерства транспорту України № 
340 від 28.05.2001 р. “Про затвердження 
Типового положення про службу 
регулювання руху суден”71 (СРРС), 
відповідно до статей  3  і  111  Кодексу  
торговельного мореплавства України.  
Відповідно до ст. 13 Кодексу, дія Кодексу 
не поширюються на судна, що плавають під 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 3 октября 2015 г. N 1963-р от 
03.10.2015 г. № 1963-Р “Об установлении 
границы морского порта Керчь (Республика 
Крым) в части акватории.” 73 
 
Приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 21 октября 2015 
г. № 313 “Об утверждении обязательных 
постановлений в Морском порту Керчь”74: 
1) согласно п. 20 которого “в морском порту 
и на подходах к нему действует 
разрешительный порядок движения и 
стоянки судов в соответствии с графиком 
движения и расстановки судов в морском 
порту и на подходах к нему, за 
исключением маломерных судов, 
используемых в некоммерческих целях. 
График движения и расстановки судов в 
морском порту и на подходах к нему 
утверждается капитаном морского порта 
ежедневно и размещается по адресу в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.ampnovo.ru  и 
действует с 15.00 по местному времени в 
течение 24 часов”, 
2) согласно п 38 которого “информацию о 
подходе судна к приемным буям 
(Варзовскому бую при проходе судна 
транзитом из Азовского моря или к бую N 1 
КЕК при проходе судна со стороны Черного 
моря) капитан судна или судовой агент 
подают в адрес капитана морского порта 
(копию в Службу управления движением 
судов (СУДС)) за 48 часов до подхода, 
повторно передают за 24 часа и 
окончательно уточняют за четыре часа до 
подхода”,  

                                                            
68  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0973-02 .  
     http://www.delta-pilot.ua/sites/default/files/pravila_plavania_kek_0.pdf . 
69  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0310-15 . 
70  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0920-13.  
71  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0545‐01.  
73  http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-03.10.2015-N-1963-r .  Порт Керч – майно Міністерства 
інфраструктури України, націоналізоване Постановлением Государственного Совета Республики Крым № 1757-6/14 от 
17.03.2014 года.  Порт Керч спеціалізувався на переробці залізних руд, які перевозилися з Кримського півострова до 
комбінату “Азовсталь” (ЄДРПОУ: 00191158) у м. Маріуполь. 
74  http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintransa-Rossii-ot-21.10.2015-N-313 .  
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військово-морським прапором України. 
 
Наказ Міністерства транспорту України № 
341 від 28.05.2001 “Про затвердження 
Положення про лоцмана-оператора  
служби регулювання руху суден”, 72 
відповідно до статей  3  і  112  Кодексу  
торговельного мореплавства України.  
Відповідно до ст. 13 Кодексу, дія Кодексу 
не поширюються на судна, що плавають під 
військово-морським прапором України. 
 
Навігацію по Керч-Єнікальському каналу 
здійснювала Філія “Дельта-лоцман” 
(http://www.delta-pilot.ua ) - структурний 
підрозділ державного підприємства 
“Адміністрація морських портів України” 
(ДП “АМПУ”) Міністерства інфраструктури 
України.  Філії “Дельта-лоцман” 
підпорядковувалась служба регулювання 
руху суден”  (СРРС).  Керівник “Дельта-
лоцман” призначав лоцмана-оператора, 
згідно тарифів, затверджених наказом 
Мінінфраструктури України від 2013 року. 
 
Євпаторійська філія, Керченська філія, 
Севастопольська філія, Феодосійська філія 
та Ялтинська філія ДП “АМПУ” 
залишились на тимчасово окупованій 
території України.   
 
До 2014-го року через Керченську протоку 
щороку проходило до 9 тисяч суден, 
сплачуючи відповідні збори, у т.ч. за 
послуги  лоцманів-операторів  служби  
регулювання  руху суден (СРРС). 
 

2) согласно п. 58 которого “При 
пересечении Керчь-Еникальского канала 
(КЕК) суда должны заблаговременно 
информировать Службу управления 
движением судов (СУДС) и следовать ее 
рекомендациям по пересечению КЕК.  
Пересечение КЕК осуществляется под 
углом, наиболее близким к прямому, с 
предварительной информацией судов, 
следующих по КЕК. Создавать помехи в 
движении судов, следующих по КЕК, при 
пересечении не допускается”,  
3) согласно п. 63 Приказа № 313, “СУДС 
выдает разрешения и рекомендации по 
очередности движения судов по КЕК.” 
 
Распоряжение филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
“Администрация морских портов Черного 
моря” в городе Керчь от 09.09.2014 г. № АБ-
12-р “Об утверджении Положения о 
порядке предоставления права плавания без 
лоцмана в районах обязательной 
лоцманской проводки судов в морском 
порту Керчь”75.  Юридична адреса ФГБУ – 
г. Новороссийск. 
 
Приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 21.10.2015 года 
№ 313 “Об утверждении обязательных 
постановлений в морском порту Керчь”76. 
 
Приказ Минтранса России от 29 декабря 
2015 г. N 386 "Об установлении запретных 
для плавания районов в зоне строительства 
транспортного перехода через Керченский 
пролив" (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2016 г., регистрационный 
N 40906)77. 

 

Таблиця.  Правила плавання і перебування у внутрішніх водах. 

Україна.  De jure – чинний, De facto – 
використовується. 

Російська Федерація (після 2014-го року) 
по праву сильного. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
16 травня 1996 р. N 529 “Про затвердження 

Федеральный закон РФ “О внутренних 
морских водах, территориальном море и 

                                                            
72  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z0544-01 . 
75  http://www.bsamp.ru/docs/1717181232015AB-12-p.pdf.  “Государственное бюджетное учреждение “Администрация 
морских портов Черного моря” в городе Керчь” – це майно Міністерства інфраструктури України, націоналізоване 
Постановою самопроголошеної Державної Ради Республіки Крим № 1757-6/14 від 17.03.2014 року. 
76  Джерело: http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintransa-Rossii-ot-21.10.2015-N-313  
77  http://docs.cntd.ru/document/420332315.   
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Правил плавання і перебування в 
територіальному морі, внутрішніх водах, 
на рейдах та в портах України іноземних 
військових кораблів”78, відповідно до 
Закону України від 4 листопада 1991 року N 
1777-XII "Про державний кордон   
України". 
 
Положення  про  Державну  службу  
морського  та  річкового транспорту  
України,  затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України  від  06 вересня 2017 року 
N 1095, яка не регулює проходження 
військових кораблів. 
 
Наказ Міністерства інфраструктури від 
08.05.2013  № 292 “Про затвердження 
Положення про морських лоцманів”, 
відповідно до статей 92 та 93 Кодексу 
торговельного мореплавства України79,  , 
яка не стосується військових кораблів. 
 
Наказ Міністерства транспорту України № 
340 від 28.05.2001 р. “Про затвердження 
Типового положення про службу 
регулювання руху суден”.80    

прилежащей зоне Российской Федерации” 
от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ:  
“Статья 11. Мирный проход через 
территориальное море  
2. Проход через территориальное море 
иностранного судна, иностранного военного 
корабля или другого государственного 
судна считается нарушающим мир, добрый 
порядок или безопасность Российской 
Федерации, если в территориальном море 
указанное судно осуществляет любой из 
следующих видов деятельности: 
любую другую деятельность, не имеющую 
прямого отношения к проходу через 
территориальное море, если иное не 
предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации”. 
 
“В интересах обеспечения безопасности 
Российской Федерации, а также в целях 
проведения учений с оружием любого вида 
федеральный орган исполнительной власти 
по обороне или федеральный орган 
исполнительной власти по безопасности 
могут временно приостановить в 
определенных районах территориального 
моря осуществление права мирного 
прохода через территориальное море для 
иностранных судов, иностранных военных 
кораблей и других государственных судов. 
Такое приостановление вступает в силу 
после заблаговременного объявления об 
этом в “Извещениях мореплавателям” (п. 2 
ст. 12 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года “Право 
мирного прохода через территориальное 
море иностранных судов, иностранных 
военных кораблей и других 
государственных судов”).  
 
“Общие правила плавания и стоянки судов в 
морских торговых портах Российской 
Федерации и на подходах к ним”, кн. 9055.2, 
изд. ГУНиО МО, 1994 г.  
 

 
З наведеної таблиці можна прийти до висновку, що державний контроль за територіальних водами 
та протоками, захист військово-морських баз, берегових об’єктів та інфраструктури узбережжя 
значно ефективніше здійснювати шляхом відродження та розвитку: 

                                                            
78  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12 . 
79  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0920-13 . 
80  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0545-01 . 
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1) морської авіації та її літальних апаратів,  
2) берегових ракетних військ (берегових ракетних комплексів, протикорабельної ударної зброї 
морського, повітряного та берегового базування, запасів морських засобів ураження, боєприпасів і 
матеріально-технічних засобів) і морської піхоти,  
3) військових частин родів військ і забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил, ніж за 
допомогою двох- та багатосторонніх договорів з Російською Федерацією81.   
Проте Морська доктрина України також визначила “пріоритет політико-дипломатичних, 
економічних, інформаційних та інших невоєнних способів протидії загрозам з моря” основними 
принципами реалізації державної морської політики. 
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.1995 № 143 Україна приєдналась  до Конвенції 
Міжнародної гідрографічної організації.  А відповідно до визначення Міжнародної 
гідрографічної організації кордон між Азовським та Чорним морями проходить по південному 
входу до Керченської протоки.   На середині Керченської протоки відстань усередині проливу між 
лініями Такіль-Панагія і Киз-Аул-Залізний Ріг становить приблизно 2,4 морські милі82.     
 
 Україна Російська Федерація 
Орган 
(установа) 

Державна установа 
“Держгідрографія” Міністерства 
інфраструктури України 
(http://www.hydro.gov.ua,  

Управление навигации и 
океанографии Министерства 
обороны Российской Федерации 

Повідомле
ння 
мореплавця
м83 

http://charts.gov.ua/pm_arhive_ua.htm 
(з діючою коректурою посібників для 
плавання). 

https://structure.mil.ru/structure/forces/
hydrographic/esim.htm (с корректурой 
карт). 

Видає 
морські 
навігаційні 
карти 

http://charts.gov.ua/maps1_ua.htm  Согл. пп. "б" пункта 1 постановления 
Правительства РФ от 29 декабря 
2014 г. N 1599 "Об осуществлении 
федеральными органами 
исполнительной власти отдельных 
полномочий в целях реализации 
Федерального закона "О 
навигационной деятельности и о 
внесении изменений в Положение о 
полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по 
поддержанию, развитию и 
использованию глобальной 
навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС в интересах обеспечения 
обороны и безопасности государства, 
социально-экономического развития 
Российской Федерации и расширения 
международного сотрудничества, а 
также в научных целях". 

                                                            
81  https://defence-ua.com/index.php/statti/6566-pochemu-raketa-neptun-besit-rossiyu . 
82  The limit of the Black Sea: A line joining Cape Takil and Cape Panaghia (45°02’N). Limits of Oceans and Seas, 3rd edition. 
International Hydrographic Organization. Специальное издание, 1953, переиздание 1971, корректуры не поступало, С. 18.  
83  Містить державну, правову, довідкову, навігаційну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення безпеки 
судноплавства у морському регіоні та на внутрішніх водних шляхах України. Усю коректуру карт і посібників для 
плавання за ПМ України слід виконувати згідно з “Умовними знаками морських карт” № 902 та “Умовними знаками 
для карт внутрішніх водних шляхів” № 908 видання ДУ “Держгідрографія”. 
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Інтернет-ресурс Управління навігації та океанографії Міністерства оборони Російської Федерації 
(https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm) не містить оприлюдненого 
повідомлення мореплавцям, передбаченого п. 2 ст. 12 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года, “о временном 
приостановлении в определенных районах территориального моря осуществления права мирного 
прохода через территориальное море”, чинного 25 листопада 2018 року. 

 
Таблиця.  De facto, сучасна картографія у Російській Федерації по праву сильного, що випливає з 
внутрішньодержавних актів Російської Федерації, а не з багатосторонніх та двосторонніх 
міжнародних договорів Російської Федерації.   

 

 
Стаття 44 Конвенції UNCLOS 1982-го року визначила, що “держави, які межують з протоками, не 
повинні перешкоджати транзитному проходу та повинні належним чином повідомляти про будь-
яку відому їм небезпеку для судноплавстві у затоці чи прольоту над затокою.  Не допускається 
жодного призупинення транзитного проходу”. 

 

ЯКИМ ЧИНОМ ВИРІШУВАТИМУТЬСЯ СПОРИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО 
МОРСЬКОГО ПРАВА ТА У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА. 

Які види міжнародного права можуть бути застосовані:  

№ дія Російської Федерації  вид права  застосування юрисдикції 
1 заперечення Урядом 

Російської Федерації права 
військовим кораблям та 
військово-допоміжним 
суднам Військово-Морських 
Сил України проходити 
Керченською протокою між 
пунктами базування 

є порушенням суверенних 
прав України, визнаних 
Російською Федерацією 
як у двосторонніх, так і у 
багатосторонніх 
договорах з морського 
права, у т.ч. Конвенції 
ООН з морського права 

Українські суди для 
двосторонніх договорів.  
 
Для багатосторонніх 
договорів Постійний 
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№ дія Російської Федерації  вид права  застосування юрисдикції 
Військово-Морських Сил 
України у Чорному та 
Азовському морях у мирний 
час та навіть у час 
безпосередньої небезпеки 
війни. 

1982 року (конвенція 
UNCLOS), ратифікованої 
Законом України від 3 
червня 1999 року N 728-
XIV 

третейський суд у Гаазі84 
може призначити 
виплату одній із сторін 
конфлікту репарацій на 
користь країни – жертви 
агресії, також як і на 
користь третіх осіб.  
Проте процеси у Гаазі 
можуть тривати роками.  

2 захоплення українських 
моряків, військових кораблів 
та військово-допоміжних 
суден Військово-Морських 
Сил України. 

є порушенням норм 
міжнародного 
гуманітарного права 
(права збройних 
конфліктів)85, яке 
кодифіковане у Гаазьких 
конвенціях та деклараціях 
1899 і 1907 років, 
Женевських конвенціях 
про захист жертв війни 
1949 року і Додаткових 
протоколах до них 1977 
року, резолюціях 
Генеральної Асамблеї 
ООН та інших 
документах.   
 
Є порушенням Конвенції 
про захист прав людини і 
основоположних свобод, 
ратифікованої Законом 
України № 475/97-ВР від 
17.07.9786. 

Інститути міжнародного 
гуманітарного права. 
 
Європейський суд з прав 
людини (відповідно до 
Правила 39 Регламенту 
ЄСПЛ), на підставі 
Європейської конвенції 
про захист прав людини 
та основних свобод (ETS 
N 005), підписана 
Російською Федерацією 
28 лютого 1996 року, 
ратифікована 
Федеральним законом 
РФ від 30 березня 1998 
року N 54-ФЗ, набула 
чинності для РФ 5 
травня 1998 року87. 
 
 

 

ПЕРСПЕКТИВИ АРБІТРАЖУ ПОСТІЙНОЇ ТРЕТЕЙСЬКОЇ ПАЛАТИ В ГААЗІ ЩОДО 
ПОРУШЕННЯ СУВЕРЕННИХ ПРАВ УКРАЇНИ В АЗОВСЬКОМУ ТА ЧОРНОМУ МОРЯХ. 

Загалом, міжнародні арбітражі регулюються Нью-Йоркською Конвенцією про визнання і 
виконання іноземних арбітражних рішень 1958-го року88, сторонами якої є як Росія, так і Україна:  
 
                                                            
84  Див.: https://pcacases.com/web/sendAttach/2135,  https://pcacases.com/web/sendAttach/2136  ("Спір про права 
прибережних держав у Чорному і Азовському морях, а також Керченській протоці"). 
85  https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/08_irrc_851_zegveld_rus.pdf.  
86   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 . 
87  http://docs.cntd.ru/document/1000003045.  Додатково див. спеціальну Постанову Пленуму Верховного Суду 
Російської Федерації від 27 червня 2013 року “Про застосування судами загальної юрисдикції Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року та Протоколів до неї” та Федеральний конституційний 
закон № 7-ФКЗ від 14 грудня 2015 р. “Про внесення змін до Федерального конституційного закону “Про 
Конституційний Суд Російської Федерації”, який надає Конституційному Суду Росії право визнавати неможливим 
виконання в Російській Федерації рішень міжнародних судів, якщо вони порушують принцип верховенства 
Конституції Російської Федерації, що закріплений у частині 2 статті 4 Конституції.   
88  http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html . 
     http://newyorkconvention1958.org/pdf/guide/2016_NYCG_Russian.pdf . 
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№  Право України. Право РФ. 
1 Конвенція 

про визнання 
і виконання 
іноземних 
арбітражних 
рішень 1958-
го року 

Для УРСР підписана 
10.06.1958 року, набула 
чинності  07.06.1959 року89.   
 
 

Для РСФСР підписана 24.08.1960 
року, ратифікована 24.08.1960 
року, набула чинності 22.11.1960 
року.  

 
 Чи зможе Україна отримати від Російської Федерації репарації за порушення свого суверенітету у 
водах Чорного та Азовського морів та Керченської протоки?  Додатком VI до Конвенції 
Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року (конвенції UNCLOS), ратифікованої 
Законом України від 3 червня 1999 року N 728-XIV, є Статут міжнародного трибуналу з морського 
права (https://www.itlos.org), який визначив, що місцезнаходженням Міжнародного трибуналу по 
морському праву (МТМП) є місто Гамбург.  Додатком VII визначено арбітраж, а додатком VIII 
спеціальний арбітраж.  Таким чином, відповідно до статті 287(1) Конвенції, при підписанні, 
ратификації чи приєднанні до Конвенції держава може обирати один чи більше засобів для 
вирішення деяких питань:  
  a) Міжнародний трибунал з морського права (МТМП) у Гамбурзі (Німеччина), асоційований з 
ООН: https://www.itlos.org; 
  b) Міжнародний Суд: https://www.icj-cij.org (Міжнародний суд ООН у Гаазі); 
  c) арбітраж ad hoc (відповідно до Додатку VII Конвенції), наприклад, Постійний третейський суд 
у Гаазі (Нідерланди): https://pca-cpa.org/ru/about ;  
  d) “спеціальный арбітраж”, створений для певних категорій спорів (визначених відповідно до 
Додатку VIII Конвенції)90. 
 
Відповідно до статті 287(5) Конвенції UNCLOS, якщо сторони не прийняли одну і ту ж процедуру 
врегулювання спорів, арбітраж відповідно до додатку VII, є базовим механізмом вирішення спорів 
(з тими ж винятками чи оговорками, передбаченими статтею 298 Конвенції).   
 
У статті 1 Закону України від 3 червня 1999 року N 728-XIV “Про ратифікацію Конвенції 
Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року” визначено, що “Україна  заявляє,  що  
відповідно  до статті 287 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з  морського  права  1982  року  
вона обирає  як  головний  засіб  вирішення  спорів щодо тлумачення або  
застосування цієї Конвенції арбітраж,  створений згідно з Додатком VII”.  Україна 16 вересня 
2016 року ініціювала арбітражне провадження проти Російської Федерації, яке розглядається 
в Гаазі Постійним третейським судом (https://pca-cpa.org/ru/about/ ), що складається з 5 осіб, 
що зазначене в реєстрі як справа № 2017-0691.   
 
Перша процедурна зустріч відбулась 22 травня 2017-го року.  Суть претензій України була 
викладена 19 лютого 2018 року, відповідно до яких Російська Федерація порушила:  
 1) права України, визначені спецдозволами на розробку вуглеводнів на українському шельфі 
Чорного та Азовського морів92,
                                                            
89  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_070.  
90  http://www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/documents/WEB_Flyer287.pdf . 
91  Джерело: https://pcacases.com/web/sendAttach/2135,   https://pcacases.com/web/sendAttach/2136 ("Спір про права 
прибережних держав у Чорному і Азовському морях, а також Керченській протоці"). 
92  “На українському шельфі Чорного та Азовського морів розвідано значні запаси корисних копалин, зокрема до 
1583,5 млрд. куб. метрів природного газу і до 409,8 млн. тонн сирої нафти, що становить понад 30 відсотків загальних 
запасів вуглеводнів України. При цьому з них видобуто лише 4 відсотки тоді, як із берегових родовищ - до 70 відсотків 
розвіданих запасів вуглеводнів” (витяг з Морської доктрини України, затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів 
України від 7 жовтня 2009 р. № 1307).   ПАТ “Чорноморнафтогаз”, дочірнє підприємство НАК “Нафтогаз України”, до 
націоналізації видобував вуглеводні на 18-ти родовищах, використовуючи 4 самопідйомні бурові установки, 24 



 

38 
 

 
 2) права України на живі ресурси у Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці, 
 3) права України шляхом започаткування кампанії незаконного будівництва в Керченській 
протоці, що загрожує навігації та морському середовищу, 
 4) свій обов’язок співпрацювати з Україною для подолання забруднень на морі,  
 5) права України за Конвенцією UNCLOS та її власні обов’язки стосовно підводної культурної 
спадщини”. 
 
А 28 серпня 2018-го року процедурним наказом № 4 було затверджено такий графік по справі № 
2017-06:  

Cтрок Дії 
 до 27 листопада 2018 р.  Письмові спостереження та подання від України. 
 до 28 січня 2019 р. Відповідь Російської Федерації. 
 до 28 березня 2019 р.   Відповідь України. 
Джерело: https://pcacases.com/web/sendAttach/2449.  

Статтею 286 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року врегульовано 
застосування процедур.  19 лютого 2018 року Україна подала свій меморандум в арбітражному 
провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Меморандум 
доводить, що Російська Федерація порушила суверенні права України в Чорному та Азовському 
морях та у Керченській протоці93. 
Проте результатом захоплення українських моряків та суден поблизу Керченської  протоки став 
окремий позов України у Міжнародному трибуналі з морського права: 
https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-26/.  
 
Стаття V Нью-Йоркської Конвенції про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 1958-
го року містить вичерпний перелік підстав для відмови у визнанні та приведенні до виконання 

                                                            
плавзасоби, а також газотранспорту систему, яка включала понад 1196 кілометрів магістральних газопроводів, у тому 
числі 286 кілометрів морських, та інші активи. 
 
93  Джерело: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/8479-zajava-mzs-ukrajini-shhodo-podachi-ukrajinoju-
memorandumu-v-arbitrazhnomu-provadzhenni-proti-rf-za-konvencijeju-oon-z-morsykogo-prava . 
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іноземних арбітражних рішень:  
“1.  У визнанні та приведенні до виконання арбітражного рішення може бути відмовлено на 
прохання тієї сторони, проти якої воно спрямоване, лише якщо ця сторона надасть компетентній 
владі по місцю, де запитується визнання та приведення у виконання, докази того, що: 
     a) сторони в угоді, визначеній у статті II, були по застосовуваному до них закону деякою мірою 
недієздатні чи якщо ця угода недійсна по закону, якому сторони цієї угоди підпорядкували, а за 
відсутності такої вказівки, по закону країни, де рішення було винесене, чи 
     b) сторона,  проти якої винесене рішення, не була належним чином повідомлена про 
призначення арбітра чи про арбітражний розгляд чи з інших причин не змогла надати свої 
пояснення, чи  
     c) рішення винесене по спору, що не передбачений чи не підпадає під умови арбітражної угоди 
чи арбітражного застереження у договорі, чи містить постанови з питань, які виходять за межі 
арбітражної угоди чи арбітражного застереження в договорі, з тим, одначе, що якщо постанови з 
питань, що охоплюються арбітражною угодою чи застереженням, можуть бути відокремлені від 
тих, що не охоплюються такою угодою чи застереженням, то та частина арбітражного рішення, яка 
містить постанови з питань, що охоплюються арбітражною угодою чи арбітражним застереженням 
в договорі, може бути признана та приведена до виконання, чи  
     d) склад арбітражного суду чи арбітражний процес не відповідали домовленості сторін чи, при 
відсутності такого, не відповідали закону тієї країни, де мав місце арбітраж, чи  
     е) рішення ще не стало остаточним для сторін чи було скасовано чи призупинено виконанням 
компетентною владою країни, де воно було винесене чи країни, закон якої застосовується.  
     2. У визнанні та приведенні до виконання арбітражного рішення може бути також відмовлено, 
якщо компетентна влада країни, в якій запитується визнання чи приведення до виконання, знайде, 
що:  
     a) об’єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду за законами цієї країни, чи  
     b) визнання та приведення до виконання цього рішення суперечать публічному порядку цієї 
країни”. 
 
 

РОЛЬ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ТА БЕРДЯНСЬКОГО ПОРТІВ АЗОВСЬКОГО МОРЯ В 
ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.  

Таблиця.  Прийом суден Бердянським та Маріупольським морськими портами. 

Порт Кількість 
причалів  

Пропускна 
спроможність 
з обробки 
наливних 
матеріалів, 
тис. тонн 

Пропускна 
спроможність 
з обробки 
сипучих 
матеріалів, 
тис. тонн 

Пропускна 
спромож-
ність з 
обробки 
контейнерів, 
тис. ТЕУ 

Вантажі, що 
обробляються 

Бердянськ 10 (9+1) 600 6100 Нафта та 
нафтопродукти;  
масла технічні;  
масла продуктові;  
зернові;  
рефрижераторні 
вантажі;  
непродовольчі 
навалочні вантажі; 
генеральні вантажі. 
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Порт Кількість 
причалів  

Пропускна 
спроможність 
з обробки 
наливних 
матеріалів, 
тис. тонн 

Пропускна 
спроможність 
з обробки 
сипучих 
матеріалів, 
тис. тонн 

Пропускна 
спромож-
ність з 
обробки 
контейнерів, 
тис. ТЕУ 

Вантажі, що 
обробляються 

Маріуполь 21 (18+3) 18 310 50 Масла продуктові;  
Легкові і вантажні 
авто; зернові; 
рефрижераторні 
вантажі;  
непродовольчі 
навалочні вантажі; 
генеральні вантажі. 

Україна  52 840 184 941 2 904  

Джерела:  https://www.facebook.com/NBUexpertplatform/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX.  
                   https://www.marport.net/?q=uk (офіційний сайт Маріупольського морського торг. порту (ММТП)). 
                   http://bmtport.com.ua  (офіційний сайт Бердянського морського торг. порту (ММТП)) 
                  ДП “Адміністрація морських портів України”.   
               
Таблиця.  Основні характеристики портів Маріуполя та Бердянська.  

Бердянськ Забезпечує прийом суден з осадкою до 7,9 м та довжиною до 229 м.  
Паспортні глибини прохідного каналу – 8,55 м.  
Паспортні глибини акваторії порту       – 8,4   м. 

Маріуполь Приймає судна з осадкою до 8,0 м. і довжиною до 240 м.  
Тимчасова прохідна осадка суден         – 7,7  м.  
Паспортні глибини акваторії порту      – 9,75 м. 
Паспортні глибини на підхідному каналі вугільної гавані – 9,15 м.  
Відповідно до Морської доктрини України, затвердженої  Постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307, морським 
кластером, яким є “неформальне функціональне об’єднання подібних, 
суміжних або додаткових суб’єктів морегосподарського комплексу з 
активними каналами для бізнес-транзакцій, комунікацій та діалогу, 
що поділяють спеціалізовану інфраструктуру, робочі ринки та послуги і 
мають спільні можливості або загрози”. 

Джерела:    https://www.facebook.com/NBUexpertplatform/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX.  
                    https://www.marport.net/?q=uk (офіційний сайт Маріупольського морського торг. порту (ММТП)). 
                     http://bmtport.com.ua  (офіційний сайт Бердянського морського торг. порту (ММТП)) 
                     ДП “Адміністрація морських портів України”. 
                     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF.  
 

Таблиця.  Керч-Єнікальский канал.   

До встановлення арок 
Керченського мосту  

Після встановлення арок Керченського мосту. 

Макс. довжина – 215 м.  
Осадка – до 8 м.  

Макс. довжина – 160 м. (понад 160 м. мають отримувати спец. 
дозвіл).  
Надводний габарит – макс. 33 м.  
Вхід суден заборонений в період туманів, снігопадів, імли, 
злив та при швидкості вітру більше 14 м/с.  
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До встановлення арок 
Керченського мосту  

Після встановлення арок Керченського мосту. 

Пропускна здатність – до 150 суден за добу.  
Фактична пропускна здатність у бік українських портів Азову 
(2018) – 2 судна на добу (за період з 29 квітня по 30 листопада 
2018 року через Керченську протоку пройшло в/із 
Маріупольського та Бердянського морських портів 431 судно. 

Джерела:    https://www.facebook.com/NBUexpertplatform/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX.   
 
Що стосується суднопроходів через Керч-Єнікальський канал, то до 2014-го року через Керченську 
протоку щороку проходило до 9 тисяч суден, регулюючись: 
1) Наказом Міністерства транспорту України від 09.10.2002 року № 721 “Про затвердження 
Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього” та  
2) Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.96 N 529 “Про затвердження Правил плавання 
і перебування в територіальному морі, у внутрішніх водах, на рейдах та в портах України 
іноземних військових кораблів”.   
 
Після додавання псевдо-Республіки Крим до складу Російської Федерації торгові кораблі, які 
обслуговуються в українських азовських портах Маріуполя та Бердянська, для проходження через 
Керченську протоку виконують розпорядження філії “Администрация морских портов Черного 
моря” в місті Керч, що є адміністрацією, яка виникла після націоналізації у 2014-му році 
Госсоветом Республіки Крим порту Керч та інших цілісних майнових комплексів підприємств 
сфери управління Міністерства інфраструктури України та Міністерства аграрної політики та 
продовольства України.   
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                     офіційний сайт Маріупольського морського торг. порту (ММТП). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

Таблиця.  Експорт окремих видів продукції через морські порти Чорного та Азовського морів. 

Порти 
Чорного та 
Азовського 
морів 

2016 
Про-
пускна 
спро-
мож-
ність 

2016 
Ванта-
жо-
обіг, 
тис. 
т.94 

2016, 
ту-
рист. 
потен 
ціал, 
млн. 

2017, тис. т. 2017, 
структура 
% 

2018, тис. т. 2018, 
структура 
% 

Ме-
та-ли 

зер- 
нові 

Ме-
та-
ли 

зер-
нові 

Ме-
тали 

зер-
нові 

Ме-
та-
ли 

зер-
нові 

Чорноморськ 64300 15900  417 8059 3,0 21,2 1013 9209 6,7 23,8
Маріуполь 18800 7600  4409 494 31,3 1,3 4112 448 27,3 1,2
Миколаїв 29600 22400  2482 8806 17,6 23,2 2885 12454 19,2 32,1
Одеса 56000 25300 4/ рік 4620 7551 32,8 19,9 3245 6835 21,6 17,6
Бердянськ 3700 3800  331 637 2,4 1,7 187 784 1,2 2,0
Южний 61500 39300  1192 8680 8,5 22,8 2647 7879 17,6 20,3
Інші     641 3781 4,5 9,9 951 1136 6,3 2,9
у т.ч. інші 
Ізмаїл 

9300 5700    

у т.ч. інші 
МП “Ольвія” 

9500 6500    

у т.ч. інші 
МП “Рені” 

8000 970    

у т.ч. інші 
МП 
“Скадовськ” 

1300 30    

у т.ч. інші 
МП “Усть-
Дунайськ” 

5000 30    

у т.ч. інші 
МП “Херсон” 

8000 3700    

Усього  131700  14092 38006 100 100 15040 38 744 100 100
у т.ч. 
Бердянськ + 
Маріуполь 

22500 11400  33,7 3,0   28,5 3,2

Джерела:    https://www.facebook.com/NBUexpertplatform/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX.  
                     Адміністрація морських портів України.   

Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 
року, затвердженої Розпорядженням КМУ від 11 липня 2013 р. № 548-р: 
“забезпечити щороку переробку 210 млн. тонн вантажів; 
залучити приватні інвестиції в обсязі 26 млрд. гривень для розвитку об’єктів портової 
інфраструктури; 
створити потужності для переробки у морських портах не менш як 250 млн. тонн вантажів на рік і 
забезпечити ефективний розвиток об’єктів портової інфраструктури”. 
 

Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року, затвердженою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р, визначила, що сукупна 
потужність вантажообробки морських портів становить більш як 230 млн. тонн на рік. 

                                                            
94  
https://mtu.gov.ua/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80
%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%202038.pdf . 
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Таблиця.  Середньомісячні обсяги експорту металів у розрізі за морськими портами, 2018-й рік, 
тис. тонн. 

Порт Чавун Металопрокат Брухт Напівфабрикати 
та сплави 

Усього 

Порти Азовського моря 
Маріуполь 41 91 211 343
Бердянськ  16  16

Порти Чорного моря 
Ізмаїл  12 1 13
Чорноморськ 12 30 43 84
Миколаїв 39 197 4  240
Одеса 32 237 2 270
Ольвія  43 3  43
Херсон  20  23
Южний  97  220
Усього:  741 7 257 1 252
Джерела:    https://www.facebook.com/NBUexpertplatform/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX.  
                     Адміністрація морських портів України.   

 

Таблиця.  Кількість затриманих суден у морі силовими органами Російської Федерації та середні 
втрати часу внаслідок їх догляду перед входом та виходом з моря.  

Місяць 2018 року Затримки в морі 
(випадків) 

Втрати часу від перевірок (годин / судно) 

Кількість суден (з них 
під прапором ЄС) 

Перед входом до 
моря. 

Перед виходом з 
моря. 

Травень 21 (8)   
Червень 25 (4)   
Липень 40 (12) 28,4 57,5 
Серпень 14 (3) 73,1 90,1 
Вересень 8 (1) 47,0 79,0 
Жовтень 2 77,1 91,4 
Листопад 0 124,2 (max) 115,0 (min) 
Грудень 0 71,5 46,5 

* затримання в морі припинились 22.10.2018 р.  
Джерела: BlackSeaNews (https://www.blackseanews.net ), https://ports.com.ua.    
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Таблиця.  Фінансові результати Азовських портів. 

 
Джерела:    https://www.facebook.com/NBUexpertplatform/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX.  
 

Таблиця.  Фінансові результати Азовських портів. 

 
Джерела:    https://www.facebook.com/NBUexpertplatform/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX.  
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Джерела:    https://www.facebook.com/NBUexpertplatform/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX.  
  

Таблиця.  Динаміка часток експорту чорних металів у 2017-2018-му роках.  

 Порти Азова Порти Чорного моря Інші види транспорту 
01.2017 19% 59% 22% 
02.2017 20% 64% 16% 
03.2017 19% 40% 41% 
04.2017 42% 41% 17% 
05.2017 39% 37% 24% 
06.2017 32% 46% 22% 
07.2017 34% 28% 38% 
08.2017 7% 58% 35% 
09.2017 14% 56% 30% 
10.2017 35% 48% 17% 
11.2017 20% 39% 41% 
12.2017 24% 70% 6% 
01.2018 19% 63% 18% 
02.2018 18% 58% 24% 
03.2018 26% 60% 14% 
04.2018 25% 49% 26% 
05.2018 23% 49% 28% 
06.2018 22% 48% 30% 
07.2018 23% 57% 20% 
08.2018 19% 44% 37% 
09.2018 27% 47% 26% 
10.2018 27% 44% 29% 
11.2018 20% 68% 12% 
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 Порти Азова Порти Чорного моря Інші види транспорту 
12.2018 17% 74% 9% 

Джерела:    https://www.facebook.com/NBUexpertplatform/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX.  
                    АМПУ, ДФС (на основі даних об’єднання “Укрметалургпром” щодо обсягів виробництва продукції 
металургії за окремими металургійними заводами та даних АМПУ щодо обсягів відвантажень відповідної продукції 
через порти).  

 
 
ВИСНОВКИ. 

Транспортна стратегія України на період до 2020 року, затверджена Розпорядженням КМУ від 20 
жовтня 2010 р. N 2174-р95, визначала, що пріоритетами розвитку морського транспорту є: “… 
підвищення безпеки мореплавства та  забезпечення  екологічної безпеки шляхом: - установлення та 
дотримання правил судноплавства українською частиною Азовського моря і Керченської 
протоки;…”. 

Виконання договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у 
використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаного 24 грудня 2003 року в м. 
Керчі,  визначається не текстом міжнародного договору, а законодавством та підзаконними 
нормативно-правовими актами Російської Федерації, яка de facto регулює прохід суднами 
Керченською протокою.  Остання, прийнявши до складу псевдо-Республіку Крим, 
Государственный Совет якої попередньо націоналізував  Постановою № 1757-6/14 від 17.03.2014 
року цілісні майнові комплекси Міністерства інфраструктури України, у т.ч.:  
1) Державна судноплавна компанія “Керченська паромная переправа” (юридична адреса: 98307, 
Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Целимберна, 16, код ЄДРПОУ 14333981); 
2) Державне підприємство “Керченський морський торговий порт” (юридична адреса: 98312, 
Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 28, код ЄДРПОУ 01125554); 
3) Державне підприємство “Керченський морський рибний порт” (юридична адреса: 98320, 
Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 49, код ЄДРПОУ 00467873); 
4) Державне підприємство “Служба капитана Керченського морського рибного порту” (юридична 
адреса: 98320, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 49, код ЄДРПОУ 33385610),  
видала  Розпорядження Уряду Російської Федерації від 3 жовтня 2015 р. N 1963-р от 03.10.2015 г. 
№ 1963-Р “Об установлении границы морского порта Керчь (Республика Крым) в части 
акватории”, порушивши статтю 15 Конституції Російської Федерації, яка визнає пріоритетність 
міжнародних договорів, у т.ч. договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні 
Азовського моря та Керченської протоки від 24 грудня 2003 року. 
 
Аналогічно з однієї сторони: 
1) у п. 27 Постанови Уряду РФ від 2 жовтня 1999 р. N 1102 "О Правилах плавания и 
пребывания иностранных военных кораблей и других государственных судов, 
эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во внутренних морских 
водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования военных кораблей и морских портах 
Российской Федерации" визначено, що “корабли и суда пользуются правом мирного прохода через 
территориальное море Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", 
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации”,  
з іншої сторони в Російській Федерації не було проконтрольовано, щоб:  
2) в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 313 “Об 
утверждении обязательных постановлений в Морском порту Керчь” було відображено норму 

                                                            
95  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80 . 
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статті 1 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні 
Азовського моря і Керченської протоки, відповідно до якої Азовське море та Керченська протока є 
внутрішніми водами не лише Російської Федерації, але і України. 

Тому відповідно до п. 27 Постанови Уряду РФ від 2 жовтня 1999 р. N 1102, у п. 20 Приказа 
Министерства транспорта Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 313 “Об утверждении 
обязательных постановлений в Морском порту Керчь” Міністерство закордонних справ Російської 
Федерації могло б рекомендувати звільнення проходу військовими суднами між пунктами 
базування Військово-морських сил України через внутрішні води України у Керченській протоці 
від дозвільного порядку руху та узгодження такого звільнення із командуванням Військово-
морських сил України96, оскільки дозвільний порядок передбачений лише для суден третіх 
країн, відповідно до Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у 
використанні Азовського моря і Керченської протоки.  Для суден сторін, для яких Азовське море 
та Керченська протока є внутрішніми водами, достатньо було б забезпечити мирний прохід 
шляхом повідомлення. 
 
Зрозуміло, що повне виконання умов Договору між Україною та Російською Федерацією про 
співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки передбачало б:  
1)  відновлення у тій чи іншій формі повноважень Служби  регулювання  руху суден (СРРС) 
Міністерства інфраструктури, яка підпорядковується філії “Дельта-лоцман” (http://www.delta-
pilot.ua ) - структурному підрозділу державного підприємства “Адміністрація морських портів 
України” (ДП “АМПУ”) Міністерства інфраструктури України, з якою б узгоджувала діяльність у 
Керченській протоці російська Служба управления движением судов (СУДС). 
2) внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.96 N 529 “Про затвердження 
Правил плавання і перебування в територіальному морі, у внутрішніх водах, на рейдах та в портах 
України іноземних військових кораблів”, відповідно до Закону України  “Про державний кордон 
України”. 

Проте навряд чи Міністерство закордонних справ Російської Федерації, яке навіть не повідомило 
Міністерство закордонних справ України про будівництво у внутрішніх водах України об’єкта 
(Керченського мосту), буде контролювати виконання чинного в Російській Федерації договору 
між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського 
моря і Керченської протоки, підписаного 24 грудня 2003 року в м. Керчі, у нормативно-
правових актах Міністерства транспорту Російської Федерації, Федерального государственного 
бюджетного учреждения “Администрация морских портов Черного моря”.   
 
Оскільки Міністерство інфраструктури України оцінило збитки від експлуатації Керченського 
мосту приблизно у 500 млн. грн. на рік, переважно внаслідок обмеження габаритів та тоннажності 
суден97, то успіхом позову України до Постійного третейського суду у Гаазі (Нідерланди) могли б 
стати накладені репарації98.  Проте навіть якщо через декілька років до Мін’юсту Російської 
Федерації і буде передано позитивне рішення Постійного третейського суду у Гаазі, вже сьогодні 
нормативно-правові акти всередині Російської Федерації дозволяють Мін’юсту РФ передавати до 
Конституційного суду РФ запити щодо відповідності рішення міжнародного суду Конституції РФ. 

                                                            
96  https://navy.mil.gov.ua . 
97  https://economics.unian.ua/transport/10118948-pivmilyarda-griven-na-rik-u-kabmini-ocinili-pryami-zbitki-ukrajini-vid-
kerchenskogo-mostu.html . 
98  Див.: https://pcacases.com/web/sendAttach/2135,   https://pcacases.com/web/sendAttach/2136 ("Спір про права 
прибережних держав у Чорному і Азовському морях, а також Керченській протоці"). 
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Додавання псевдо-Республіки Крим до складу Російської Федерації суперечило ратифікованим 
міжнародним договорам Російської Федерації, пріоритетність яких визнана ст. 15 Конституції 
Російської Федерації.  Внутрішньодержавні нормативно-правові акти Міністерства транспорту 
Російської Федерації базуються не на нормах міжнародного права, а на праві сильного.   У 
противному випадку Міністерство транспорту Російської Федерації призначило б осіб, 
відповідальних за здійснення державного контролю за безпекою мореплавства, за дотриманням 
у російському законодавстві зобов’язань, накладених міжнародними договорами Російської 
Федерації щодо Керченської протоки.  Проведена в межах нормативно-правових актів Російської 
Федерації зміна статусу Криму та Севастополя жодним чином не вплинула на те, що Азовське 
море та Керченська протока залишаються внутрішніми водами обох країн.   

De jure частина 4 статті 15 Конституції Російської Федерації відстоює напрямок монізму, який 
визнає пріоритетність міжнародного права в єдиній системі права: “загальновизнані принципи і 
норми міжнародного права та міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її 
правової системи.   Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, 
ніж передбачені законом, то застосовують правила міжнародного договору”.   

Проте de facto, попри існуючі двосторонні та багатосторонні договори Російської Федерації, які 
визнають Азовське море та Керченську протоку внутрішніми водами Росії та України, будь-які 
рішення міжнародних судів, пов’язані з ситуацією навколо Чорного та Азовського морів та 
Керченської протоки, будуть виконуватись Російською Федерацією швиде за все лише у випадку, 
якщо вони ухвалюватимуться на користь Російської Федерації.  У випадку прийняття 
міжнародними судами рішень, не вигідних для Російської Федерації, існує ймовірність, що такі 
рішення виконуватись не будуть:  
1) на підставі Статті V Нью-Йоркської Конвенції про визнання і виконання іноземних арбітражних 
рішень 1958-го року, 
2) на підставі внутрішніх Федеральних законів (у т.ч. ст. 417 Цивільно-процесуального кодексу 
РФ, ч. 4 ст. 239 та п. 7 ч. 1 ст. 244 Арбітражного процесуального кодексу РФ, ст. 36 Закону РФ 
“Про міжнародний комерційний арбітраж”), попри те, що у минулі роки в Російській Федерації 
виконувалось 95% рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ)99. 

Наприклад, стаття 15 Конституції Російської Федерації, яка визнає пріоритетність міжнародних 
договорів, вже сьогодні знаходиться у конфлікті зі статтею 65 Конституції Російської Федерації, 
яка визначила, що у складі Російської Федерації знаходяться такі суб’єкти, як Республіка Крим та 
місто федерального значення Севастополь.   

Попри те, що зазначений статус цих територій не визнано як Україною, так і жодною іншою 
країною Світу, можна передбачати, що будь-які рішення міжнародних судів щодо усунення 
порушення суверенітету України як прибережної держави можуть бути розтлумачені як такі, що 
порушують принцип верховенства Конституції Російської Федерації, зокрема, зокрема, статті 65 

                                                            
99  Що стосується виконання Російською Федерацією Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а отже і 
рішень Європейського суду з прав людини, то варто звернути увагу на Федеральний конституційний закон “Про 
внесення змін до Федерального конституційного закону “Про Конституційний Суд Російської Федерації” від 
14.12.2015 р. № 7-ФКЗ,  який виклав частину першу статті 104-1 Федерального конституційного закону у редакції, 
відповідно до якої “федеральний орган виконавчої влади, наділений компетенцією у сфері забезпечення діяльності по 
захисту інтересів Російської Федерації при розгляді в міждержавному органі по захисту прав і свобод людини скарг, 
поданих проти Російської Федерації на підставі міжнародного договору Російської Федерації, рішення міждержавного 
органу по захисту прав і свобод людини внаслідок того, що в частині, яка зобов’язує Російську Федерацію до 
вживання заходів по його виконанню, це рішення базується на положеннях міжнародного договору Російської 
Федерації у тлумаченні, яке ймовірно  призводить до їх розбіжності з Конституцією Російської Федерації, вправі 
звернутись до Конституційного Суду Російської Федерації з запитом щодо вирішення питання про можливість 
виконання рішення міждержавного органу по захисту прав і свобод людини.   
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щодо належності до складу РФ Республіки Крим та м. Севастополь, а не статті 15 щодо 
пріоритетності міжнародних договорів.   
 
На підтвердження цього висновку можна навести ситуацію навколо Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду.     

№  Право України. Право РФ 
1 Статус               

Римського 
статуту  
міжнародного 
кримінального 
суду  (Рим, 17 
липня 1998 
року). 

Для УРСР підписана 20.01.2000 
року. Ратифікації шляхом 
прийняття (А), схвалення (АА), 
приєднання (а) та 
правонаступництво не 
відбувалось100.     
 
Висновком Конституційного Суду 
України від 11 липня 2001 року N 
3-в/2001 у справі N 1-35/2001 за 
конституційним поданням 
Президента України про надання 
висновку щодо відповідності 
Конституції  
України Римського Статуту 
Міжнародного кримінального  
суду (справа про Римський 
Статут) визнано “Римський  
Статут Міжнародного 
кримінального суду  
( 995_588 ), підписаний від імені 
України 20 січня 2000 року, який 
вноситься  до  Верховної  Ради  
України  для надання згоди на 
його обов'язковість,  таким,  що  
не  відповідає Конституції 
України, в частині,  що  
стосується  положень  абзацу  
десятого  преамбули та  
статті  1  Статуту,  за  якими  
"Міжнародний  кримінальний суд 
... доповнює національні органи 
кримінальної юстиції".  
 
Проте 17 квітня 2014 р. уряд 
України подав декларацію 
відповідно до статті 12(3) Статуту, 
яка визнає юрисдикцію Суду 
відповідно до ймовірних злочинів, 
здійснених на території України у 

Для РФ підписано 13.09.2000 
року.  Ратифікації шляхом 
прийняття (А), схвалення (АА), 
приєднання (а) та 
правонаступництво не 
відбувалось.   
 
Розпорядження Президента 
Російської Федерації від 16 
листопада 2016 року № 361-рп 
“Про наміри Російської 
Федерації не стати учасником 
Римського статуту 
Міжнародного кримінального 
суду”101 було видане після 
визнання 14 листопада 2016 
року102 Міжнародним 
кримінальним судом ситуації в 
Криму та Севастополі 
рівнозначною міжнародному 
збройному конфлікту між 
Росією та Україною.   

                                                            
100  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_i40 .   
     https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Ukraine.pdf.  
101  http://kremlin.ru/acts/bank/41387/print.  
102  https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE-Ukraine.pdf.   
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№  Право України. Право РФ 
період з 21 листопада 2013 р. по 
22 лютого 2014 р. 

 
Реалізації права на прохід військовими суднами між пунктами базування Військово-морських сил 
України через внутрішні води України у Керченській протоці, звільненню моряків, захоплених у 
відкритих водах Керченської протоки, та поверненню викрадених військових суден ВМС ЗСУ 
України (“Бердянськ”, “Нікополь”, “Яни Капу”) швидше за все перешкоджатиме напрямок теорії 
монізму щодо пріоритетності внутрішньодержавного права над міжнародним, який домінує в 
Російській Федерації.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ.  
 
Доцільно створити та провести сесію українсько-російської комісії з питань виконання Договору 
між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і 
Керченської протоки, підписаного 24 грудня 2003 року в м. Керч, яка б врегулювала кризову 
ситуацію.  
 
Чи є альтернатива cплаті лоцманам російської “Службы управления движением судов (СУДС)” 
торговими кораблями, які обслуговуються в українських азовських портах Маріуполя та 
Бердянська, та виконанню командуванням Військово-морських сил України дозвільних процедур 
та розпоряджень філії “Администрация морских портов Черного моря” в місті Керч, яка 
представляє адміністрацію, що націоналізувала порт Керч та інші цілісні майнові комплекси 
підприємств сфери управління Міністерства інфраструктури України та Міністерства аграрної 
політики та продовольства України?     

Поліпшити стан Військово-Морських Сил Збройних Сил України для належного виконання 
завдань із забезпечення захисту національних інтересів на морі щодо реагування на загрози з моря 
дозволить і новий “Херсонський Чорноморсько-Азовський канал” - проритий між Херсонською 
областю та окупованим Кримом, інфраструктурний проект України, що співфінансуватиметься за 
рахунок репарацій, отримуваних в результаті рішень міжнародних судів. 
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База даних існуючих гідротехнічних споруд, крім гідроспоруд на території Автономної Республіки 
Крим та Севастополя, видана Регістром судноплавства України станом на 1 жовтня 2018 року у 
відповідності з Положенням про ведення Бази даних гідротехнічних споруд № 2-07-13: 
http://shipregister.ua/pdf/gts.pdf.   Базовою проектно-вишукувальною організацією для морського 
будівництва на Чорноморсько-Азовському та Дунайському басейнах є ДП "Державний проектно-
вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту "ЧорноморНДІпроект" 
Міністерства інфраструктури України (http://www.blasdari.com ). 

 

Недоліки Переваги 

Середнє завантаження Чорноморських 
портів України становить 30% пропускної 
спроможності.   
Як для ДП “АМПУ”, так і для головних 
клієнтів – транспортно-експедиторських 
компаній (ТОВ “Метінвест-шиппінг” 
(ЄДРПОУ: 31158623, 
https://metinvestholding.com/about/shipping ), 
ТОВ “Портінвест-лоджистік” (ЄДРПОУ: 
36978722, http://logistic.portinvest.com.ua ) 
дешевше переорієнтувати частину 
вантажопотоків з портів Азовського моря на 
порти Чорного моря.   
 
З Маріуполя:  
1) припортова залізнична станція  
“Маріуполь-порт”, 27,1 км залізничних 
колій порту,  
2) автомобільні дороги.   
З Бердянська: залізничні та автомобільні 
шляхи.   
 
У листопаді-грудні 2018 р. ПАТ “ММКІ 
ім. Ілліча” та ПАТ “Азовсталь” 
переорієнтували 35-40% своєї продукції 
на порти Чорного моря.  Але чи можливо 
переорієнтувати весь річний експорт: 
1) 4,493 млн. тонн металів (28,5%, зг. даних 
2018 року) та 1,232 млн. тонн зернових 
(3,2%),  
річний імпорт:  
2) вугілля (3%)?  

До 2014-го року через Керченську протоку 
щороку проходило до 9 тисяч суден, 
сплачуючи відповідні збори за послуги  
лоцманів-операторів  служби  регулювання  
руху суден (СРРС). 

“Херсонський Чорноморсько-Азовський 
канал” перебере на себе трафік від суден, 
що обслуговуються в українських азовських 
портах Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ, 
за лоцманське обслуговування, 

А окупований порт Керч обслуговуватиме 
судна, що прямують з російських азовських 
портів Таґанроґ, Темрюк, Кавказ, Єйськ, 
Азов та Ростов-на-Дону. 

Собівартість інфраструктурного проекту під 
умовною “Херсонський Чорноморсько-
Азовський канал” між внутрішніми водами 
України в Азовському морі та Чорним 
морем, проте вона може співфінансуватись 
надходженнями від репарацій, що надійдуть 
від судового позову МЗС України у Гаазі. 

Правила плавання суден по умовному 
“Херсонського Чорноморсько-Азовському 
каналу” та підхідними каналами до нього 
затверджуватимуться Наказом Міністерства 
транспорту України, відповідно до статей 3, 
10 і 110 Кодексу торговельного 
мореплавства України.   
 



 

53 
 

Недоліки Переваги 

На сьогодні, з точки зору українського 
права, єдиним законним способом в’їзду на 
територію Криму є кордон між 
Херсонською областю та de jure 
Автономною Республікою Крим.  
Спорудження гідротехнічної споруди під 
умовною назвою “Херсонський 
Чорноморсько-Азовський канал” 
ускладнить шляхи для легального в’їзду на 
територію Криму з точки зору українського 
права.   

Навігацію по “Херсонському 
Чорноморсько-Азовському каналу” 
здійснюватиме Філія “Дельта-лоцман” 
(http://www.delta-pilot.ua ) - структурний 
підрозділ державного підприємства 
“Адміністрація морських портів України” 
(ДП “АМПУ”) Міністерства інфраструктури 
України.  Філії “Дельта-лоцман” 
підпорядковувалась служба регулювання 
руху суден”  (СРРС).  Керівник “Дельта-
лоцман” призначатиме лоцмана-оператора. 

Плата за лоцманське обслуговування та інші 
збори, що надходитимуть за проходження 
новим каналом, стягуватимуться філією 
“Дельта-лоцман” (http://www.delta-pilot.ua ) 
- структурним підрозділом державного 
підприємства “Адміністрація морських 
портів України” (ДП “АМПУ”) 
Міністерства інфраструктури України:  

1) відповідно до Наказу Мінтрансу України 
від 08.05.2013  № 292 “Про затвердження 
Положення про морських лоцманів”, 
відповідно до статей 92 та 93 Кодексу 
торговельного мореплавства України,  
2) відповідно до Наказу Міністерства 
транспорту України № 340 від 28.05.2001 р. 
“Про затвердження Типового положення 
про службу регулювання руху суден”  
(СРРС), відповідно до статей  3  і  111  
Кодексу торговельного мореплавства 
України,  

3) відповідно до Наказу Міністерства 
транспорту України № 341 від 28.05.2001 
“Про затвердження Положення про 
лоцмана-оператора служби регулювання 
руху суден”, відповідно до статей  3  і  112  
Кодексу торговельного мореплавства 
України.     

 Військові кораблі України матимуть 
вільний прохід та захищатимуть акваторію 
від реалізації сценарію, прописаного  
Федеральным конституционным законом от 
17.12.2001 г. N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) 
“О порядке принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее составе 
нового субъекта Российской Федерации”. 
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Недоліки Переваги 

 Частково платежі за проходження каналу 
спрямовуватимуться на розвиток 
прибережної зони Херсонської області.   

 А Росії залишиться перспектива  
розраховувати на окупність 
інфраструктурних вкладень у Керченський 
міст - “самобуд” кошторисною вартістю 
3,66 млрд. доларів США (44 долари США з 
кожного з 83,22 млн. працездатних жителів 
Росії та Криму) за рахунок вантажопотоків 
російських азовських портів Таґанроґ, 
Темрюк, Кавказ, Єйськ, Азов та Ростов-на-
Дону. 
 
У майбутньому, якщо обставини складуться 
так, що тимчасово окуповані території 
повернуться до складу України, через 
проритий “Херсонський Чорноморсько-
Азовський канал” може бути збудований 
міст. 

 
Оскільки погіршення ситуації в Азовському та Чорному морях може ускладнити у першу чергу 
логістику експорту продукції гірничо-металургійного комплексу, але також і   з південно-східного 
регіону України, що матиме вкрай негативний вплив на показники соціально-економічного 
розвитку, рекомендується проведення консультацій з між органами виконавчої влади в Україні та 
регіональним бізнесом щодо формування технічного завдання на побудову гідротехнічної споруди 
під умовною назвою “Херсонський Чорноморсько-Азовський канал”. 
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Цей аналіз ПРОБЛЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДНОПЛАВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ     
(ЗОВНІШНІ НЕГАТИВНІ ЕФЕКТИ ВІД ЗАГОСТРЕНЬ В АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ ДЛЯ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО, ВІЙСЬКОВОГО ТА КРУЇЗНОГО  СУДНОПЛАВСТВА З ТОЧКИ ЗОРУ ДЕРЖАВНОЇ 
МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ) 
підготовлено для круглого столу, що проводиться громадськими об’єднаннями, науково-освітніми 
установами у місті Полтаві. 
 
Під час моєї понад десятирічної роботи на управлінських посадах у небанківських фінансових установах, 
мені довелось написати та прочитати чимало аналітичних оглядів емітентів у багатьох секторах економіки 
України: паливно-енергетичному, гірничозбагачувальному та металургійному, агропромисловому, 
зареєструвати та виконати з колегами чимало Угод з цінними паперами на первинному та на вторинному 
ринках, що є трьома з чотирьох видів ліцензованої ДКЦПФР діяльності: андерайтинг (первинне 
розміщення), брокерської та дилерської.  Наповнюючи активи інвестиційних фондів, реструктуризуючи 
боргові зобов’язання під час фінансової кризи у 2008-му році, довелось провести багато часу, 
розмірковуючи над питаннями, які так чи інакше стосуються соціально-економічного розвитку.   
 
Отримавши ступінь бакалавра суспільних наук Національного Університету “Києво-Могилянська 
Академія”  та магістра публічного управління Гарвардського університету (США), я також назбирав деяких 
академічний багаж.   
 
Будучи головою громадської організації “Інститут фінансів та права” 
(www.multiprofile.com.ua/konsultatsiji.htm ), зайнявшись громадською діяльністю у складі громадських рад 
при ліквідованому Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами, та при 
Полтавській обласній раді VI-го та VII-го скликання, я детально вивчав проблеми людського, у т.ч. 
соціально-економічного розвитку на регіональному рівні адмінстративно-територіального устрою України, 
особливо у сфері надрокористування та міжбюджетних відносин.   
 
Деякі із складових цього дослідження взято з багажу знань, отриманих у 2004-му році, коли я був 
консультантом Проекту соціально-економічного розвитку ПроООН “Цілі розвитку тисячоліття”.   
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