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Окупація Криму, санкції 
та блокада

Окупація та наступна незаконна анексія 
Кримського півострова Російською Федерацією в 
лютому-березні 2014 року та подальший розвиток 
агресії Росії проти України призвели до початку 
нового етапу в світовій історії санкцій.

Різні види санкцій як примусових обмежу-
вальних заходів з метою зміни політики конкрет-
ної держави відомі багато століть. Те, що ми 
спостерігаємо в цій темі з початку 2014 року, має 
відповісти на питання, чи може цивілізований світ 
у 3-му тисячолітті без застосування зброї змінити 
агресивну політику ядерної держави, засновника і 
постійного члена Ради безпеки ООН.

Автори сподіваються, що наведені результати 
досліджень, що проводилися протягом 6 років 
окупації Криму і продовжуються зараз, зроблять 
деякий внесок в розуміння цієї теми.

* * *

Навесні й влітку 2014 почали працювати перші 
рішення щодо санкцій, пов’язаних з окупацією 
Криму. Її активна фаза розпочалася 20 лютого 
2014 року як військова операція і завершилася    
18 березня стрімкою легітимізацією в РФ фейко-
вого «референдуму», що відбувся в окупованому 
Криму 16 березня.

Програма американських санкцій, пов’язаних 
із агресією Росії проти України, стартувала              
6 березня 2014 року, коли президент США Барак 
Обама видав Виконавчий указ (Execu�ve order; EO 
№ 13660) «Про блокування власності певних осіб, 
які сприяють ситуації в Україні».

Указом оголошено режим надзвичайного 
стану, а також введено персональні санкції: 
заблоковано активи і встановлено заборону в’їзду 
на територію США осіб, котрі відповідають за або 
брали участь прямо чи опосередковано у діях, які 
підривають демократичний устрій в Україні, 
загрожують миру, безпеці, стабільності, сувере-
нітету й територіальній цілісності України.

16 березня 2014 року президент США підписав 
указ (Execu�ve order № 13661), який розширює 
сферу дії надзвичайного стану. Санкції, введені 
указом проти низки російських посадових осіб у 
вигляді заморожування їхніх банківських рахун-
ків, арешту майна та відмови у видачі в’їзних віз. 
Сімох людей перераховано в указі поіменно, але у 
тексті також зазначається право Секретаря каз-
начейства доповнювати список за погодженням із 
державним секретарем.

20 березня 2014 року з’явився указ (Execu�ve 
order № 13662), яким введено секторальні санкції 
проти Росії. Цим указом запровадили санкції щодо 
окремих суб’єктів, які працюють у військовому та 
низці інших секторів економіки РФ.

27 березня 2014 року на 80-му пленарному 
засіданні 68-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН було 
прийнято Резолюцію A/RES/68/262 «Територіальна 
цілісність України». В ній ГА ООН закликала «всі 
держави, міжнародні організації та спеціалізовані 
установи не визнавати будь-яку зміну статусу 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь 
... і утримуватися від будь-яких дій або кроків, які 
можна було б витлумачити як визнання будь-якого 
такого зміненого статусу».

Ця резолюція заклала основу системи між-
народних правових актів щодо анексії Криму, 
пов’язаних із цим санкцій тощо.

25 червня 2014 набув чинності перший 
циркуляр Євросоюзу 692/2014, який заборонив 
імпорт до країн ЄС товарів з Криму і Севастополя, а 
також надання, прямо чи непрямо, фінансових 
послуг для цього імпорту, включаючи послуги 
страхування і перестрахування.

19 грудня 2014 р. президентом США підписано 
Execu�ve order № 13685,  безпосередньо 
пов’язаний з російською окупацією Криму. Указом 
заборонено ввезення або вивезення товарів, 
послуг або технологій до або з Криму, а також нові 
інвестиції у Кримський регіон України особою 
Сполучених Штатів, незалежно від її перебування. 
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Ця резолюція заклала основу системи між-
народних правових актів щодо анексії Криму, 
пов’язаних із цим санкцій тощо.

25 червня 2014 набув чинності перший 
циркуляр Євросоюзу 692/2014, який заборонив 
імпорт до країн ЄС товарів з Криму і Севастополя, а 
також надання, прямо чи непрямо, фінансових 
послуг для цього імпорту, включаючи послуги 
страхування і перестрахування.

19 грудня 2014 р. президентом США підписано 
Execu�ve order № 13685,  безпосередньо 
пов’язаний з російською окупацією Криму. Указом 
заборонено ввезення або вивезення товарів, 
послуг або технологій до або з Криму, а також нові 
інвестиції у Кримський регіон України особою 
Сполучених Штатів, незалежно від її перебування. 
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Кримські санкції забороня-

ють: польоти літаків та

заходи морських суден,

експорт та імпорт продукції

та послуг до/з території

Криму, зокрема фінан-

сові послуги, страхування,

лізинг, інвестиції, туризм,

кредитування та будь-які

контракти з підприємства-

ми, що працюють під юрис-

дикцією РФ на території

Криму тощо
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Вантажі з РФ до Криму і з Криму з кінця 2015  
до початку роботи автомобільної частини 
Керченського мосту в травні – грудні 2018 достав-
лялися тільки морським шляхом, пасажири – 
приблизно в рівних частках морським і повіт-
ряним транспортом через Керченську поромну 
переправу та аеропорт «Сімферополь» і лише з 
території РФ.

Через адміністративний кордон між Херсонсь-
кою областю та Кримом здійснюється лише 
пропуск громадян та особистих автомобілів 
місткістю до 8 пасажирів.

Зауважимо, що до окупації, у 2013 році, за 
даними Міністерства курортів і туризму АР Крим, 
66% пасажирів прибували до Криму залізничним 
транспортом, 24% – автотранспортом і 10% – 
авіаційним транспортом. Пасажирське морське 
сполучення було незначним.

За даними Управління статистики АР Крим, 
70,8 % вантажних перевезень в Криму в 2013 році 
здійснювалося автомобільним транспортом, 
27,3% – залізничним, 1,9% – морським. Частка 
повітряного транспорту була незначна – 0,03%.

Тому транспортна та інфраструктурна блокада 
в поєднанні з іншими санкціями змусила державу-
окупанта здійснити масштабні незаплановані 
витрати на екстрене придбання поромів, будів-
ництво нових причалів. РФ була змушена спішно 
будувати в 2016 підводний енергоміст і підводний 
газопровід через Керченську протоку, а також 
витратити колосальні кошти на термінове будів-
ництво моста через Керченську протоку.

Адмініструванням та імплементацією санкцій 
займається Агентство з контролю за іноземними 
активами – OFAC (Office of Foreign Assets Control), 
яке є підрозділом Міністерства фінансів США (US 
Department of the Treasury).

З весни 2014 року почали вводитися елементи 
континентальної блокади Криму з материкової 
частини України (див. карту).

З кінця 2015 до травня 2018 окупований Крим 
з півострова  перетворився де-факто на острів. 
Це створило абсолютно нову реальність для 
Криму і РФ.

31 березня 2014 Європейська орга-
нізація з безпеки повітряного руху 
(Євроконтроль) заборонила по-
льоти до Криму;

з квітня 2014 на півострів з матери-
кової України не постачаються 
вода і природний газ;

з 30 квітня 2014 офіційно закрито 
пункти пропуску через державний 
кордон та пункти митного контро-
лю в усіх морських портах і аеро-
портах Кримського півострова;

з 16 червня 2014 офіційно закрито 
морські порти Криму;

з грудня 2014 припинено вантаж-
не і пасажирське залізничне спо-
лучення;

з жовтня 2015 внаслідок грома-
дянської блокади припинено авто-
мобільне вантажне сполучення;

з листопада 2015 внаслідок грома-
дянської блокади припинено по-
стачання електроенергії.

1. У повному обсязі база даних станом на 1 лютого 2020 року 
міститься за посиланням h�ps://www.blackseanews.net/files/ 
sanc�ons-01022020.pdf.

У списку санкцій США в нашу базу додано додатково 10 підпри-
ємств, що містяться в інших санкційних програмах: TCO 
(Transna�onal Criminal Organiza�ons Sanc�ons Regula�ons); Syrian 
Sanc�ons Regula�ons; CYBER2. Ці юрособи наявні також в українсь-
кому списку.

Карта-схема послідовності введення режиму блокади 
окупованого Кримського півострова в 2014–2015 роках

Санкції у поєднанні з тран-

спортною, енергетичною та

водною блокадою Крим-

ського півострова змусили

РФ здійснити колосальні

екстрені витрати на при-

дбання поромів, будівниц-

тво морських причалів,

підводного електрокабелю,

газопроводу та мосту через

Керченську протоку

Кількість юридичних осіб у санкційних списках станом
на 1 лютого 2020 року. Діаграма 1

Динаміка додавання юридичних осіб до санкційних
списків по роках станом на 01.02.2020 року. Діаграма 2

Стан санкційного режиму
на 1 лютого 2020 року

Санкції США у зв’язку з агресією РФ проти 
України було запроваджено чотирма указами 
президента (Execu�ve order):

EO № 13660 від 06.03.2014;
EO № 13661 від 16.03.2014;
EO № 13662 від 20.03.2014;
EO № 13685 від 19.12.2014.

Протягом наступних років ці санкційні списки 
США активно доповнювалися новими фігуранта-
ми (це вирішує міністерство фінансів США). 
Останнє поповнення відбулося 29 січня 2020 
року.

Європейські санкції запроваджено трьома 
постановами Ради ЄС:

№ 269/2014 від 17.03.2014;
№ 692/2014 від 23.06.2014;
№ 833/2014 від 31.07.2014.

Санкційні списки України з’являлися як 
рішення РНБО і затверджувалися Указами 
Президента з різною періодичністю, починаючи 
з вересня 2015 року. Останні чинні укази:

№ 133/2017 від 15.05.2017;
№ 57/2018 від 06.03.2018;
№ 126/2018 від 14.05.2018;
№ 176/2018 від 21.06.2018;
№ 82/2019 від 19.03.2019.

Загалом у списках юридичних осіб, що 
перебувають під санкціями України, США та ЄС, 
міститься 1270 підприємств і політичних та мілі-
тарних організацій¹.

На 1 лютого 2020 в українському списку міс-
титься 1137 юридичних осіб, у списку США – 469, 
ЄС – 68.

На Діаграмі 1 можна побачити збіги у списках в 
усіх комбінаціях. Вони наочно свідчать, що про 
повну синхронізацію санкцій України, США та ЄС 
говорити, вочевидь, зарано.

Перші санкції щодо юридичних осіб за наслід-
ками російської агресії проти України США запро-
вадили 20 березня 2014.

Перша юрособа у санкційному списку ЄС 
з’явилася 12 травня 2014.

Перший санкційний список України затвердили 
16 вересня 2015.

Останнім на цей час «надходженням» до бази 
санкцій стала російська «Транспортна компанія 
«Гранд Сервіс Експрес» – оператор залізничного 
сполучення з окупованим Кримом, до якої запро-
ваджено санкції США 29 січня 2020.

На Діаграмі 2 можна побачити одне підприєм-
ство, яке потрапило під санкції до 2014, – це 
російська компанія, що з 2013 міститься у списку 
американської програми TCO як транснаціональна 
злочинна організація, а вже у 2018 потрапило до 
українського списку.

На 1 лютого 2020 під санк-
ціями США, ЄС та України 
у зв’язку з окупацією Криму
та агресією РФ проти Украї-
ни перебувають 1270 юри-
дичних осіб:
• список України – 1137,
• список США – 469,
• список ЄС – 68
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Вантажі з РФ до Криму і з Криму з кінця 2015  
до початку роботи автомобільної частини 
Керченського мосту в травні – грудні 2018 достав-
лялися тільки морським шляхом, пасажири – 
приблизно в рівних частках морським і повіт-
ряним транспортом через Керченську поромну 
переправу та аеропорт «Сімферополь» і лише з 
території РФ.

Через адміністративний кордон між Херсонсь-
кою областю та Кримом здійснюється лише 
пропуск громадян та особистих автомобілів 
місткістю до 8 пасажирів.

Зауважимо, що до окупації, у 2013 році, за 
даними Міністерства курортів і туризму АР Крим, 
66% пасажирів прибували до Криму залізничним 
транспортом, 24% – автотранспортом і 10% – 
авіаційним транспортом. Пасажирське морське 
сполучення було незначним.

За даними Управління статистики АР Крим, 
70,8 % вантажних перевезень в Криму в 2013 році 
здійснювалося автомобільним транспортом, 
27,3% – залізничним, 1,9% – морським. Частка 
повітряного транспорту була незначна – 0,03%.

Тому транспортна та інфраструктурна блокада 
в поєднанні з іншими санкціями змусила державу-
окупанта здійснити масштабні незаплановані 
витрати на екстрене придбання поромів, будів-
ництво нових причалів. РФ була змушена спішно 
будувати в 2016 підводний енергоміст і підводний 
газопровід через Керченську протоку, а також 
витратити колосальні кошти на термінове будів-
ництво моста через Керченську протоку.

Адмініструванням та імплементацією санкцій 
займається Агентство з контролю за іноземними 
активами – OFAC (Office of Foreign Assets Control), 
яке є підрозділом Міністерства фінансів США (US 
Department of the Treasury).

З весни 2014 року почали вводитися елементи 
континентальної блокади Криму з материкової 
частини України (див. карту).

З кінця 2015 до травня 2018 окупований Крим 
з півострова  перетворився де-факто на острів. 
Це створило абсолютно нову реальність для 
Криму і РФ.

31 березня 2014 Європейська орга-
нізація з безпеки повітряного руху 
(Євроконтроль) заборонила по-
льоти до Криму;

з квітня 2014 на півострів з матери-
кової України не постачаються 
вода і природний газ;

з 30 квітня 2014 офіційно закрито 
пункти пропуску через державний 
кордон та пункти митного контро-
лю в усіх морських портах і аеро-
портах Кримського півострова;

з 16 червня 2014 офіційно закрито 
морські порти Криму;

з грудня 2014 припинено вантаж-
не і пасажирське залізничне спо-
лучення;

з жовтня 2015 внаслідок грома-
дянської блокади припинено авто-
мобільне вантажне сполучення;

з листопада 2015 внаслідок грома-
дянської блокади припинено по-
стачання електроенергії.

1. У повному обсязі база даних станом на 1 лютого 2020 року 
міститься за посиланням h�ps://www.blackseanews.net/files/ 
sanc�ons-01022020.pdf.

У списку санкцій США в нашу базу додано додатково 10 підпри-
ємств, що містяться в інших санкційних програмах: TCO 
(Transna�onal Criminal Organiza�ons Sanc�ons Regula�ons); Syrian 
Sanc�ons Regula�ons; CYBER2. Ці юрособи наявні також в українсь-
кому списку.

Карта-схема послідовності введення режиму блокади 
окупованого Кримського півострова в 2014–2015 роках

Санкції у поєднанні з тран-

спортною, енергетичною та

водною блокадою Крим-

ського півострова змусили

РФ здійснити колосальні

екстрені витрати на при-

дбання поромів, будівниц-

тво морських причалів,

підводного електрокабелю,

газопроводу та мосту через

Керченську протоку

Кількість юридичних осіб у санкційних списках станом
на 1 лютого 2020 року. Діаграма 1

Динаміка додавання юридичних осіб до санкційних
списків по роках станом на 01.02.2020 року. Діаграма 2

Стан санкційного режиму
на 1 лютого 2020 року

Санкції США у зв’язку з агресією РФ проти 
України було запроваджено чотирма указами 
президента (Execu�ve order):

EO № 13660 від 06.03.2014;
EO № 13661 від 16.03.2014;
EO № 13662 від 20.03.2014;
EO № 13685 від 19.12.2014.

Протягом наступних років ці санкційні списки 
США активно доповнювалися новими фігуранта-
ми (це вирішує міністерство фінансів США). 
Останнє поповнення відбулося 29 січня 2020 
року.

Європейські санкції запроваджено трьома 
постановами Ради ЄС:

№ 269/2014 від 17.03.2014;
№ 692/2014 від 23.06.2014;
№ 833/2014 від 31.07.2014.

Санкційні списки України з’являлися як 
рішення РНБО і затверджувалися Указами 
Президента з різною періодичністю, починаючи 
з вересня 2015 року. Останні чинні укази:

№ 133/2017 від 15.05.2017;
№ 57/2018 від 06.03.2018;
№ 126/2018 від 14.05.2018;
№ 176/2018 від 21.06.2018;
№ 82/2019 від 19.03.2019.

Загалом у списках юридичних осіб, що 
перебувають під санкціями України, США та ЄС, 
міститься 1270 підприємств і політичних та мілі-
тарних організацій¹.

На 1 лютого 2020 в українському списку міс-
титься 1137 юридичних осіб, у списку США – 469, 
ЄС – 68.

На Діаграмі 1 можна побачити збіги у списках в 
усіх комбінаціях. Вони наочно свідчать, що про 
повну синхронізацію санкцій України, США та ЄС 
говорити, вочевидь, зарано.

Перші санкції щодо юридичних осіб за наслід-
ками російської агресії проти України США запро-
вадили 20 березня 2014.

Перша юрособа у санкційному списку ЄС 
з’явилася 12 травня 2014.

Перший санкційний список України затвердили 
16 вересня 2015.

Останнім на цей час «надходженням» до бази 
санкцій стала російська «Транспортна компанія 
«Гранд Сервіс Експрес» – оператор залізничного 
сполучення з окупованим Кримом, до якої запро-
ваджено санкції США 29 січня 2020.

На Діаграмі 2 можна побачити одне підприєм-
ство, яке потрапило під санкції до 2014, – це 
російська компанія, що з 2013 міститься у списку 
американської програми TCO як транснаціональна 
злочинна організація, а вже у 2018 потрапило до 
українського списку.
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Станом на 1 січня 2020 року одиниць на 
півострові залишилося 6 діючих банків РФ. Всі 
вони перебувають під міжнародними санкціями.

Російські банківські установи, що функціо-
нували в Криму до окупації (зокрема Сбербанк, 
Альфа-банк, ВТБ) теж припинили свою діяльність 
на окупованому півострові через санкції та не 
планують її відновлювати.

Саме ця обставина стала додатковим філь-
тром для деяких західних бізнесменів, котрі 
після відвідин Криму з інвестиційною розвідкою 
зайняли вичікувальну позицію. Вона зумовлена 
насамперед тим, що європейські банки через 
санкції не можуть співпрацювати з банками, які 
функціонують на території півострова.

7

Тяжка доля банків Російської Федерації в окупованому Криму, 2014–2019, станом на січень 2020 року, кількість банків

Наведений аналіз свідчить
про величезні можливості
посилення санкційного
режиму за агресію проти
України щодо підприємств 
РФ за рахунок синхронізації
санкцій України, США та ЄС

Розподіл юридичних осіб із санкційних списків США, ЄС та України
за країнами та регіонами реєстрації станом на 01.02.2020. Діаграма 3 

Наше дослідження показало, що за роки дії 
санкцій 88 підприємств (6,9%) зі списків було 
ліквідовано. Здебільшого якісь зміни статусу 
підприємств помітні після запровадження проти 
них санкцій США.

З ліквідацією підприємства, щодо якого застосо-
вано санкції, його функція, що була підставою для 
санкцій, не зникає – вона передається іншій 
юридичній особі. З 88 ліквідованих юридичних 
осіб 32 мають офіційних правонаступників, з них 
під санкціями лише 11.

Частка підприємств з реєстрацією на території 
Російської Федерації у санкційних списках 
становить:

• у списках США – 76%;
• у списках України – 68%;
• у списках ЄС – 44%.

У зведеному списку юридичних осіб, які 
перебувають під санкціями США, ЄС та України:

• 67% – зареєстровані на території РФ;
• 14% – розташовані в окупованому Криму та 

перереєстровані за законодавством РФ;
• 9% – резиденти України, які тим чи іншим 

чином пов’язані з РФ. В українському списку 
таких підприємств 10%. Серед них, зокрема, 
дочірні російські банки та численні представ-
ництва російських підприємств сфери інфор-
маційних технологій, що загалом є логічним.

• 7% – резиденти інших країн, здебільшого 
зарубіжні, частіше – офшорні, реінкарнації 
російських підприємств;

• 3% – резиденти окупованих частин Донець-
кої та Луганської областей. Значна частина – 
це політичні та мілітарні формування.

В Криму залишилося лише
6 російських банків із 36 в
перші роки окупації. Всі
вони під санкціями.
Банківські санкції роблять
неможливими в Криму ні
інвестиції, навіть приватні
російські, ні міжнародні
платіжні системи та інші
фінансові сервіси

Вплив санкцій на банківську
сферу в Криму

До початку окупації на території АР Крим та 
міста Севастополь діяла розгалужена мережа 
відокремлених підрозділів комерційних банків. 
Свої підрозділи на півострові мали 67 банків-
ських установ, зареєстрованих на материковій 
частині України, а також 2 банки, розташовані в 
Криму – «Чорноморський Банк Розвитку та 
Реконструкції» і Банк «Морський».

Держава-окупант планувала використати 
українські фінансові установи для пом’якшення 
проблем «перехідного періоду». Однак жоден з 
українських банків, який мав відокремлені 
підрозділи на території Криму, не надав згоду 
продовжувати роботу на окупованій території 
відповідно до законодавства РФ.

За період окупації Криму в різні часи почи-
нали роботу 34 російських банки. Крім того, під 
російську юрисдикцію перейшли 2 місцеві банки 
(загалом 36).

На початок 2020 року 28 банків позбулися 
ліцензій. З них 4 банки вже ліквідовано, 24 пере-
бувають у процедурі банкрутства.

2 російських банки, що залишили Крим після 
нетривалої спроби роботи, ще працюють на 
території РФ.
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то надалі кількість порушників щорічно зменшу-
валася, а в 2019 році їхня кількість становила лише 15, 
тобто зменшилася майже у 6 разів (див. Табл. 1, 
Діаграма 1). 

– переважно з африканських країн або екзотичних 
островів, де вимоги до технічного стану суден при 
реєстрації є простішими, а вартість процедури – 
дешевшою.

Ще в перші роки окупації з портів Криму зникли 
прапори країн – членів ЄС та НАТО. Востаннє їх 
бачили 18 березня 2017 в Керчі на щоглі болгарсь-
кого танкера-газовозу BRIZ (IMO: 8899720), що 
перевозив скраплений газ до Болгарії. 

Прапори Греції, Туреччини, Кіпру, Італії, Пор-
тугалії та Мальти зникли з кримських портів значно 
раніше: прапор Греції в Криму останнього разу 
бачили 27.07.2015, Туреччини – 06.04.2015, Кіпру – 
26.03.2015, Італії – 05.10.2014, Португалії – 
17.09.14, Мальти – 19.08.2014. 

В 2014 у кримських портах 
бачили прапори 32 країн, 
крім РФ, в 2017 – 14, в 2018 – 
7, в 2019 – 6 країн. Це нако-
пичувальний результат 
міжнародних санкцій: 
морська блокада навколо 
окупованого Криму 
стискається сильніше

Вплив санкцій на морське 
сполучення з окупованим 
Кримським півостровом

В 2019 до Криму в пору-
шення санкцій заходили 
лише 15 іноземних суден 
(окрім РФ), у перший рік 
окупації, 2014, їх було 85... 
Це майже повне припинен-
ня морського трафіку 
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Розподіл суден – порушників кримських санкцій за країнами реєстрації судновласників у 2014–2019 роках, табл. 1* 

Країна

Латвія

Китай

Болгарія

Швейцарія

ОАЕ

Сінгапур

Німеччина

Італія

Сирія

Єгипет

Україна

Румунія

Ліван

Греція

Туреччина

Загалом

№ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всього

1

1

3

1

1

2

2

3

3

6

7

11

15

24

63

143

2014

1

1

1

1

2

2

3

1

5

6

1

20

41

85

2015

1

2

1

1

1

1

2

7

2

5

32

55

2016

1

3

  

1

2

2

11

8

2

19

49

2017

1

  

1

2

8

12

3

15

42

2018

  

2

3

2

5

9

2

12

35

2019

  

3

1

2

8

1

15
* сума показників у рядках таблиці за роками не повинна дорівнювати значенню у стовпчику «Всього», оскільки щороку до переліку суден – 
порушників режиму окупованої території та міжнародних санкцій потрапляє певна кількість таких, які здійснювали ці порушення щорічно

Динаміка кількості морських суден – порушників 
кримських санкцій (крім РФ). Діаграма 1

За даними моніторингу, що здійснюється 
авторами з перших днів окупації Криму, внаслідок 
дії міжнародних санкцій за 2014–2019 роки 
відбулися дуже суттєві зміни в морському вантаж-
ному сполученні з портами Кримського півострова.

Моніторингова група «Інституту Чорномор-
ських стратегічних досліджень» та редакції      
www.blackseanews.net за 6 років окупації внесла до 
«чорного списку» за візити в закриті порти окупо-
ваного Кримського півострова 143 судна, які 
належать судновласникам з 15 країн світу (крім РФ).

Статистика візитів іноземних, окрім РФ, суден 
до портів Кримського півострова за 2019 рік наво-
диться за даними моніторингу двох незалежних 
груп – редакції www.blackseanews.net та Групи 
SeaKrime Центру «Миротворець» (myrotvorets. 
news/category/seakrime). Автори висловлюють 
колегам свою повагу та вдячність за можливість 
перевірки даних і впевненість у достовірності 
фіксації фактів порушень санкційного режиму. 

Отже, якщо в 2014, першому році окупації 
Криму та дії санкцій, порушниками стали 85 суден, 

Розподіл суден – порушників кримських санкцій за країнами реєстрації прапора за весь період 
окупації та окремо за 2018 та 2019 роки, табл. 2*

№ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Flag

An�gua & B

Cambodia

Cayman Is

China

Cyprus

Italy

Portugal

Saint Vincent

Tuvalu

Ukraine

Greece

Korea

Singapore

Sri Lanka

Vanuatu

Syria

Bulgaria

Marshall Isl

2014-18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

7

3

3

2018

7

2019

6

№ 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Flag

Liberia

Cook Is

DR Congo

Turkey

Malta

Belize

Moldova

Saint Ki�s 

Mongolia

Tanzania

Palau

Comoros

Panama

Sierra Leone

Togo

Lebanon

No Flag

2014-18

3

3

4

4

5

5

6

6

7

10

11

12

12

15

24

2018

3

4

4

1

3

12

7

2019

1

1

1

3

2

3
* Сума показників в рядках не є тотожною фізичній кількості суден, оскіль-
ки деякі судна змінювали країну реєстрації прапору по декілька разів на рік

Це є наслідком режиму санкцій, постійного 
моніторингу його порушень та небажанням судно-
власників потрапляти до публічних санкційних списків.

На цей процес суттєво вплинула демонстрація 
правоохоронними органами України на окремих 
прикладах готовності застосовувати арешт суден або 
судове переслідування судновласників, а також 
постійна робота української дипломатії, громадян-
ського суспільства і преси у відповідних країнах 
реєстрації судновласників.

Кардинальні зменшення кількості суден-поруш-
ників санкцій сталися, перш за все, внаслідок 
припинення рейсів до кримських портів тих суден, що 
належать судновласникам з Греції (2015), Туреччини та 
Румунії (2019), які протягом попередніх років посідали 
перші місця за кількістю суден-порушників.

В 2019 році абсолютну більшість суден-поруш-
ників, що залишилися (12 з 15), складали судна, які 
належать судновласникам з країн Близького Сходу – 
Лівану, Сирії та Єгипту.

Розподіл суден-порушників за країнами реєстрації 
прапору наведено в Табл. 2.

Варто знати: Країна реєстрації судновласника та 
країна реєстрації прапору судна збігаються далеко не 
завжди. Так, наприклад, більшість суден-порушників, 
які належать судновласникам з Греції, Туреччини або 
Румунії, зареєстровані під «зручними прапорами» –

А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції» А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції»
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то надалі кількість порушників щорічно зменшу-
валася, а в 2019 році їхня кількість становила лише 15, 
тобто зменшилася майже у 6 разів (див. Табл. 1, 
Діаграма 1). 

– переважно з африканських країн або екзотичних 
островів, де вимоги до технічного стану суден при 
реєстрації є простішими, а вартість процедури – 
дешевшою.

Ще в перші роки окупації з портів Криму зникли 
прапори країн – членів ЄС та НАТО. Востаннє їх 
бачили 18 березня 2017 в Керчі на щоглі болгарсь-
кого танкера-газовозу BRIZ (IMO: 8899720), що 
перевозив скраплений газ до Болгарії. 

Прапори Греції, Туреччини, Кіпру, Італії, Пор-
тугалії та Мальти зникли з кримських портів значно 
раніше: прапор Греції в Криму останнього разу 
бачили 27.07.2015, Туреччини – 06.04.2015, Кіпру – 
26.03.2015, Італії – 05.10.2014, Португалії – 
17.09.14, Мальти – 19.08.2014. 

В 2014 у кримських портах 
бачили прапори 32 країн, 
крім РФ, в 2017 – 14, в 2018 – 
7, в 2019 – 6 країн. Це нако-
пичувальний результат 
міжнародних санкцій: 
морська блокада навколо 
окупованого Криму 
стискається сильніше

Вплив санкцій на морське 
сполучення з окупованим 
Кримським півостровом

В 2019 до Криму в пору-
шення санкцій заходили 
лише 15 іноземних суден 
(окрім РФ), у перший рік 
окупації, 2014, їх було 85... 
Це майже повне припинен-
ня морського трафіку 
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Розподіл суден – порушників кримських санкцій за країнами реєстрації судновласників у 2014–2019 роках, табл. 1* 

Країна

Латвія

Китай

Болгарія

Швейцарія

ОАЕ

Сінгапур

Німеччина

Італія

Сирія

Єгипет

Україна

Румунія

Ліван

Греція

Туреччина

Загалом

№ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всього

1

1

3

1

1

2

2

3

3

6

7

11

15

24

63

143

2014

1

1

1

1

2

2

3

1

5

6

1

20

41

85

2015

1

2

1

1

1

1

2

7

2

5

32

55

2016

1

3

  

1

2

2

11

8

2

19

49

2017

1

  

1

2

8

12

3

15

42

2018

  

2

3

2

5

9

2

12

35

2019

  

3

1

2

8

1

15
* сума показників у рядках таблиці за роками не повинна дорівнювати значенню у стовпчику «Всього», оскільки щороку до переліку суден – 
порушників режиму окупованої території та міжнародних санкцій потрапляє певна кількість таких, які здійснювали ці порушення щорічно

Динаміка кількості морських суден – порушників 
кримських санкцій (крім РФ). Діаграма 1

За даними моніторингу, що здійснюється 
авторами з перших днів окупації Криму, внаслідок 
дії міжнародних санкцій за 2014–2019 роки 
відбулися дуже суттєві зміни в морському вантаж-
ному сполученні з портами Кримського півострова.

Моніторингова група «Інституту Чорномор-
ських стратегічних досліджень» та редакції      
www.blackseanews.net за 6 років окупації внесла до 
«чорного списку» за візити в закриті порти окупо-
ваного Кримського півострова 143 судна, які 
належать судновласникам з 15 країн світу (крім РФ).

Статистика візитів іноземних, окрім РФ, суден 
до портів Кримського півострова за 2019 рік наво-
диться за даними моніторингу двох незалежних 
груп – редакції www.blackseanews.net та Групи 
SeaKrime Центру «Миротворець» (myrotvorets. 
news/category/seakrime). Автори висловлюють 
колегам свою повагу та вдячність за можливість 
перевірки даних і впевненість у достовірності 
фіксації фактів порушень санкційного режиму. 

Отже, якщо в 2014, першому році окупації 
Криму та дії санкцій, порушниками стали 85 суден, 

Розподіл суден – порушників кримських санкцій за країнами реєстрації прапора за весь період 
окупації та окремо за 2018 та 2019 роки, табл. 2*

№ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Flag

An�gua & B

Cambodia

Cayman Is

China

Cyprus

Italy

Portugal

Saint Vincent

Tuvalu

Ukraine

Greece

Korea

Singapore

Sri Lanka

Vanuatu

Syria

Bulgaria

Marshall Isl

2014-18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

7

3

3

2018

7

2019

6

№ 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Flag

Liberia

Cook Is

DR Congo

Turkey

Malta

Belize

Moldova

Saint Ki�s 

Mongolia

Tanzania

Palau

Comoros

Panama

Sierra Leone

Togo

Lebanon

No Flag

2014-18

3

3

4

4

5

5

6

6

7

10

11

12

12

15

24

2018

3

4

4

1

3

12

7

2019

1

1

1

3

2

3
* Сума показників в рядках не є тотожною фізичній кількості суден, оскіль-
ки деякі судна змінювали країну реєстрації прапору по декілька разів на рік

Це є наслідком режиму санкцій, постійного 
моніторингу його порушень та небажанням судно-
власників потрапляти до публічних санкційних списків.

На цей процес суттєво вплинула демонстрація 
правоохоронними органами України на окремих 
прикладах готовності застосовувати арешт суден або 
судове переслідування судновласників, а також 
постійна робота української дипломатії, громадян-
ського суспільства і преси у відповідних країнах 
реєстрації судновласників.

Кардинальні зменшення кількості суден-поруш-
ників санкцій сталися, перш за все, внаслідок 
припинення рейсів до кримських портів тих суден, що 
належать судновласникам з Греції (2015), Туреччини та 
Румунії (2019), які протягом попередніх років посідали 
перші місця за кількістю суден-порушників.

В 2019 році абсолютну більшість суден-поруш-
ників, що залишилися (12 з 15), складали судна, які 
належать судновласникам з країн Близького Сходу – 
Лівану, Сирії та Єгипту.

Розподіл суден-порушників за країнами реєстрації 
прапору наведено в Табл. 2.

Варто знати: Країна реєстрації судновласника та 
країна реєстрації прапору судна збігаються далеко не 
завжди. Так, наприклад, більшість суден-порушників, 
які належать судновласникам з Греції, Туреччини або 
Румунії, зареєстровані під «зручними прапорами» –

А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції» А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції»
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Решта країн – членів ЄС та НАТО уникли цієї 
сумнівної долі. Звичайно, це далеко не завжди 
стосується власності суден-порушників.

Крім того, повністю або майже зникли з кримсь-
ких портів прапори, які поважають у морському 
світі: Панами, Сінгапуру, Ліберії. На зменшення 
кількості суден – порушників кримських санкцій у 
2017–2019 суттєво вплинула діяльність Постійного 
представництва України в Міжнародній морській

організації (IMO), яке працює у складі Посольства 
України у Великій Британії. 

На основі оперативної інформації українських 
моніторингових груп Представництво України в 
IMO забезпечило надання морським реєстра-
ційним органам відповідних країн регулярної 
інформації про порушення кримських санкцій 
морськими суднами, що були зареєстровані під 
прапорами цих країн (див. Табл.2).

Морські адміністрації станом 
на 1 березня 2020 позбавили 
реєстрації прапорів за пору-
шення кримських санкцій:
Танзанії – 12 суден, Того – 11, 
Монголії та Коморських 
островів – по 6, Сьєрра-Лео-
не – 5, Камеруну – 4, Пана-
ми – 3, Палау – 2, Лівану – 2, 
Белізу та Болівії по 1 судну

Судна – порушники кримських санкцій, що були позбавлені реєстрації прапору 
за період з 2017 по лютий 2020 року, табл. 3

№ 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11 

01

02

03

04

05

06

ALTERA 1

GOLDEN SEA

LEONARDO

VENICE

MAESTRO

RANDA

8012114

8800298

7529641

9005479

8810700

8414283

10.08.17

10.08.17

10.08.17

10.08.17

10.08.17

14.08.19

Flag: Tanzania

Name

GENERAL

ALEKSE

CRYSTAL GALAXY

ERKE

GRACE A

JAWDAT M

NARSIS

STARSHINA DEROV N.G.

GOLDEN SEA

YARA J

LITTLE WIND

MAESTRO

IMO

7218400

8012114

8418356

7014581

8403337

7615232

8204119

8872617

8800298

8001517

8863018

8810700

Date

02.11.17

15.12.17

27.12.17

27.12.17

27.12.17

27.12.17

27.12.17

27.12.17

26.01.18

03.02.18

11.10.18

11.10.18

Flag: Togo

Flag: Mongolia

ADNAN H

RAMZI

RANDA

KAPTAN HASAN UZUN

BELLATRIX

YARA J

PAL PALYCH

ALIANCA

ANTALYA

RANI

NARSIS

8215649

7700207

8414283

8203622

8230405

8001517

8315499

7392593

7615232

7700207

8204119

13.02.18

13.07.18

18.09.18

18.09.18

12.12.18

11.01.19

19.06.19

19.06.19

01.07.19

25.07.19

01.08.19

№ 

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05 

01

02

03

04

 

01

02

JAWDAT M

ARKADAS

7615232

8881266

31.08.18

11.01.19

Flag: Comoros

Name

DALLAS

CAPT ABEDA

NATALIA

PRINCESS MARIA

FERAS

HAWAR

NADALINA

CRYSTAL GALAXY

SNOW WHITE

GEORGIANA H

SKY HOPE

IMO Date

09.07.18

16.08.18

20.12.18

19.02.19

17.02.20

17.02.20

11.06.18

15.06.18

22.06.18

17.08.18

18.08.18

Flag: Cameroon

Flag: Sierra Leone

Flag: Palau

Flag: Belize

Flag: Bolivia

Flag: Panama

Flag: Lebanon

PERESVET

NEZHA

PAWELL

ANTALYA

STAR OF SEA

LITTLE WIND

VARYAG

7723986

7610270

8203622

7528556

9039810

9142758

8215754

8418356

7422180

8911413

7702920

8919879

7392593

8315499

7615232

26.08.19

13.10.19

03.02.20

28.02.20 

01

02

03

9120736

8863018

8019887

13.02.19

09.05.19

10.06.19

GRACE A

RANI

 

01

02

8403337

7700207

26.09.19

03.10.19

 

01 FEDERAL ADI 8321931 12.02.20 

01 BELLATRIX 8230405 21.02.20

Ліванський суховантаж RANI (IMO 7700207) прибуває до окупованої 
Феодосії 30.09.2019 за вантажем кальцинованої соди для Єгипту. 
03.10.2019 позбавлений прапора Лівану. Фото Групи SeaKrime 
Центру «Миротворець»

Румунський суховантаж JAWDAT M (з 01.10.18 ANTALYA, IMO 
7615232), приймає металобрухт в окупованій Керчі 17.03.18, за 
заходи до Криму позбавлений прапорів Танзанії, Палау, Того та 
Камеруну. Фото з архіву BlackSeaNews

Позбавлення реєстрації прапорів морських суден – порушників 
кримських санкцій по країнах реєстрації станом на 1.03.2020. 

Діаграма 2

Неможливість легального 
морського експорту та 
імпорту внаслідок санкцій 
зробило непотрібною для 
економіки всю портову 
галузь окупованого Криму

Внаслідок цього з середини 2017 по лютий 2020 
року в результаті звернень Представництва України 
в IMO було ухвалено 53 рішення про позбавлення 
реєстрації прапорів суден – порушників кримських 
санкцій: 13 у 2017 році, 18 – у 2018, 16 – у 2019 році 
та 6 – в січні-лютому 2020 року (див. Табл. 3).

Ці рішення були ухвалені в 11 країнах та 
стосувалися 35 суден-порушників: 20 із них позбав-
лялися реєстрації прапорів по одному разу; 13 су-
ден – двічі; 1 судно – тричі, 1 судно – чотири рази. 

Так, один із «чемпіонів», суховантаж JAWDAT M 
(з 1 жовтня 2018 змінив назву на ANTALYA), IMO 
7615232, за заходи в порти окупованого Криму був 
з 27.12.2017 позбавлений прапору Танзанії, з 
31.08.2018 – прапору Палау, з 01.07.2019 – прапору 
Того і, нарешті, з 28.02.2020 – прапору Камеруну 
(див. фото внизу справа).

Ще один «чемпіон чорного списку», суховантаж 
RAMZI (з 01 вересня 2018 змінив назву на RANI), 
IMO 7700207, за заходи в порти окупованого 

Кримського півострова був позбавлений прапорів: 
з 13.07.2018 – Того під назвою RAMZI, з 25.07.2019 
– прапору Того як RANI, з 03.10.2019 – прапору 
Лівану (див. фото внизу зліва).

Звичайно, через те, що іноземний торговельний 
флот іде з портів окупованого півострова, його 
немає чим замінити, крім суден під прапорами РФ. 
Однак цей флот вже став непотрібним навіть для 
перевезень з РФ – внаслідок відкриття вантажного 
сполучення мостом через Керченську протоку.

Танзанія; 12

Того; 11

Монголія; 6

Коморські острови; 
6

Сьєрра-Леоне; 5

Камерун; 4

Панама; 3

Палау; 2
Ліван; 2

Беліз; 1 Болівія; 1

А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції» А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції»
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Решта країн – членів ЄС та НАТО уникли цієї 
сумнівної долі. Звичайно, це далеко не завжди 
стосується власності суден-порушників.

Крім того, повністю або майже зникли з кримсь-
ких портів прапори, які поважають у морському 
світі: Панами, Сінгапуру, Ліберії. На зменшення 
кількості суден – порушників кримських санкцій у 
2017–2019 суттєво вплинула діяльність Постійного 
представництва України в Міжнародній морській

організації (IMO), яке працює у складі Посольства 
України у Великій Британії. 

На основі оперативної інформації українських 
моніторингових груп Представництво України в 
IMO забезпечило надання морським реєстра-
ційним органам відповідних країн регулярної 
інформації про порушення кримських санкцій 
морськими суднами, що були зареєстровані під 
прапорами цих країн (див. Табл.2).

Морські адміністрації станом 
на 1 березня 2020 позбавили 
реєстрації прапорів за пору-
шення кримських санкцій:
Танзанії – 12 суден, Того – 11, 
Монголії та Коморських 
островів – по 6, Сьєрра-Лео-
не – 5, Камеруну – 4, Пана-
ми – 3, Палау – 2, Лівану – 2, 
Белізу та Болівії по 1 судну

Судна – порушники кримських санкцій, що були позбавлені реєстрації прапору 
за період з 2017 по лютий 2020 року, табл. 3

№ 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11 

01

02

03

04

05

06

ALTERA 1

GOLDEN SEA

LEONARDO

VENICE

MAESTRO

RANDA

8012114

8800298

7529641

9005479

8810700

8414283

10.08.17

10.08.17

10.08.17

10.08.17

10.08.17

14.08.19

Flag: Tanzania

Name

GENERAL

ALEKSE

CRYSTAL GALAXY

ERKE

GRACE A

JAWDAT M

NARSIS

STARSHINA DEROV N.G.

GOLDEN SEA

YARA J

LITTLE WIND

MAESTRO

IMO

7218400

8012114

8418356

7014581

8403337

7615232

8204119

8872617

8800298

8001517

8863018

8810700

Date

02.11.17

15.12.17

27.12.17

27.12.17

27.12.17

27.12.17

27.12.17

27.12.17

26.01.18

03.02.18

11.10.18

11.10.18

Flag: Togo

Flag: Mongolia

ADNAN H

RAMZI

RANDA

KAPTAN HASAN UZUN

BELLATRIX

YARA J

PAL PALYCH

ALIANCA

ANTALYA

RANI

NARSIS

8215649

7700207

8414283

8203622

8230405

8001517

8315499

7392593

7615232

7700207

8204119

13.02.18

13.07.18

18.09.18

18.09.18

12.12.18

11.01.19

19.06.19

19.06.19

01.07.19

25.07.19

01.08.19

№ 

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05 

01

02

03

04

 

01

02

JAWDAT M

ARKADAS

7615232

8881266

31.08.18

11.01.19

Flag: Comoros

Name

DALLAS

CAPT ABEDA

NATALIA

PRINCESS MARIA

FERAS

HAWAR

NADALINA

CRYSTAL GALAXY

SNOW WHITE

GEORGIANA H

SKY HOPE

IMO Date

09.07.18

16.08.18

20.12.18

19.02.19

17.02.20

17.02.20

11.06.18

15.06.18

22.06.18

17.08.18

18.08.18

Flag: Cameroon

Flag: Sierra Leone

Flag: Palau

Flag: Belize

Flag: Bolivia

Flag: Panama

Flag: Lebanon

PERESVET

NEZHA

PAWELL

ANTALYA

STAR OF SEA

LITTLE WIND

VARYAG

7723986

7610270

8203622

7528556

9039810

9142758

8215754

8418356

7422180

8911413

7702920

8919879

7392593

8315499

7615232

26.08.19

13.10.19

03.02.20

28.02.20 

01

02

03

9120736

8863018

8019887

13.02.19

09.05.19

10.06.19

GRACE A

RANI

 

01

02

8403337

7700207

26.09.19

03.10.19

 

01 FEDERAL ADI 8321931 12.02.20 

01 BELLATRIX 8230405 21.02.20

Ліванський суховантаж RANI (IMO 7700207) прибуває до окупованої 
Феодосії 30.09.2019 за вантажем кальцинованої соди для Єгипту. 
03.10.2019 позбавлений прапора Лівану. Фото Групи SeaKrime 
Центру «Миротворець»

Румунський суховантаж JAWDAT M (з 01.10.18 ANTALYA, IMO 
7615232), приймає металобрухт в окупованій Керчі 17.03.18, за 
заходи до Криму позбавлений прапорів Танзанії, Палау, Того та 
Камеруну. Фото з архіву BlackSeaNews

Позбавлення реєстрації прапорів морських суден – порушників 
кримських санкцій по країнах реєстрації станом на 1.03.2020. 

Діаграма 2

Неможливість легального 
морського експорту та 
імпорту внаслідок санкцій 
зробило непотрібною для 
економіки всю портову 
галузь окупованого Криму

Внаслідок цього з середини 2017 по лютий 2020 
року в результаті звернень Представництва України 
в IMO було ухвалено 53 рішення про позбавлення 
реєстрації прапорів суден – порушників кримських 
санкцій: 13 у 2017 році, 18 – у 2018, 16 – у 2019 році 
та 6 – в січні-лютому 2020 року (див. Табл. 3).

Ці рішення були ухвалені в 11 країнах та 
стосувалися 35 суден-порушників: 20 із них позбав-
лялися реєстрації прапорів по одному разу; 13 су-
ден – двічі; 1 судно – тричі, 1 судно – чотири рази. 

Так, один із «чемпіонів», суховантаж JAWDAT M 
(з 1 жовтня 2018 змінив назву на ANTALYA), IMO 
7615232, за заходи в порти окупованого Криму був 
з 27.12.2017 позбавлений прапору Танзанії, з 
31.08.2018 – прапору Палау, з 01.07.2019 – прапору 
Того і, нарешті, з 28.02.2020 – прапору Камеруну 
(див. фото внизу справа).

Ще один «чемпіон чорного списку», суховантаж 
RAMZI (з 01 вересня 2018 змінив назву на RANI), 
IMO 7700207, за заходи в порти окупованого 

Кримського півострова був позбавлений прапорів: 
з 13.07.2018 – Того під назвою RAMZI, з 25.07.2019 
– прапору Того як RANI, з 03.10.2019 – прапору 
Лівану (див. фото внизу зліва).

Звичайно, через те, що іноземний торговельний 
флот іде з портів окупованого півострова, його 
немає чим замінити, крім суден під прапорами РФ. 
Однак цей флот вже став непотрібним навіть для 
перевезень з РФ – внаслідок відкриття вантажного 
сполучення мостом через Керченську протоку.

Танзанія; 12

Того; 11

Монголія; 6

Коморські острови; 
6

Сьєрра-Леоне; 5

Камерун; 4

Панама; 3

Палау; 2
Ліван; 2

Беліз; 1 Болівія; 1

А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції» А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції»
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Таким чином, навіть просто загроза застосування 
санкцій призвела до припинення будівництва 
ракетних корветів на захопленому феодосійському 
заводі «Море» та до збільшення не менш ніж на 
півроку-рік загальних термінів будівництва цих 
кораблів, які мали посилити ракетні спроможності 
Чорноморського флоту РФ.

Буксирування недобудованого корвета «Козельск» із Феодосійського заводу
«Море», ріка Дон, Ростов-на-Дону, 21.10.2019. Фото з архіву BlackSeaNews

Маршрут буксирування недобудованих ракетних корветів із заводу
«Море», м. Феодосія в окупованому Криму, до заводу «Пелла» поблизу
Санкт-Петербургу по ріках РФ

1. h�ps://press.unian.ua/press/10161413-u-maydani-zakordonnih-
sprav-fiksuyutak�vizaciyu-rosiyeyu-sprob-postavi�-pid-sumniv-
efek�vnist-sankciy-pro�-neji-video.html
2. подробиці: Нові економічні санкціі щодо РФ у зв’язку з її 
діяльністю в окупованому Криму – пропозиції експертів, 
h�ps://www.blackseanews.net/read/142417

Зрив термінів виробництва
ракетних корветів проекту
 «Каракурт» на суднобу- 
дівному заводі «Море» 
у Феодосії

21 червня 2018 на прес-конференції в інформа-
ційному агентстві УНІАН (Київ) було презентовано 
пропозиції щодо нових кримських санкцій¹. Їх 
також офіційно надіслали посольствам США та 
країн ЄС. У пропозиціях йшлося про таке:

«Ленінградський суднобудівельний завод 
«Пелла» став так званим куратором, а потім – 
орендарем суднобудівного заводу «Море», що 
перебуває у державній власності України (м. Фео-
досія, Автономна Республіка Крим), а після окупа-
ції Криму був захоплений, експропрійований та 
«переданий» у федеральну власність Росії.             
15 листопада 2016 завод «Море» був офіційно 
переданий в оренду суднобудівельному заводу 
«Пелла» до кінця 2020.

На заводі «Море» російський завод «Пелла» 
будує три ракетних корвети ближньої морської 
зони нового проекту 22800 (шифр «Каракурт»), за 
російською класифікацією – малий ракетний 
корабель (МРК).

Ще до офіційного отримання в оренду заводу 
«Море» завод «Пелла» 10 травня 2016 на 
виробничих майданчиках «Моря» у рамках 
державного оборонного замовлення РФ почав 
будувати перший із серії трьох ракетних корветів 
нового проекту 22800 (шифр «Каракурт») – 
«Шторм» для Чорноморського флоту РФ. Передача 
його флоту планувалася в 2019.

17 березня 2017 розпочалося будівництво 
другого ракетного корабля цієї серії – «Охотск» 
(завершення будівництва планувалось у 2019),        
а 19 грудня 2017 закладено третій ракетний кора-
бель «Вихрь» (завершення будівництва також було 
заплановано на 2019).

Зауважимо, що завод «Пелла» з 10 березня 
2014 є власником верфі J. J. Sietas Shipyard в 
Німеччині через дочірню компанію Pella Sietas 
GmbH: Neuen-felder Fardeich 88, 21129 Hamburg, 
h�ps://www.pellasietas.com. (Рос.: ОАО «Ленин-
градский судостроительный завод «Пелла». 

Россия, 187330, Ленинградская обл., Кировский    
р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4. Тел.: +7 (812) 
3364066, тел/факс: +7 (81362) 4-01-82, E-mail: 
mail@pellaship.ru, h�p:// www.pellaship.ru)

Пропозиції Моніторингової групи щодо санк-
цій: блокування активів, заборона будь-яких форм 
співробітництва компаній з країн ЄС та США з ВАТ 
«Ленінградський суднобудівельний завод «Пел-
ла»².

Надалі події розвивалися наступним чином.

Перший із трьох «феодосійських каракуртів» – 
МРК «Козельск», заводський № 254 (під час 
закладки кораблю дали назву «Шторм»), за-
кладений 10 травня 2016, за планом мав бути 
переданий Чорноморському флоту в 2019 році, 
фактично спущений на воду 9 жовтня 2019 в 
недобудованому стані.

17 жовтня 2019 буксир GERMES, (IMO 8920945) 
розпочав буксировку МРК «Козельск» з Феодо-
сійського заводу «Море» через Керченську 
протоку до Таганрозької затоки Азовського моря, 
де 19 жовтня «передав» річковим буксирам 
KAPITAN  SHLYGIN  (MMSI  273311220)  та 
REYDOVIY 13 (MMSI 273360340), які вдвох про-
довжили буксировку до Волгограду, а останній 
буксир – далі до Казані, де МРК «Козельск» 
передали  іншим суднам для буксировки Волго-
Балтійським водним шляхом (проходить з 
Рибінського водосховища через Біле озеро, 
Онезьке озеро, ріку Свір, Ладозьке озеро, ріку 
Нева, див. карту). 16 листопада 2019 року 
«Козельск» був доставлений до заводу «Пелла» в 
Ленінградську обл. Буксировка тривала 32 доби.

МРК «Охотск», заводський № 255 (під час 
закладки кораблю присвоїли назву «Циклон»), 
був закладений 17 березня 2017, планувалося 
передати Чорноморському флоту в 2019 році, 
фактично був спущений на воду 29 жовтня 2019.

Загроза санкцій призвела до 

припинення будівництва

для Чорноморського флоту 

РФ ракетних корветів на 

захопленому заводі «Море» 

та раптової передислокації 

корпусів цих кораблів у 

недобудованому вигляді

Це означає, що «Ленінградський суднобудівель-
ний завод «Пелла», щоб уникнути міжнародних 
санкцій, вирішив негайно, в жовтні 2019, за рік до 
закінчення терміну оренди Феодосійського заводу 
«Море» водночас припинити будівництво трьох 
ракетних корветів проекту «Каракурт», спустив на 
воду недобудовані корпуси різного ступеню 
готовності та організував їхню буксировку на завод 
«Пелла».

Зауважимо, що буксировка 2-го та 3-го кораблів 
розпочалась у терміни, коли вже було зрозуміло, 
що їх не вдасться доправити до Ленінградської 
області до закриття навігації на внутрішніх водних 
шляхах РФ (зазвичай навігація припиняється у 
середині листопада). Тобто у 2020 році два недо-
будованих корвети замість перебування взимку на 
стапелях заводу «Море» у Феодосії зимували в 
акваторії річки Дон, яка скута кригою до квітня, 
тобто майже півроку. До місця призначення вони 
зможуть дістатися не раніше середини травня 2020, 
коли відкриється навігація на шлюзах Волго-
Балтійського каналу.

Недобудовані ракетні корвети «Вихрь» та «Охотск» зимують на річці
Дон, Ростов-на-Дону, грудень 2019. Фото з архіву BlackSeaNews

Одразу був відбуксируваний до Ростова-на-Дону 
буксиром ANTEY (IMO 8020147), прибув на рейд 
«Александровский», ріка Дон, 2 листопада 2019, а   
6 листопада МРК «Охотск» був поставлений для 
тимчасового зимового відстою до Аксайського 
ковшу Ростовського порту (2-й вантажний район, 
Аксайський район міста Ростов-на-Дону, ст. Ольгін-
ська, вул. Лівобережна, 17, лівий берег р. Дон).

МРК «Вихрь», заводський № 256 (назву присво-
єно під час закладки, поки не перейменований), 
закладений 19 грудня 2017, спущений на воду       
13 листопада 2019. Фактично одразу – 16 листо-
пада 2019 – буксир GERMES (IMO 8920945) 
розпочав буксировку МРК «Вихрь» з Феодосійсь-
кого заводу «Море» до Ростова-на-Дону. 20 лис-
топада МРК «Вихрь» був поставлений для 
тимчасового зимового відстою до Аксайського 
ковшу Ростовського порту, поруч з МРК «Охотск».
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Таким чином, навіть просто загроза застосування 
санкцій призвела до припинення будівництва 
ракетних корветів на захопленому феодосійському 
заводі «Море» та до збільшення не менш ніж на 
півроку-рік загальних термінів будівництва цих 
кораблів, які мали посилити ракетні спроможності 
Чорноморського флоту РФ.

Буксирування недобудованого корвета «Козельск» із Феодосійського заводу
«Море», ріка Дон, Ростов-на-Дону, 21.10.2019. Фото з архіву BlackSeaNews

Маршрут буксирування недобудованих ракетних корветів із заводу
«Море», м. Феодосія в окупованому Криму, до заводу «Пелла» поблизу
Санкт-Петербургу по ріках РФ

1. h�ps://press.unian.ua/press/10161413-u-maydani-zakordonnih-
sprav-fiksuyutak�vizaciyu-rosiyeyu-sprob-postavi�-pid-sumniv-
efek�vnist-sankciy-pro�-neji-video.html
2. подробиці: Нові економічні санкціі щодо РФ у зв’язку з її 
діяльністю в окупованому Криму – пропозиції експертів, 
h�ps://www.blackseanews.net/read/142417

Зрив термінів виробництва
ракетних корветів проекту
 «Каракурт» на суднобу- 
дівному заводі «Море» 
у Феодосії

21 червня 2018 на прес-конференції в інформа-
ційному агентстві УНІАН (Київ) було презентовано 
пропозиції щодо нових кримських санкцій¹. Їх 
також офіційно надіслали посольствам США та 
країн ЄС. У пропозиціях йшлося про таке:

«Ленінградський суднобудівельний завод 
«Пелла» став так званим куратором, а потім – 
орендарем суднобудівного заводу «Море», що 
перебуває у державній власності України (м. Фео-
досія, Автономна Республіка Крим), а після окупа-
ції Криму був захоплений, експропрійований та 
«переданий» у федеральну власність Росії.             
15 листопада 2016 завод «Море» був офіційно 
переданий в оренду суднобудівельному заводу 
«Пелла» до кінця 2020.

На заводі «Море» російський завод «Пелла» 
будує три ракетних корвети ближньої морської 
зони нового проекту 22800 (шифр «Каракурт»), за 
російською класифікацією – малий ракетний 
корабель (МРК).

Ще до офіційного отримання в оренду заводу 
«Море» завод «Пелла» 10 травня 2016 на 
виробничих майданчиках «Моря» у рамках 
державного оборонного замовлення РФ почав 
будувати перший із серії трьох ракетних корветів 
нового проекту 22800 (шифр «Каракурт») – 
«Шторм» для Чорноморського флоту РФ. Передача 
його флоту планувалася в 2019.

17 березня 2017 розпочалося будівництво 
другого ракетного корабля цієї серії – «Охотск» 
(завершення будівництва планувалось у 2019),        
а 19 грудня 2017 закладено третій ракетний кора-
бель «Вихрь» (завершення будівництва також було 
заплановано на 2019).

Зауважимо, що завод «Пелла» з 10 березня 
2014 є власником верфі J. J. Sietas Shipyard в 
Німеччині через дочірню компанію Pella Sietas 
GmbH: Neuen-felder Fardeich 88, 21129 Hamburg, 
h�ps://www.pellasietas.com. (Рос.: ОАО «Ленин-
градский судостроительный завод «Пелла». 

Россия, 187330, Ленинградская обл., Кировский    
р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4. Тел.: +7 (812) 
3364066, тел/факс: +7 (81362) 4-01-82, E-mail: 
mail@pellaship.ru, h�p:// www.pellaship.ru)

Пропозиції Моніторингової групи щодо санк-
цій: блокування активів, заборона будь-яких форм 
співробітництва компаній з країн ЄС та США з ВАТ 
«Ленінградський суднобудівельний завод «Пел-
ла»².

Надалі події розвивалися наступним чином.

Перший із трьох «феодосійських каракуртів» – 
МРК «Козельск», заводський № 254 (під час 
закладки кораблю дали назву «Шторм»), за-
кладений 10 травня 2016, за планом мав бути 
переданий Чорноморському флоту в 2019 році, 
фактично спущений на воду 9 жовтня 2019 в 
недобудованому стані.

17 жовтня 2019 буксир GERMES, (IMO 8920945) 
розпочав буксировку МРК «Козельск» з Феодо-
сійського заводу «Море» через Керченську 
протоку до Таганрозької затоки Азовського моря, 
де 19 жовтня «передав» річковим буксирам 
KAPITAN  SHLYGIN  (MMSI  273311220)  та 
REYDOVIY 13 (MMSI 273360340), які вдвох про-
довжили буксировку до Волгограду, а останній 
буксир – далі до Казані, де МРК «Козельск» 
передали  іншим суднам для буксировки Волго-
Балтійським водним шляхом (проходить з 
Рибінського водосховища через Біле озеро, 
Онезьке озеро, ріку Свір, Ладозьке озеро, ріку 
Нева, див. карту). 16 листопада 2019 року 
«Козельск» був доставлений до заводу «Пелла» в 
Ленінградську обл. Буксировка тривала 32 доби.

МРК «Охотск», заводський № 255 (під час 
закладки кораблю присвоїли назву «Циклон»), 
був закладений 17 березня 2017, планувалося 
передати Чорноморському флоту в 2019 році, 
фактично був спущений на воду 29 жовтня 2019.

Загроза санкцій призвела до 

припинення будівництва

для Чорноморського флоту 

РФ ракетних корветів на 

захопленому заводі «Море» 

та раптової передислокації 

корпусів цих кораблів у 

недобудованому вигляді

Це означає, що «Ленінградський суднобудівель-
ний завод «Пелла», щоб уникнути міжнародних 
санкцій, вирішив негайно, в жовтні 2019, за рік до 
закінчення терміну оренди Феодосійського заводу 
«Море» водночас припинити будівництво трьох 
ракетних корветів проекту «Каракурт», спустив на 
воду недобудовані корпуси різного ступеню 
готовності та організував їхню буксировку на завод 
«Пелла».

Зауважимо, що буксировка 2-го та 3-го кораблів 
розпочалась у терміни, коли вже було зрозуміло, 
що їх не вдасться доправити до Ленінградської 
області до закриття навігації на внутрішніх водних 
шляхах РФ (зазвичай навігація припиняється у 
середині листопада). Тобто у 2020 році два недо-
будованих корвети замість перебування взимку на 
стапелях заводу «Море» у Феодосії зимували в 
акваторії річки Дон, яка скута кригою до квітня, 
тобто майже півроку. До місця призначення вони 
зможуть дістатися не раніше середини травня 2020, 
коли відкриється навігація на шлюзах Волго-
Балтійського каналу.

Недобудовані ракетні корвети «Вихрь» та «Охотск» зимують на річці
Дон, Ростов-на-Дону, грудень 2019. Фото з архіву BlackSeaNews
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ САНКЦІЙ ЩОДО СУБ'ЄКТІВ, 
ПРИЧЕТНИХ ДО АНЕКСІЇ КРИМУ РОСІЄЮ

Сьогоднішні заходи також націлені на шість російських 
оборонних підприємств, що ведуть діяльність в Криму, деякі з 
яких незаконно привласнили українські державні активи для 
надання послуг російським військовим. Чотири з цих суб'єктів 
внесені до санкційного списку відповідно до виконавчого 
розпорядження № 13662 за діяльність в оборонній та 
суміжних галузях економіки Російської Федерації, і два 
суб'єкти внесені до санкційного списку відповідно до 
виконавчого розпорядження № 13685 за ведення діяльності 
в Кримському регіоні України.

Ярославський суднобудівельний завод є російським 
державним суднобудівельним заводом, який будував і будує 
судна для російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) і 
Міністерства оборони Росії. Ярославський суднобудівельний 
завод також виступив розробником проекту військово-
морського корабля, який був збудований на Федеральному 
державному унітарному підприємстві «Суднобудівний завод 
«Море» у Криму. Ярославський суднобудівельний завод 
внесений до санкційного списку відповідно до виконавчого 
розпорядження № 13662 за діяльність в секторі оборони та 
суміжних галузях економіки Російської Федерації.

Зеленодольський завод ім. А. М. Горького – один з 
найбільших виробників суден у Росії і випустив для 
російських ВМС ракетні фрегати і корвети. Зеленодольський 
суднобудівний завод співпрацював з кримським підприєм-
ством «Склопластик», який незаконно був націоналізований 
російською владою після незаконного вторгнення до Криму в 
2014 році. Зеленодольський суднобудівний завод внесений 
до санкційного списку відповідно до виконавчого розпо-
рядження № 13662 за діяльність в секторі оборони та 
суміжних галузях економіки Російської Федерації.

АТ Концерн «Океанприбор» є виробником гідроакустич-
ного обладнання та поставляє комплектуючі для ВМС Росії. 
Океанприбор також співпрацював за військово-морським 
проектом з  Суднобудівним заводом «Море» у Криму. 
Федеральне державне унітарне підприємство «Суднобудів-
ний завод «Море» внесене до санкційного списку Управлін-
ням контролю за іноземними активами 1 вересня 2016 року. 
Океанприбор внесений до санкційного списку відповідно до 
виконавчого розпорядження № 13662 за діяльність в секторі 
оборони та суміжних галузях економіки Російської Федерації.

ВАТ «Звєзда» є постачальником дизельних двигунів для 
ВМС Росії. «Звєзда» також поставляла комплектуючі для 
російських морських суден, які будувалися на Федеральному 
державному унітарному підприємстві «Суднобудівний завод 
«Море» у Криму. ВАТ «Звєзда» внесене до санкційного 
списку відповідно до виконавчого розпорядження № 3662  
за діяльність в секторі оборони та суміжних галузях 
економіки Російської Федерації.

Протягом 2018 неодноразово публікувалися 
повідомлення стосовно будівництва військових 
кораблів на захопленому кримському заводі 
«Залив» та інших підприємствах¹. У публікаціях 
йшлося про таке:

ПАТ «Ярославський суднобудівний завод». У липні 
2018 року на суднобудівному заводі «Море» був 
добудований рейдовий водолазний катер «Водолаз 
Кузьміних» проекту А160-ЯР. Корпус катера 
виготовили на Ярославському суднобудівельному 
заводі та восени 2016 року перевели до Феодосії для 
добудови. «Ярославський суднобудівний завод» є 
розробником проекту А160-ЯР.

АТ «Зеленодольський завод імені О. М. Горького», 
Республіка Татарстан. Входить до складу АТ 
«Холдингова компанія «Ак Барс». Одне з найбіль-
ших суднобудівних підприємств Росії «засвітилося» 
співпрацею з феодосійським «Склопластиком».

Але найгучніший «успіх» «Зеленодольського заводу» 
в окупованому Криму – це рейдерське захоплення 
майна суднобудівного заводу «Залив» у м. Керч у 
серпні 2014 року. Зараз там будується велика 
кількість військових кораблів для ВМФ РФ. 

ПАТ «Звезда», Санкт-Петербург, яке є єдиним в РФ 
виробником дизелів для силових установок малих 
ракетних кораблів проекту 22800 «Каракурт», що 
будуються на заводі «Море».

АТ «Концерн «Океанприбор», Санкт-Петербург, 
провідне підприємство РФ з розробки та постачання 
для ВМФ і на експорт гідроакустичного озброєння. 
2017 року на суднобудівному заводі «Море» було 
розпочато будівництво експериментального 
багатоцільового швидкісного судна проекту 03550 
«Слемінг-2», що будується за держконтрактом на 
розробку ОКР, укладеним між Мінпромторгом РФ і 
АТ «Концерн «Океанприбор».

Надалі події розвивалися наступним чином.

15 березня 2019 міністерство фінансів США 
повідомило про введення санкцій щодо наступних 
підприємств²:

Запровадження санкцій 
США щодо заводів РФ за 
виробництво військових 
кораблів у Криму 

1. Російські підприємства ВПК, що працюють із захопленими 
кримськими підприємствами. Список для санкцій – 
h�ps://www.blackseanews.net/read/146769
2. Treasury Sanc�ons Russia over Con�nued Aggression in Ukraine - 
h�ps://home.treasury.gov/news/press-releases/sm629

Введення санкцій ускладнило
військове виробництво в
Криму. Після припинення
будівництва корветів на заводі
«Море» головним військовим
суднобудівельником
залишився завод «Залив»,
захоплений російським
«Зеленодольським заводом»
з Татарстану
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На фото: справа – корвет дальньої морської зони проекту 22160 «Павел Державин» добудовується на плаву біля стінки заводу «Залив»; 
зліва поруч із ним – добудова аварійно-рятувального судна «Спасатель Ильин» проекту MPSV07, лютий 2020, фото з архіву BlackSeaNews

Корвет «Павел Державин», проект 22160 (будівельний номер 163), 
закладений 18.02.2016, завершення будівництва за планом у 2020, 
добудовується на плаву біля стінки на заводі «Залив», травень 2019, 
фото з архіву BlackSeaNews.

Корвет «Сергей Котов», проект 22160 (будівельний номер 164) про-
довжує будуватися на відкритому стапелі заводу «Залив», закладений
08.05.2016, терміни завершення будівництва зірвано, лютий 2020, 
фото з архіву BlackSeaNews

Звісно, військове виробництво на кримських 
заводах не припинилося. Але після позапланового 
припинення будівництва ракетних корветів на заводі 
«Море» в Феодосії (див. стор. 12–13) єдиним 
кримським заводом, де продовжується масштабна 
військова суднобудівельна програма залишився 
лише Керченський суднобудівельний завод «Залив».

Станом на 1 червня 2018 на заводі «Залив» 
здійснюється фактичне будівництво для Чорно-
морського флоту Росії таких кораблів із пакету 
замовлень «Зеленодольського заводу» за кошти 
державного оборонного замовлення РФ.

Будівництво трьох ракетних корветів дальньої 
морської зони нового проекту 22160:
• головний корабель цього проекту «Василий 
Быков» – добудовано, 25.03.2018 вийшов з Керчі 
до Новоросійська на державні випробування (в 
грудні 2018 включений до складу ЧФ РФ);
• ракетний корвет «Павел Державин» – закла-
дений 18.02.2016, будується, спуск на воду – 
2019, завершення будівництва 2020 року;

• ракетний корвет «Сергей Котов» – закладений 
08.05.2016, будується, спуск на воду – 2019, 
завершення будівництва – 2020;

Будівництво трьох ракетних корветів ближньої 
морської зони нового проекту 22800 (шифр 
«Каракурт»): корвет «Циклон» – закладений 
влітку 2016 року; «Пассат» та «Бриз» – укладені 
контракти.

Водночас будуються для ЧФ РФ кабельні судна 
«Волга» і «Вятка» проекту 15310 (це великі 
судна – дедвейт 8000 т, довжина 140 м, ширина 
19 м, їхнє призначення – прослуховування або 
пошкодження міжнародних підводних кабелів 
зв’язку в арктичних водах).

Крім того, здійснюється будівництво двох війсь-
кових танкерів (судна комплексного постачання 
проекту 23131) та трьох малих гідрографічних 
суден для ЧФ РФ проекту 19910, закладених у 
2016 і на початку 2017 років.

А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції» А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції»
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ САНКЦІЙ ЩОДО СУБ'ЄКТІВ, 
ПРИЧЕТНИХ ДО АНЕКСІЇ КРИМУ РОСІЄЮ

Сьогоднішні заходи також націлені на шість російських 
оборонних підприємств, що ведуть діяльність в Криму, деякі з 
яких незаконно привласнили українські державні активи для 
надання послуг російським військовим. Чотири з цих суб'єктів 
внесені до санкційного списку відповідно до виконавчого 
розпорядження № 13662 за діяльність в оборонній та 
суміжних галузях економіки Російської Федерації, і два 
суб'єкти внесені до санкційного списку відповідно до 
виконавчого розпорядження № 13685 за ведення діяльності 
в Кримському регіоні України.

Ярославський суднобудівельний завод є російським 
державним суднобудівельним заводом, який будував і будує 
судна для російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) і 
Міністерства оборони Росії. Ярославський суднобудівельний 
завод також виступив розробником проекту військово-
морського корабля, який був збудований на Федеральному 
державному унітарному підприємстві «Суднобудівний завод 
«Море» у Криму. Ярославський суднобудівельний завод 
внесений до санкційного списку відповідно до виконавчого 
розпорядження № 13662 за діяльність в секторі оборони та 
суміжних галузях економіки Російської Федерації.

Зеленодольський завод ім. А. М. Горького – один з 
найбільших виробників суден у Росії і випустив для 
російських ВМС ракетні фрегати і корвети. Зеленодольський 
суднобудівний завод співпрацював з кримським підприєм-
ством «Склопластик», який незаконно був націоналізований 
російською владою після незаконного вторгнення до Криму в 
2014 році. Зеленодольський суднобудівний завод внесений 
до санкційного списку відповідно до виконавчого розпо-
рядження № 13662 за діяльність в секторі оборони та 
суміжних галузях економіки Російської Федерації.

АТ Концерн «Океанприбор» є виробником гідроакустич-
ного обладнання та поставляє комплектуючі для ВМС Росії. 
Океанприбор також співпрацював за військово-морським 
проектом з  Суднобудівним заводом «Море» у Криму. 
Федеральне державне унітарне підприємство «Суднобудів-
ний завод «Море» внесене до санкційного списку Управлін-
ням контролю за іноземними активами 1 вересня 2016 року. 
Океанприбор внесений до санкційного списку відповідно до 
виконавчого розпорядження № 13662 за діяльність в секторі 
оборони та суміжних галузях економіки Російської Федерації.

ВАТ «Звєзда» є постачальником дизельних двигунів для 
ВМС Росії. «Звєзда» також поставляла комплектуючі для 
російських морських суден, які будувалися на Федеральному 
державному унітарному підприємстві «Суднобудівний завод 
«Море» у Криму. ВАТ «Звєзда» внесене до санкційного 
списку відповідно до виконавчого розпорядження № 3662  
за діяльність в секторі оборони та суміжних галузях 
економіки Російської Федерації.

Протягом 2018 неодноразово публікувалися 
повідомлення стосовно будівництва військових 
кораблів на захопленому кримському заводі 
«Залив» та інших підприємствах¹. У публікаціях 
йшлося про таке:

ПАТ «Ярославський суднобудівний завод». У липні 
2018 року на суднобудівному заводі «Море» був 
добудований рейдовий водолазний катер «Водолаз 
Кузьміних» проекту А160-ЯР. Корпус катера 
виготовили на Ярославському суднобудівельному 
заводі та восени 2016 року перевели до Феодосії для 
добудови. «Ярославський суднобудівний завод» є 
розробником проекту А160-ЯР.

АТ «Зеленодольський завод імені О. М. Горького», 
Республіка Татарстан. Входить до складу АТ 
«Холдингова компанія «Ак Барс». Одне з найбіль-
ших суднобудівних підприємств Росії «засвітилося» 
співпрацею з феодосійським «Склопластиком».

Але найгучніший «успіх» «Зеленодольського заводу» 
в окупованому Криму – це рейдерське захоплення 
майна суднобудівного заводу «Залив» у м. Керч у 
серпні 2014 року. Зараз там будується велика 
кількість військових кораблів для ВМФ РФ. 

ПАТ «Звезда», Санкт-Петербург, яке є єдиним в РФ 
виробником дизелів для силових установок малих 
ракетних кораблів проекту 22800 «Каракурт», що 
будуються на заводі «Море».

АТ «Концерн «Океанприбор», Санкт-Петербург, 
провідне підприємство РФ з розробки та постачання 
для ВМФ і на експорт гідроакустичного озброєння. 
2017 року на суднобудівному заводі «Море» було 
розпочато будівництво експериментального 
багатоцільового швидкісного судна проекту 03550 
«Слемінг-2», що будується за держконтрактом на 
розробку ОКР, укладеним між Мінпромторгом РФ і 
АТ «Концерн «Океанприбор».

Надалі події розвивалися наступним чином.

15 березня 2019 міністерство фінансів США 
повідомило про введення санкцій щодо наступних 
підприємств²:

Запровадження санкцій 
США щодо заводів РФ за 
виробництво військових 
кораблів у Криму 

1. Російські підприємства ВПК, що працюють із захопленими 
кримськими підприємствами. Список для санкцій – 
h�ps://www.blackseanews.net/read/146769
2. Treasury Sanc�ons Russia over Con�nued Aggression in Ukraine - 
h�ps://home.treasury.gov/news/press-releases/sm629

Введення санкцій ускладнило
військове виробництво в
Криму. Після припинення
будівництва корветів на заводі
«Море» головним військовим
суднобудівельником
залишився завод «Залив»,
захоплений російським
«Зеленодольським заводом»
з Татарстану
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На фото: справа – корвет дальньої морської зони проекту 22160 «Павел Державин» добудовується на плаву біля стінки заводу «Залив»; 
зліва поруч із ним – добудова аварійно-рятувального судна «Спасатель Ильин» проекту MPSV07, лютий 2020, фото з архіву BlackSeaNews

Корвет «Павел Державин», проект 22160 (будівельний номер 163), 
закладений 18.02.2016, завершення будівництва за планом у 2020, 
добудовується на плаву біля стінки на заводі «Залив», травень 2019, 
фото з архіву BlackSeaNews.

Корвет «Сергей Котов», проект 22160 (будівельний номер 164) про-
довжує будуватися на відкритому стапелі заводу «Залив», закладений
08.05.2016, терміни завершення будівництва зірвано, лютий 2020, 
фото з архіву BlackSeaNews

Звісно, військове виробництво на кримських 
заводах не припинилося. Але після позапланового 
припинення будівництва ракетних корветів на заводі 
«Море» в Феодосії (див. стор. 12–13) єдиним 
кримським заводом, де продовжується масштабна 
військова суднобудівельна програма залишився 
лише Керченський суднобудівельний завод «Залив».

Станом на 1 червня 2018 на заводі «Залив» 
здійснюється фактичне будівництво для Чорно-
морського флоту Росії таких кораблів із пакету 
замовлень «Зеленодольського заводу» за кошти 
державного оборонного замовлення РФ.

Будівництво трьох ракетних корветів дальньої 
морської зони нового проекту 22160:
• головний корабель цього проекту «Василий 
Быков» – добудовано, 25.03.2018 вийшов з Керчі 
до Новоросійська на державні випробування (в 
грудні 2018 включений до складу ЧФ РФ);
• ракетний корвет «Павел Державин» – закла-
дений 18.02.2016, будується, спуск на воду – 
2019, завершення будівництва 2020 року;

• ракетний корвет «Сергей Котов» – закладений 
08.05.2016, будується, спуск на воду – 2019, 
завершення будівництва – 2020;

Будівництво трьох ракетних корветів ближньої 
морської зони нового проекту 22800 (шифр 
«Каракурт»): корвет «Циклон» – закладений 
влітку 2016 року; «Пассат» та «Бриз» – укладені 
контракти.

Водночас будуються для ЧФ РФ кабельні судна 
«Волга» і «Вятка» проекту 15310 (це великі 
судна – дедвейт 8000 т, довжина 140 м, ширина 
19 м, їхнє призначення – прослуховування або 
пошкодження міжнародних підводних кабелів 
зв’язку в арктичних водах).

Крім того, здійснюється будівництво двох війсь-
кових танкерів (судна комплексного постачання 
проекту 23131) та трьох малих гідрографічних 
суден для ЧФ РФ проекту 19910, закладених у 
2016 і на початку 2017 років.

А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції» А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції»



Загальний вигляд відкритих стапельних майданчиків заводу «Залив». На передньому плані зліва направо: ракетні корвети «Циклон», «Аскольд»,
«Амур» (проект 22800 «Каракурт»). На задньому плані: будівництво корвету «Сергей Котов», проект 22160, січень 2020, фото з архіву BlackSeaNews

Ракетний корвет «Циклон» (будівельний номер 801, проект 22800 «Ка-
ракурт») на відкритому стапелі заводу «Залив», встановлено пушку, йде 
монтаж навігаційного обладнання, будується за планом – завершення 
будівництва наприкінці 2020. Фото з архіву BlackSeaNews, лютий 2020.

Сухий док заводу «Залив». Будівництво для ВМФ РФ кабельних суден 
«Волга» і «Вятка», проект 15310, дедвейт 8000 т, довжина 140 м, 
ширина 19 м. Терміни завершення будівництва перенесено на 
2021–2022 роки. Фото з архіву BlackSeaNews, січень 2020.

Це становить загрозу не лише для України, але й 
для майже всіх країн ЄС та Середземномор’я.

Зауважимо, що на заводі «Залив» розташований 
один з найбільших суднобудівних доків у Європі – 
364 м завдовжки та 60 м завширшки, аналогів на 
території РФ немає. Тому можна прогнозувати 
розширення його подальшого використання оку-
пантами для військових цілей.

Станом на 1 січня 2020 року програма будів-
ництва військових кораблів на заводі «Залив» для 
Чорноморського флоту РФ з пакету замовлень 
«Зеленодольського заводу» за кошти державного 
оборонного замовлення РФ виглядає таким чином.

• корвет «Павел Державін» спустили на воду 
21.02.2019, добудовується на плаву, завершення 
будівництва заплановано на 2020; він став пер-
шим бойовим кораблем, повністю побудованим 
на заводі «Залив»;

• поруч із ним у стінки триває добудова ава-
рійно-рятувального судна «Спасатель Ильин» 
(будівельний номер 113) проекту MPSV07.

• корвет «Сергей Котов» – продовжує будувати-
ся на стапелі, запланований спуск на воду в 2019 
не відбувся, планове завершення будівництва в 
2020 теж не відбудеться;

• всі три ракетні корвети проекту 22800 «Кара-
курт» – «Циклон», «Аскольд», «Амур» (буді-
вельні номери 801, 802 и 803) будуються на 
відкритих стапелях, у всіх сформовані корпуси та 
встановлюється обладнання; на корветі «Цик-
лон» встановлено пушку, монтується навігаційне 
обладнання;

• будівництво кабельних суден «Волга» і «Вят-
ка» проекту 15310 ведеться низькими темпами 
через складність імпортозаміщення іноземного 
обладнання.
РФ має амбітні плани та надії щодо «Заливу»...

16 17

Один з можливих прототипів перших у ВМФ Росії десантно-штурмових вертольотоносців, які будуватимуться на потужностях захопленого
керченського заводу «Залив» на виставці «Армія-2015». Фото: Artem Tkachenko, h�ps://de.wikipedia.org/wiki/Lawina-Klasse

Панорама потужностей заводу «Залив». Праворуч на фото – один з найбільших суднобудівних доків у Європі: 364 м завдовжки та 60 м завширшки, 
аналогів йому на території РФ немає. Саме там у травні 2020 будуватимуть ударно-штурмові вертольотоносці «Севастополь» та «Владивосток» 
для Чорноморського флоту РФ. Фото з архіву BlackSeaNews, лютий 2020.

Водотоннажність кораблів нового для флоту РФ 
класу становитиме до 25 тис. тонн, максимальна 
довжина – близько 220 м. 

Один такий УДК нестиме на борту понад 20 
важких вертольотів, буде мати докову камеру для 
десантних катерів і зможе перевозити близько 1000 
морських піхотинців.

Очікується, що вони матимуть назви «Севасто-
поль» та «Владивосток» – так були названі два 
аналогічні французькі кораблі типу «Mistral», продаж

яких Росії скасували після початку агресії проти 
України.

Наявність таких ударних кораблів у складі 
Чорноморського флоту РФ значно посилить вплив 
Росії на ситуацію у Чорноморсько-Середземно-
морському регіоні.

Суміжні підприємства в цьому проекті будуть 
змушені співпрацювати з двома заводами, які вже 
перебувають під міжнародними санкціями, зокрема 
під санкціями США: Керченським заводом «Залив» 
та АТ «Зеленодольський завод імені О. М. Горь- 
кого», Республіка Татарстан, що входить до складу АТ 
«Холдингова компанія «Ак Барс».

У травні 2020 на захопленому
заводі «Залив» заплановано
будівництво двох перших в
історії ВМФ РФ десантно-
штурмових вертольотоносців
на 20 ударних гелікоптерів та
1000 морських піхотинців

Будівництво кораблів 
такого класу потребуватиме
кооперації із сотнями заводів
на території Росії

А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції» А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції»



Загальний вигляд відкритих стапельних майданчиків заводу «Залив». На передньому плані зліва направо: ракетні корвети «Циклон», «Аскольд»,
«Амур» (проект 22800 «Каракурт»). На задньому плані: будівництво корвету «Сергей Котов», проект 22160, січень 2020, фото з архіву BlackSeaNews

Ракетний корвет «Циклон» (будівельний номер 801, проект 22800 «Ка-
ракурт») на відкритому стапелі заводу «Залив», встановлено пушку, йде 
монтаж навігаційного обладнання, будується за планом – завершення 
будівництва наприкінці 2020. Фото з архіву BlackSeaNews, лютий 2020.

Сухий док заводу «Залив». Будівництво для ВМФ РФ кабельних суден 
«Волга» і «Вятка», проект 15310, дедвейт 8000 т, довжина 140 м, 
ширина 19 м. Терміни завершення будівництва перенесено на 
2021–2022 роки. Фото з архіву BlackSeaNews, січень 2020.

Це становить загрозу не лише для України, але й 
для майже всіх країн ЄС та Середземномор’я.

Зауважимо, що на заводі «Залив» розташований 
один з найбільших суднобудівних доків у Європі – 
364 м завдовжки та 60 м завширшки, аналогів на 
території РФ немає. Тому можна прогнозувати 
розширення його подальшого використання оку-
пантами для військових цілей.

Станом на 1 січня 2020 року програма будів-
ництва військових кораблів на заводі «Залив» для 
Чорноморського флоту РФ з пакету замовлень 
«Зеленодольського заводу» за кошти державного 
оборонного замовлення РФ виглядає таким чином.

• корвет «Павел Державін» спустили на воду 
21.02.2019, добудовується на плаву, завершення 
будівництва заплановано на 2020; він став пер-
шим бойовим кораблем, повністю побудованим 
на заводі «Залив»;

• поруч із ним у стінки триває добудова ава-
рійно-рятувального судна «Спасатель Ильин» 
(будівельний номер 113) проекту MPSV07.

• корвет «Сергей Котов» – продовжує будувати-
ся на стапелі, запланований спуск на воду в 2019 
не відбувся, планове завершення будівництва в 
2020 теж не відбудеться;

• всі три ракетні корвети проекту 22800 «Кара-
курт» – «Циклон», «Аскольд», «Амур» (буді-
вельні номери 801, 802 и 803) будуються на 
відкритих стапелях, у всіх сформовані корпуси та 
встановлюється обладнання; на корветі «Цик-
лон» встановлено пушку, монтується навігаційне 
обладнання;

• будівництво кабельних суден «Волга» і «Вят-
ка» проекту 15310 ведеться низькими темпами 
через складність імпортозаміщення іноземного 
обладнання.
РФ має амбітні плани та надії щодо «Заливу»...
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Один з можливих прототипів перших у ВМФ Росії десантно-штурмових вертольотоносців, які будуватимуться на потужностях захопленого
керченського заводу «Залив» на виставці «Армія-2015». Фото: Artem Tkachenko, h�ps://de.wikipedia.org/wiki/Lawina-Klasse
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для Чорноморського флоту РФ. Фото з архіву BlackSeaNews, лютий 2020.
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Транспортний 
комплекс;
469 957,52;

56%

Соціальна сфера;
90 659,26;

10,8%

Інші 
витрати;

67 784,53;
8,1%

Енергетичний комплекс;
87 801,17;

11%

Інженерна 
інфраструктура та 
водопостачання;

76 078,74;
9%

Формування 
туристично-

рекреаційних 
кластерів;
29 194,01;

3,5%

Забезпечення
міжнаціональної 

єдності;
10 248,93;

1,2%

Промисловий 
комплекс;

5 450,03; 0,7%
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економічних процесів 
в Росії та окупованому 
Криму в умовах санкцій

2015 2016 2017 2018 20192014

2015 2016 2017 2018 20192014

177,0

138,3

315,3 430,1

243,8

186,3

694,5

295,6

398,9

1875,0

327,8

1547,2

3123,5

978,1

2145,4

1620,1

537,3

2157,4

68,4
29,6
38,9 46,5

91,6

45,1

50,5

224,8

174,3

446,7

56,0

390,7

529,9

278,0

251,9

441,9

73,4

515,3

Крим

Севастополь
інші джерела

бюджетні кошти

Інвестиції в основний капітал з бюджету РФ та інших джерел в окупованих Севастополі та Криму 
за даними Росстату, 2014–2019, млн дол. США. Діаграма 1

1 - Т. Гучакова, А. Клименко. «Соціально-економічна ситуація в окупова-
ному Криму 2014–2018». – Київ. 2019.
«Сіра зона». Кримський півострів: чотири роки окупації». (Щорічна 
доповідь «Окупований Крим в умовах санкцій і блокади в 2014–2017 
роках»). Під загальною редакцією А. Клименка. – Київ. 2018

2 - А. Клименко. Т. Гучакова. «Мілітаризація Криму як загроза Європі». 
За результатами роботи Моніторингової групи «Майдану 
закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних 
досліджень» та редакції інтернет-порталу «Чорноморські новини» 
www.blackseanews.net. За участю О. Корбут. – Київ. 2019

Протягом періоду окупації Криму автори неод-
норазово зверталися в своїх дослідженнях не тільки 
до аналізу окремих галузей чи видів економічної 
діяльності, але й до особливостей загальних проце-
сів кримської економіки в умовах санкцій¹. 

На час цієї публікації економічні процеси на 
півострові (за всієї «екзотичності» в світі ринкової 
економіки) вже набули усталеного характеру на 
тривалу перспективу. Допоки існуватимуть окупація 
та режим санкцій, принципових змін очікувати не 
варто. 

Нагадаємо, що перший рік окупації – до літа 2015 
– був роком своєрідного імперського романтизму. 
Він був позначений «всеросійським фонтаном 
оптимізму та інвестиційних ідей» стосовно ство-
рення на захопленому півострові «нової вітрини 

Росії» – із Кремнієвої долиною, «нанотехноло-
гіями», гральною та «флагманською» вільною 
економічною зонами, 7-зірковими курортами... Для 
цього 31 березня 2014 створили Міністерство РФ у 
справах Криму, а до півострову поїхали тисячі 
«інвестиційних розвідників» з великих та малих 
корпорацій Росії та не тільки.

Насправді, як свідчать наші дослідження², голов-
ною метою РФ із самого початку було створення в 
Криму не «інвестиційного раю» для нових співгро-
мадян, а безпрецедентного симбіозу величезної 
військової бази з економічно самодостатнім регіо-
ном – для мінімізації бюджетних видатків РФ.

Режим міжнародних санкцій та блокади  (див. 
стор. 3–6) став величезною несподіванкою для 
керівництва РФ. Уже у першій половині 2015 воно 
усвідомило помилковість своєї початкової концеп-
ції, а 15 липня 2015 міністерство у справах Криму 
ліквідували. За рік, 28 липня 2016, був знижений 
статус «нової Росії»: ліквідували «Кримський 
федеральний округ», створений 21 березня 2014 –  
на третій день після акту анексії. Так звані «суб'єкти 
федерації» Республіка Крим і місто Севастополь

включили до складу Південного федерального 
округу РФ із центром в Ростові-на-Дону.

Особливості справжньої «економічної моделі 
Криму», яка описується двома ключовими словами 
– «мілітаризація» та «санкції», треба враховувати 
при аналізі російської статистики загалом, а по 
Криму і Севастополю зокрема. Після окупації та 
введення санкцій ця статистика перетворилася на 
комбінований інструмент пропаганди та прихову-
вання реального стану. 

Крім того, введення санкцій спонукає РФ періо-
дично закривати дедалі більші масиви інформації, 
пов'язаної з окупованим півостровом та видами 
діяльності, що підпадають або можуть підпасти під 
санкції. Стала закритою вся раніше публічна 
інформація РФ з держоборонзамовлення.

Тому деякі висновки та узагальнення можливо 
робити тільки шляхом співставлення статистики та 
інформаційного потоку.

Автори детально аналізували ФЦП на різних 
етапах її прийняття, корекції та реалізації. 

Нагадаємо, що обсяг ФЦП на 2015–2020 роки 
становив 837 174,19 млн рублів, зокрема за рахунок 
коштів федерального бюджету – 94,5%, бюджетів 
суб'єктів РФ – 1,9% і позабюджетних джерел – 3,6%.

Майже 76% коштів ФЦП витрачалися на реаліза-
цію мегапроектів у сфері транспорту (56,12%), 
енергетики (10,49%), інженерної інфраструктури та 
водо-постачання (9,09%): 

• переходи через Керченську протоку – підводні 
енергоміст та газопровід, автомобільний та заліз-
ничний мости; 

• дві електростанції зі скандальними турбінами 
Siemens у Севастополі та Сімферополі, 

• автомобільна дорога (траса «Таврида) від Керчі 
до Севастополя; 

• реконструкція аеропорту в Сімферополі та багато 
менших за масштабами проектів.

Крім 70% бюджетних інвестицій в основний 
капітал, варто звернути увагу на чималенький 
розмір інвестицій «з інших джерел» в окупованих  
Севастополі та Криму за роки окупації –  532,6 та 
2559,6 млн дол. США відповідно (діаграма 1). 

При аналізі ситуації в Криму 
треба враховувати особли-
вості «російської моделі 
півострова», перетворення 
офіційної статистики РФ після 
введення санкцій на інстру-
мент пропаганди та прихову-
вання реального стану еконо-
міки, закриття величезних 
масивів інформації

Інвестиції РФ в основний 
капітал в окупованих  Криму 
та Севастополі

За даними Росстату, за роки окупації інвестиції в 
основний капітал в  Криму та Севастополі становили 
відповідно 8,6 та 1,9 млрд  USD. З них за бюджетні 
кошти – 6,03 млрд  USD (70,2%) в Криму та 1,34 млрд  
USD (71,6%) в Севастополі (див. діаграму 1). 

Це переважно інвестиції в об'єкти так званої Фе-
деральної цільової програми «Соціально-еконо-
мічний розвиток Республіки Крим та м. Севастополь 
до 2020 року», надалі – ФЦП (див. діаграму 2).

За 2014–2019 інвестиції Росії 
в основний капітал 
в «Республіці Крим» та місті 
Севастополь становили $8,6 
млрд та $1,9 млрд відповідно. 
З них за рахунок бюджету РФ 
– 70,2% інвестицій в Криму та 
71,6% у Севастополі

Розподіл коштів «кримської» федеральної цільової програми РФ за 
напрямками, млн руб. (% ). Діаграма 2

А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції» А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції»
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1 - Т. Гучакова, А. Клименко. «Соціально-економічна ситуація в окупова-
ному Криму 2014–2018». – Київ. 2019.
«Сіра зона». Кримський півострів: чотири роки окупації». (Щорічна 
доповідь «Окупований Крим в умовах санкцій і блокади в 2014–2017 
роках»). Під загальною редакцією А. Клименка. – Київ. 2018

2 - А. Клименко. Т. Гучакова. «Мілітаризація Криму як загроза Європі». 
За результатами роботи Моніторингової групи «Майдану 
закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних 
досліджень» та редакції інтернет-порталу «Чорноморські новини» 
www.blackseanews.net. За участю О. Корбут. – Київ. 2019

Протягом періоду окупації Криму автори неод-
норазово зверталися в своїх дослідженнях не тільки 
до аналізу окремих галузей чи видів економічної 
діяльності, але й до особливостей загальних проце-
сів кримської економіки в умовах санкцій¹. 

На час цієї публікації економічні процеси на 
півострові (за всієї «екзотичності» в світі ринкової 
економіки) вже набули усталеного характеру на 
тривалу перспективу. Допоки існуватимуть окупація 
та режим санкцій, принципових змін очікувати не 
варто. 

Нагадаємо, що перший рік окупації – до літа 2015 
– був роком своєрідного імперського романтизму. 
Він був позначений «всеросійським фонтаном 
оптимізму та інвестиційних ідей» стосовно ство-
рення на захопленому півострові «нової вітрини 

Росії» – із Кремнієвої долиною, «нанотехноло-
гіями», гральною та «флагманською» вільною 
економічною зонами, 7-зірковими курортами... Для 
цього 31 березня 2014 створили Міністерство РФ у 
справах Криму, а до півострову поїхали тисячі 
«інвестиційних розвідників» з великих та малих 
корпорацій Росії та не тільки.

Насправді, як свідчать наші дослідження², голов-
ною метою РФ із самого початку було створення в 
Криму не «інвестиційного раю» для нових співгро-
мадян, а безпрецедентного симбіозу величезної 
військової бази з економічно самодостатнім регіо-
ном – для мінімізації бюджетних видатків РФ.

Режим міжнародних санкцій та блокади  (див. 
стор. 3–6) став величезною несподіванкою для 
керівництва РФ. Уже у першій половині 2015 воно 
усвідомило помилковість своєї початкової концеп-
ції, а 15 липня 2015 міністерство у справах Криму 
ліквідували. За рік, 28 липня 2016, був знижений 
статус «нової Росії»: ліквідували «Кримський 
федеральний округ», створений 21 березня 2014 –  
на третій день після акту анексії. Так звані «суб'єкти 
федерації» Республіка Крим і місто Севастополь

включили до складу Південного федерального 
округу РФ із центром в Ростові-на-Дону.

Особливості справжньої «економічної моделі 
Криму», яка описується двома ключовими словами 
– «мілітаризація» та «санкції», треба враховувати 
при аналізі російської статистики загалом, а по 
Криму і Севастополю зокрема. Після окупації та 
введення санкцій ця статистика перетворилася на 
комбінований інструмент пропаганди та прихову-
вання реального стану. 

Крім того, введення санкцій спонукає РФ періо-
дично закривати дедалі більші масиви інформації, 
пов'язаної з окупованим півостровом та видами 
діяльності, що підпадають або можуть підпасти під 
санкції. Стала закритою вся раніше публічна 
інформація РФ з держоборонзамовлення.

Тому деякі висновки та узагальнення можливо 
робити тільки шляхом співставлення статистики та 
інформаційного потоку.

Автори детально аналізували ФЦП на різних 
етапах її прийняття, корекції та реалізації. 

Нагадаємо, що обсяг ФЦП на 2015–2020 роки 
становив 837 174,19 млн рублів, зокрема за рахунок 
коштів федерального бюджету – 94,5%, бюджетів 
суб'єктів РФ – 1,9% і позабюджетних джерел – 3,6%.

Майже 76% коштів ФЦП витрачалися на реаліза-
цію мегапроектів у сфері транспорту (56,12%), 
енергетики (10,49%), інженерної інфраструктури та 
водо-постачання (9,09%): 

• переходи через Керченську протоку – підводні 
енергоміст та газопровід, автомобільний та заліз-
ничний мости; 

• дві електростанції зі скандальними турбінами 
Siemens у Севастополі та Сімферополі, 

• автомобільна дорога (траса «Таврида) від Керчі 
до Севастополя; 

• реконструкція аеропорту в Сімферополі та багато 
менших за масштабами проектів.

Крім 70% бюджетних інвестицій в основний 
капітал, варто звернути увагу на чималенький 
розмір інвестицій «з інших джерел» в окупованих  
Севастополі та Криму за роки окупації –  532,6 та 
2559,6 млн дол. США відповідно (діаграма 1). 

При аналізі ситуації в Криму 
треба враховувати особли-
вості «російської моделі 
півострова», перетворення 
офіційної статистики РФ після 
введення санкцій на інстру-
мент пропаганди та прихову-
вання реального стану еконо-
міки, закриття величезних 
масивів інформації

Інвестиції РФ в основний 
капітал в окупованих  Криму 
та Севастополі

За даними Росстату, за роки окупації інвестиції в 
основний капітал в  Криму та Севастополі становили 
відповідно 8,6 та 1,9 млрд  USD. З них за бюджетні 
кошти – 6,03 млрд  USD (70,2%) в Криму та 1,34 млрд  
USD (71,6%) в Севастополі (див. діаграму 1). 

Це переважно інвестиції в об'єкти так званої Фе-
деральної цільової програми «Соціально-еконо-
мічний розвиток Республіки Крим та м. Севастополь 
до 2020 року», надалі – ФЦП (див. діаграму 2).

За 2014–2019 інвестиції Росії 
в основний капітал 
в «Республіці Крим» та місті 
Севастополь становили $8,6 
млрд та $1,9 млрд відповідно. 
З них за рахунок бюджету РФ 
– 70,2% інвестицій в Криму та 
71,6% у Севастополі

Розподіл коштів «кримської» федеральної цільової програми РФ за 
напрямками, млн руб. (% ). Діаграма 2

А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції» А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції»
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Введення в дію основних засобів за видами економічної діяльності в окупованому Криму, 
за даними Росстату, 2014–2018, млрд руб. Діаграма 4
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Введення в дію основних засобів за видами економічної діяльності 
в Севастополі, за даними Росстату, 2014–2019, млрд руб. 

діаграма 5

«Інші джерела» інвестицій в Крим та Севас-
тополь є такими: 

• інвестиції підприємств військово-промисло-
вого комплексу РФ у виробництво продукції 
військового призначення на захоплених внаслі-
док окупації українських заводах;

• інвестиції в будівництво дорожньої та енер-
гетичної інфраструктури, інших об'єктів у рамках 
ФЦП, кошти на які виділялися не напряму з 
бюджету РФ, а через російські державні та квазі-
приватні корпорації та/або банківські кредити; 

• приватні інвестиції в будівництво житла для 

Інвестиції в основний капітал в РФ за даними Росстату в 2010–2018, млрд дол. США. Діаграма 3

покупців з РФ – майже єдиний тип інвестиційних 
проектів, що орієнтовані на попит покупців, які, 
щоправда, в свою чергу являють собою специ-
фічну групу з переведених до півострову 
російських військових та чиновників; а також 
торговельно-складської інфраструктури оптово-
роздрібного бізнесу з регіонів РФ.

Зауважимо, що вся ця «острівна історія», коли 
інвестиції в основний капітал в Криму до 2019 зрос-
тали за рахунок державних коштів РФ, розгор-
тається на тлі величезної проблеми обвального 
падіння інвестицій в основний капітал в економіці 
РФ загалом, що є наслідком агресії проти України та 
міжнародних санкцій (див. діаграму 3). 
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Зумовлені блокадою Криму 
$10,5 млрд інвестицій РФ в 
основний капітал на окупо-
ваному півострові треба 
співставляти зі втратою 
$200 млрд таких інвестицій 
в РФ через виведення іно-
земного капіталу та згортан-
ня російського бізнесу 
внаслідок війни та санкцій 

Як пояснював російський економіст Владислав 
Іноземцев, «з 2014 року в Росії припинили свою 
діяльність понад 200 іноземних компаній, а 
російські підприємці в 2018 році закривали 
бізнес в 2,15 раза частіше, ніж створювали нові. 
Від обвального падіння інвестиції в основний 
капітал утримували тільки зусилля держави, чия 
частка в сукупних капіталовкладеннях досягла 
18%, не враховуючи інвестпрограм держком-
паній».¹

Зауважимо, що інвестиції РФ в інфраструктурні 
мегапроекти на території Кримського півострова 
були для РФ значною мірою вимушеними – їхня 
позачергова необхідність стала прямим наслідком 
окупації Криму, тобто викликаними нею режимом 
міжнародних санкцій та материкової торговельно-
транспортної, водної та інфраструктурної блокади 
півострова.

1 - h�ps://echo.msk.ru/blog/openmedia/2511987-echo/ 

Оскільки наступна тема є доволі специфічною, 
нагадаємо читачам, які не кожного дня стикаються з 
бухгалтерським обліком, про таке:

Основні засоби – це матеріальні активи (об'єкти 
нерухомості, машини та обладнання тощо), які 
підприємство чи організація утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або для 
здійснення управлінських функцій, очікуваний 
строк експлуатації яких перевищує один рік (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Наявність в нашому огляді цієї теми обумовлено 
результатами, наведеними на діаграмах (див. 
діаграми 4 та 5), перш за все – тим видом 
економічної діяльності, що виділений червоним 
кольором. 

Цей вид діяльності має в офіційному класифіка-
торі РФ² код 84 і назву «Діяльність органів держав-
ного управління щодо забезпечення військової 
безпеки, обов'язкового соціального забезпечення».

Основний інгредієнт цього російського коктейлю 
з військової безпеки та соціального забезпечення  – 
код 84.22 «Діяльність, пов'язана із забезпеченням 
воєнної безпеки». 

«...Ця група включає управління, контроль та 
регулювання питань, пов'язаних з обороною і 
діяльністю сухопутних, морських, повітряних та 
космічних збройних сил: 

• бойових частин сухопутних сил, морського 
флоту, військово-повітряних сил, інженерних і 
транспортних військ, зв'язку, розвідки, матеріально-
технічного забезпечення, 

• особового складу штабів, резервних та допо-
міжних сил оборонної установи, 

• військової логістики (забезпечення військо-
вою технікою, продовольством та спорядженням, 
інженерно-технічними спорудами тощо), 

• медичним обслуговуванням особистого скла-
ду армії в польових умовах...»

Тобто червоний сегмент на діаграмах, особливо 
на діаграмі 5, що стосується виключно Севастополя 
– головної бази Чорноморського флоту РФ, – 
свідчить про те, що за роки окупації в Севастополі 
введено в дію військових об'єктів, техніки та 
озброєння, підпорядкованих севастопольським 
штабам, на суму до 150 млрд рублів. А питома вага 
військової діяльності – близько 70% – наочно 
свідчить про пріоритетну галузь економіки 
Севастополя.

На що витрачаються 
інвестиційні гроші РФ 
в Криму та Севастополі

2 - ОКВЭД 2 — Общероссийский классификатор видов экономической дея-
тельности ОК 029—2014 (КДЕС Ред. 2)[6] Утверждён Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст с введением в действие c 1 февраля 2014 года и 
отменой с 1 января 2015 года предыдущих редакций ОКВЭД
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діаграма 5

«Інші джерела» інвестицій в Крим та Севас-
тополь є такими: 

• інвестиції підприємств військово-промисло-
вого комплексу РФ у виробництво продукції 
військового призначення на захоплених внаслі-
док окупації українських заводах;

• інвестиції в будівництво дорожньої та енер-
гетичної інфраструктури, інших об'єктів у рамках 
ФЦП, кошти на які виділялися не напряму з 
бюджету РФ, а через російські державні та квазі-
приватні корпорації та/або банківські кредити; 

• приватні інвестиції в будівництво житла для 

Інвестиції в основний капітал в РФ за даними Росстату в 2010–2018, млрд дол. США. Діаграма 3

покупців з РФ – майже єдиний тип інвестиційних 
проектів, що орієнтовані на попит покупців, які, 
щоправда, в свою чергу являють собою специ-
фічну групу з переведених до півострову 
російських військових та чиновників; а також 
торговельно-складської інфраструктури оптово-
роздрібного бізнесу з регіонів РФ.

Зауважимо, що вся ця «острівна історія», коли 
інвестиції в основний капітал в Криму до 2019 зрос-
тали за рахунок державних коштів РФ, розгор-
тається на тлі величезної проблеми обвального 
падіння інвестицій в основний капітал в економіці 
РФ загалом, що є наслідком агресії проти України та 
міжнародних санкцій (див. діаграму 3). 
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Зумовлені блокадою Криму 
$10,5 млрд інвестицій РФ в 
основний капітал на окупо-
ваному півострові треба 
співставляти зі втратою 
$200 млрд таких інвестицій 
в РФ через виведення іно-
земного капіталу та згортан-
ня російського бізнесу 
внаслідок війни та санкцій 

Як пояснював російський економіст Владислав 
Іноземцев, «з 2014 року в Росії припинили свою 
діяльність понад 200 іноземних компаній, а 
російські підприємці в 2018 році закривали 
бізнес в 2,15 раза частіше, ніж створювали нові. 
Від обвального падіння інвестиції в основний 
капітал утримували тільки зусилля держави, чия 
частка в сукупних капіталовкладеннях досягла 
18%, не враховуючи інвестпрограм держком-
паній».¹

Зауважимо, що інвестиції РФ в інфраструктурні 
мегапроекти на території Кримського півострова 
були для РФ значною мірою вимушеними – їхня 
позачергова необхідність стала прямим наслідком 
окупації Криму, тобто викликаними нею режимом 
міжнародних санкцій та материкової торговельно-
транспортної, водної та інфраструктурної блокади 
півострова.

1 - h�ps://echo.msk.ru/blog/openmedia/2511987-echo/ 

Оскільки наступна тема є доволі специфічною, 
нагадаємо читачам, які не кожного дня стикаються з 
бухгалтерським обліком, про таке:

Основні засоби – це матеріальні активи (об'єкти 
нерухомості, машини та обладнання тощо), які 
підприємство чи організація утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або для 
здійснення управлінських функцій, очікуваний 
строк експлуатації яких перевищує один рік (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Наявність в нашому огляді цієї теми обумовлено 
результатами, наведеними на діаграмах (див. 
діаграми 4 та 5), перш за все – тим видом 
економічної діяльності, що виділений червоним 
кольором. 

Цей вид діяльності має в офіційному класифіка-
торі РФ² код 84 і назву «Діяльність органів держав-
ного управління щодо забезпечення військової 
безпеки, обов'язкового соціального забезпечення».

Основний інгредієнт цього російського коктейлю 
з військової безпеки та соціального забезпечення  – 
код 84.22 «Діяльність, пов'язана із забезпеченням 
воєнної безпеки». 

«...Ця група включає управління, контроль та 
регулювання питань, пов'язаних з обороною і 
діяльністю сухопутних, морських, повітряних та 
космічних збройних сил: 

• бойових частин сухопутних сил, морського 
флоту, військово-повітряних сил, інженерних і 
транспортних військ, зв'язку, розвідки, матеріально-
технічного забезпечення, 

• особового складу штабів, резервних та допо-
міжних сил оборонної установи, 

• військової логістики (забезпечення військо-
вою технікою, продовольством та спорядженням, 
інженерно-технічними спорудами тощо), 

• медичним обслуговуванням особистого скла-
ду армії в польових умовах...»

Тобто червоний сегмент на діаграмах, особливо 
на діаграмі 5, що стосується виключно Севастополя 
– головної бази Чорноморського флоту РФ, – 
свідчить про те, що за роки окупації в Севастополі 
введено в дію військових об'єктів, техніки та 
озброєння, підпорядкованих севастопольським 
штабам, на суму до 150 млрд рублів. А питома вага 
військової діяльності – близько 70% – наочно 
свідчить про пріоритетну галузь економіки 
Севастополя.

На що витрачаються 
інвестиційні гроші РФ 
в Криму та Севастополі

2 - ОКВЭД 2 — Общероссийский классификатор видов экономической дея-
тельности ОК 029—2014 (КДЕС Ред. 2)[6] Утверждён Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст с введением в действие c 1 февраля 2014 года и 
отменой с 1 января 2015 года предыдущих редакций ОКВЭД
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Рейтинг регіонів РФ, Криму і Севастополя за часткою бюджетних 
надходжень з Державного бюджету РФ до консолідованих бюджетів 

регіонів у 2019, діаграма 6

Головній сенс існування 
окупованого Криму для РФ – 
бути територією для пере-
везень з материкової частини 
РФ усього необхідного до 
військової бази в Севастополі

2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222015

25,6

64,3

8,2
13,0

21,2

89,9

116,7

76,2

40,5
21,8

10,3
11,5

100,7

59,7

31,0

18,5

12,5

160,4

175,5

120,7

54,8

39,5

25,6

13,9

62,8

129,8

192,6
185,7

136,1

49,6

38,4

22,1

16,3

58,2

41,9

16,3

162,4

110,2

52,2

17,8

34,4

52,2

54,9

123,5

178,4

56,1

37,0

19,1

власні доходи надходження з федерального бюджету

заплановано у бюджеті на 2020–2022

К
ри

м

Се
ва

ст
оп

ол
ь

Власні доходи бюджету «Республіки Крим» та Севастополя і надходження з федерального бюджету РФ, 
2015–2019 – фактичні, з 2020 – прогнозні, за даними «міністерства фінансів РК», млрд руб. Діаграма 7

У так званій «Республіці Крим» головні завдання 
дещо інші, і це знайшло відповідне відображення 
на діаграмі 4.

Наш аналіз російської інвестиційної діяльності на 
півострові свідчить про таке.

Головній сенс існування території окупованого 
Криму для РФ – забезпечення транспортного та 
критичного інфраструктурного транзиту з матери-
кової частини РФ до військової бази в Севастополі. 

Ця «місія» складається з таких пріоритетів:

• забезпечення військової логістики з території 
РФ – стабільних і швидких перевезень з Росії до 
військових баз та аеродромів, які знаходяться або 
керуються з Севастополя, військ, танків, ракет і 
снарядів, палива та інших видів постачання;

• забезпечення військової логістики до військо-
вих баз РФ у Сирії та ескадри ВМФ РФ у Серед-
земному морі;

• забезпечення об'єктів військової бази 
інженерною інфраструктурою – системами 
водопостачання, каналізації, тепло-, енерго-, газо-
постачання та зв'язку (і за остаточним принципом – 
населення півострову);

• забезпечення критичними послугами ро-
сійських військовослужбовців, держслужбовців, 
працівників силових структур і членів їхніх родин (та 
за остаточним принципом – решти населення) – 
лікуванням, торгівлею та ін.

Безнадійно дотаційна 
бюджетна модель Криму 
та Севастополя 

Після 2015 року стало ясно, що режим між-
народних санкцій та материкової блокади окупо-
ваного півострова з боку України унеможливив не 
тільки економічний розвиток, а й бюджетну само-
достатність Криму та Севастополя. Відтоді аналіз 
бюджетів Севастополя та «Республіки Крим» втра-
тив економічний сенс.  

Основа і водночас головна інтрига щорічного 
бюджетного процесу на Кримському півострові 
одна й та сама – скільки дотаційних грошей  надасть 
РФ?

Внаслідок санкцій РФ була змушена перейти до 
єдино можливої «економічної моделі» окупованого 
Криму, основні риси якої є такими:

• ізольований від цивілізованого світу «острів 
Крим», що має зв'язок тільки з РФ – мостом через 
Керченську протоку, підводні газпровід та енерго-
міст і повітряним шляхом;

• повсякденне життя на «острові» утримується 
майже на 70% бюджетними дотаціями РФ; дещо 
додається за рахунок продажу «трофейного» 
українського майна, покупцями якого є компанії та 
особи РФ, що знаходяться під міжнародними 
санкціями;

• сенсом існування «острову» є чи не найбільша 
в світі військова база глобального геополітичного 
значення з найновішим озброєнням; головні види 
діяльності – виробництво, ремонт та сервісне 
обслуговування військової техніки, будівництво 
житла для військових, спецслужбістів та чиновників 
РФ;

• інвестиції в «цивільні» інфраструктурні проекти 
реалізуються для вирішення проблем, створених 
внаслідок окупації;

• цивільна, військова, промислова, логістична та 
сервісна інфраструктура «острова» створена 
переважно на основі «трофейного» українського 
майна; вона розвивається та підтримується за 
рахунок державних коштів РФ – чи то бюджетні 
інвестиції, чи то кошти державних та квазі-
державних компаній; виконують ці роботи пере-
важно компанії з РФ, що знаходяться під санкціями;

• всі бюджетні проекти, програми та інвестиції, 
що реалізуються на «острові», мають невід'ємну 
для РФ функцію збагачування тих, кому доручено 
їх реалізовувати.

Доходи республіканського та муніципальних 
бюджетів окупованого Криму в 2019 році тільки на 
32,6% формувалися за рахунок власних надход-
жень, решту – 67,4% – надавав бюджет РФ.  

За рівнем дотаційності окупований Крим перебу-
ває в одній групі з найбільш дотаційними регіонами 
РФ – з республіками Північного Кавказу (Чечня, 
Інгушетія, Карачаєво-Черкесія, Дагестан) та з такими 
віддаленими територіями, як Алтай, Тива та Чукотка.

Оптимістичні надії щодо 
бездотаційності «трофей-
ного» Криму забуто назавж-
ди: окупований півострів не 
матиме бюджетної само-
достатності ніколи. 
В Криму сподіваються на 
довічне утримання з ро-
сійського бюджету, що ви- 
кликає роздратування в РФ

Деяке збільшення надходжень в 2019 році було 
штучним – для цього до Криму перенесли юри-
дичну адресу (реєстрацію) деяких компаній, що 
брали участь в будівництві мосту через Керченську 
протоку, щоб вони сплачували податки в кримсь-
кий бюджет. У зв'язку із завершенням мега-
проектів такі надходження надалі не прогно-
зуються (див. діаграму 7).

Трохи менший рівень дотаційності Севастополя 
пояснюється лише тим, що внаслідок мілітаризації 
Криму за часи окупації його населення, за 
розрахунками авторів, збільшилося не менш ніж на 
15% за рахунок російських військових та членів їхніх 
сімей, котрі мають досить високі доходи та 
сплачують податки до місцевого бюджету.

А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції» А. Клименко, Т. Гучакова, О. Корбут. «Як діють кримські санкції»
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У так званій «Республіці Крим» головні завдання 
дещо інші, і це знайшло відповідне відображення 
на діаграмі 4.

Наш аналіз російської інвестиційної діяльності на 
півострові свідчить про таке.

Головній сенс існування території окупованого 
Криму для РФ – забезпечення транспортного та 
критичного інфраструктурного транзиту з матери-
кової частини РФ до військової бази в Севастополі. 

Ця «місія» складається з таких пріоритетів:

• забезпечення військової логістики з території 
РФ – стабільних і швидких перевезень з Росії до 
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Географія виробничих зв'язків підприємств регіонів РФ з виробництва та обслуговування 
військової техніки й обладнання на захоплених підприємствах Криму

Окуповний Крим – загроза Європі. Рубежі досяжності ракетних комплексів РФ морського і берегового базування з окупованого Криму 
та військово-морської бази РФ в Тартусі, Сирія

Оновлений «Кримський
пакет санкцій»

2. Посилити скоординовану реалізацію «Полі-
тики невизнання анексії Кримського півострова» – 
узгодженого переліку правил, що розвивають та 
конкретизують Резолюцію ГА ООН від 27 березня 
2014 року «Територіальна цілісність України» 
стосовно утримання від  дій або кроків, які можна 
було б витлумачити як визнання спроби незаконної 
зміни Росією статусу Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополь.

• попередження можливих військових опера-
цій РФ з окупованого Криму в напрямку 
Херсонської області по суходолу з метою 
захоплення Північно-Кримського каналу та 
розблокування постачання дніпровської во-
ди до півострову; 

• попередження можливих агресивних дій РФ в 
напрямку узбережжя Чорного моря в Одесь-
кій, Миколаївський та Херсонській областях, а 
також в напрямку українського узбережжя 
Азовського моря;

• створення перешкод використанню окупова-
ного Криму як промислового, наукового, 
сервісного та логістичного плацдарму росій-
ської військової експансії.

*   *   *

Автори пропонують реалізувати у цивілізова-
ному світі два нових блока дій.

1. Запровадити оновлений «Кримський пакет 
санкцій» задля стримування агресії РФ, яка роз-
гортається на теренах окупованого Криму. Йдеться 
про санкції переважно у сфері суднобудівництва, 
військового виробництва та морських перевезень. 

Окупація Криму триває вже надто довго. В 
перші роки окупації Крим був в українському, 
європейському та глобальному контексті переваж-
но проблемою.  

Після 6 років окупації він залишається пробле-
мою, але став ще й загрозою – плацдармом для 
військової експансії РФ не тільки на материкову 
частину України, а й ширше – у Чорноморсько-
Середземноморському регіоні.

Тому «кримський» санкційний режим необхід-
но трансформувати відповідно до нової ситуації. 
Метою оновленого режиму санкцій має бути:

• посилення реагування на продовження Ро-
сією окупації та анексії Кримського півострова, 
на нові факти, тенденції та процеси, що 
проявилися за період окупації на території 
Криму;

• попередження де-факто окупації й анексії Ро-
сією Азовського та Чорного морів, що відбу-
ваються на наших очах з використанням 
створених РФ як державою-окупантом на 
Кримському півострові військово-політичних 
та геостратегічних можливостей; 

Оновлений «Кримський пакет 
санкцій» має врахувати прак-
тики, що склалися за 6 років 
окупації, а також створити 
перешкоди для використан-
ня Кримського півострова як 
плацдарму для поширення 
військової загрози Чорно-
морсько-Середземноморсь-
кому регіону

Оновлений «Кримський пакет санкцій» пропо-
нується сформувати наступним  чином:

• синхронізувати санкційні списки України, 
країн ЄС, США, Британської співдружності, 
що стосуються юридичних осіб РФ, які беруть 
участь в діяльності на окупованому Кримсь-
кому півострові;

• запровадити міжнародні секторальні санкції 
щодо російського суднобудування – за робо-
ту з будівництва та ремонту військових 
кораблів і суден РФ на захоплених під час 
окупації Криму українських заводах та КБ;

• запровадити міжнародні санкції до підпри-
ємств РФ, що беруть участь у виробництві, 
ремонті, обслуговуванні військової техніки та 
озброєння на підприємствах в окупованому 
Криму; 

Санкт-Петербург 
Москва 
Краснодарський край 
Татарстан 
Архангельська обл. 
Володимирська обл. 
Московська обл. 
Ярославська обл. 
Астраханська обл. 
Калінінградська обл. 
Ленінградська обл.  
Тульська обл. 
Свердловська обл. 
Нижегородська обл. 
Приморський край 
Башкортостан 

29 
21 
9 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

Вологодська обл.  
Воронезька обл.  
Дагестан 
Калузька обл. 
Мурманська обл. 
Новгородська обл. 
Новосибірська обл. 
Омська обл. 
Ростовська  
Самарська обл. 
Саратовська обл. 
Тверська обл. 
Удмуртія 
Ульянівська обл. 
Хабаровський край 
Челябінська обл. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• ввести міжнародні санкції проти всіх судно-
власників та компаній – операторів (менед-
жерів) суден, які в 2014–2020 роках заходили 
до портів окупованого Кримського півостро-
ва;

• ввести міжнародні санкції проти портів РФ в 
Азовському та Чорному морях. Йдеться про  
порт Кавказ, Ростов-на-Дону, Темрюк, Азов 
та Новоросійськ – за регулярні перевезення з 
цих портів до окупованого Кримського 
півострова.
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Москва 
Краснодарський край 
Татарстан 
Архангельська обл. 
Володимирська обл. 
Московська обл. 
Ярославська обл. 
Астраханська обл. 
Калінінградська обл. 
Ленінградська обл.  
Тульська обл. 
Свердловська обл. 
Нижегородська обл. 
Приморський край 
Башкортостан 

29 
21 
9 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

Вологодська обл.  
Воронезька обл.  
Дагестан 
Калузька обл. 
Мурманська обл. 
Новгородська обл. 
Новосибірська обл. 
Омська обл. 
Ростовська  
Самарська обл. 
Саратовська обл. 
Тверська обл. 
Удмуртія 
Ульянівська обл. 
Хабаровський край 
Челябінська обл. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• ввести міжнародні санкції проти всіх судно-
власників та компаній – операторів (менед-
жерів) суден, які в 2014–2020 роках заходили 
до портів окупованого Кримського півостро-
ва;

• ввести міжнародні санкції проти портів РФ в 
Азовському та Чорному морях. Йдеться про  
порт Кавказ, Ростов-на-Дону, Темрюк, Азов 
та Новоросійськ – за регулярні перевезення з 
цих портів до окупованого Кримського 
півострова.
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1. Resolu�on adopted by the General Assembly on 27 March 2014 – 
68/262. Territorial integrity of Ukraine, 
h�ps://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262

Політика невизнання спроби 
анексії Кримського 
півострова

Правовим фундаментом невизнання спроби 
анексії Криму, основою санкційної політики став і 
залишається перший міжнародний документ з 
цього приводу – Резолюція Генеральної Асамблеї 
ООН A/RES/68/262 68/262 «Територіальна ціліс-
ність України». Її було ухвалено голосами 100 країн 
світу на 80-му пленарному засіданні 27 березня 
2014 року¹. В документі зазначається:

«Генеральна Асамблея […] закликає всі держа-
ви, міжнародні організації та спеціалізовані 
установи не визнавати будь-яку зміну статусу 
Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поль на основі вищезгаданого референдуму і 
утримуватися від будь-яких дій або кроків, які 
можна було б витлумачити як визнання будь-
якого такого зміненого статусу...».

Практика шести років окупації Криму проде-
монструвала наявність типових ситуацій, коли в 
різних країнах світу не надають значення окремим 
випадкам, які можна тлумачити в контексті, що 
наведений вище. Крім того, в деяких сферах 
відчувається намагання РФ «протиснути» де-факто 
визнання анексіі.

Йдеться, перш за все, про такі випадки:

• коли Кримський півострів іноді зображується 
на географічних картах різного призначення, в 
довідниках і підручниках як частина Росії;

• коли на теріторії Криму з'являються об'єкти 
під брендами відомих світових торгових марок, 
власниками ліцензій на які є компанїї, зареєстро-
вані в регіонах РФ;

• коли на міжнародних заходах у складі деле-
гацій або експозицій РФ з'являються кримські 
колаборанти, інформаційно-рекламні стенди та 
видання;

• коли чиновники, політики та депутати, зокре-
ма муніціпального рівня, з країн, які не визнають 
спробу анексії Криму, з'являються на окупованому 
півострові у складі так званих делегацій;

• коли до окупованого Криму через територію 
РФ постачаються товари, заборонені санкційним 
режимом;

• коли на території окупованого Криму існує 
доступ до послуг міжнародних систем бронювання 
готелів тощо.

В лютому 2020 року автори цієї книги презен-
тували в Брюселі в різних інституціях ЄС необхід-
ність запровадження системного реагування на 
такі випадки шляхом конкретизації «Політики 
невизнання спроби анексії Криму».

Основні її положення наводяться нижче та 
пропонуються до оформлення в документах як 
міжнародних організацій, так і окремих країн.

*   *   *
Невизнання спроби анексії Криму є обов'язком 

суб'єктів міжнародного права, а не їхнім правом. 
Цей обов'язок ґрунтується не тільки на «кримсь-
ких» резолюціях ООН, але й на фундаментальних 
міжнародних звичаях. Обов'язковість невизнання 
спроби анексії випливає з міжнародного звичаю, 
сконцентрованого в давньоримській максимі ex 
injuria jus non oritur – «порушення не може 
породжувати право».

На конвенційному рівні обов'язок невизнання – 
логічне продовження принципу незастосування 
сили та погрози силою, закріпленого в Статуті ООН 
та розтлумаченого у Декларації про принципи 
міжнародного права 1970 року, про визначення 
агресії 1974 року та ін.

Невизнання є універсальним та охоплює всі 
сфери взаємодії третіх країн з РФ, Україною – 
починаючи від контролю за поширенням ядерної 
зброї та завершуючи дитячими спортивними 
змаганнями. 

Такий обов'язок є мінімальним та постійним – 
тобто не може самостійно припинятися та є тією 
формою реагування, менше за яку не може 
дозволити собі навіть політично дружня до РФ 
держава.

Невизнання спроби анексії 

Криму є обов'язком суб'єктів 

міжнародного права. Цей 

обов'язок ґрунтується на 

фундаментальних міжнарод-

них звичаях, сконцентрованих 
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ex injuria jus non oritur — 

«порушення не може 
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Політика невизнання спроби анексії Криму 
має реалізуватися також шляхом ухвалення міжна-
родними організаціями та окремими країнами 
(щонайменше – тими, які підтримали Резолюцію ГА 
ООН 68/262 від 27.03.2014) рішень, що містять такі 
положення, перелік яких не є вичерпним:

• заборона прямого чи опосередкованого ви-
знання спроби анексії в документах або діях (вклю-
чаючи відвідання Криму чи роботу в Криму на 
умовах РФ):

а)  міжнародних організацій, 
б) вищих органів державної, регіональної та 

муніципальної влади і посадовців третіх держав, 
зокрема їхніх дипломатів та консулів у РФ,

в) в адміністративній чи судовій практиці у 
конкретних справах (паспорти, візи, освітні чи 
комерційні документи, контракти тощо),

г)  установ науки, культури, спорту чи освіти, 
д) у сфері фінансових операцій, електричного 

та електронного зв'язку, залізничного, повітряного 
та морського транспорту,

е) у сфері «народної дипломатії», медіа, публі-
кацій, доповідей, викладання, іншого поширення 
інформації;

• заборона на публікацію та демонстрацію в 
будь-якому вигляді географічних, зокрема навігацій-
них, карт, в яких зазначалася б «приналежність» 
Кримського півострова до Російської Федерації;

• заборона для туристичного бізнесу, зокрема  
онлайн-сервісів бронювання та надання логістич-
них і страхових послуг, співпрацювати з розташова-
ними в Криму туристичними об'єктами (готелі, 
музеї тощо) та туристичними агенціями безпосе-
редньо або через партнерів, а також демонструвати 
такі об'єкти та/або маршрути на своїх онлайн-
платформах;

• заборона організаторам міжнародних захо-
дів – наукових, освітянських, туристичних, спортив-
них, культурних, бізнесових тощо виставок, фестива-
лів, рекламних кампаній та інших подій – надавати 
дозвіл на розміщення, демонстрацію чи публікацію 
інформації, яка вказувала б на «приналежність» 
Кримського півострова до Російської Федерації;

• заборона залучати до складу учасників 
міжнародних заходів тих осіб, які проживають на 
окупованій території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополь і працюють в органах влади, 
місцевого самоврядування та інших організаціях, 
офіційно зареєстрованих на окупованій території за 
законами РФ;

• заборона на відвідування Кримського півост-
рова через територію Росії політиками, держав-
ними службовцями та іншими публічними діячами;

• жорсткі рекомендації для громадян відповід-
них держав не відвідувати Кримський півострів 
через територію Росії з попередженням про 
відповідальність за українським  законодавством;

•  заборона на видачу будь-яких в'їзних віз для: 
1) власників паспортів РФ, виданих у Криму;   
2) громадян РФ, які мають реєстрацію місця прожи-
вання в Криму;

• заборона на роботу на території Кримського 
півострова будь-яких національних брендів (про-
мислових, торгових, сервісних мереж та ін.). 
Договори на франчайзинг, які укладаються в 
державах, що підтримали зазначену Резолюцію 
ООН, з будь-яким суб'єктом РФ, повинні містити 
стандартний пункт про заборону роботи в Криму та 
високі штрафи у разі порушення цих умов;

• заборона на продаж (перепродаж) на тери-
торію Кримського півострова будь-яких товарів та 
послуг, що постачаються за контрактами на тери-
торію РФ. Договори на продаж таких товарів, 
укладені з будь-яким суб'єктом РФ, повинні містити 
стандартний пункт про заборону переміщення або 
перепродажу товару в Крим і високі штрафні 
санкції;

•  заборона на обслуговування прямих морських 
рейсів між портами відповідних країн та портами 
Кримського півострова з перевіркою достовірності 
суднових документів про порт призначення/ 
відправлення.
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1. Resolu�on adopted by the General Assembly on 27 March 2014 – 
68/262. Territorial integrity of Ukraine, 
h�ps://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262

Політика невизнання спроби 
анексії Кримського 
півострова

Правовим фундаментом невизнання спроби 
анексії Криму, основою санкційної політики став і 
залишається перший міжнародний документ з 
цього приводу – Резолюція Генеральної Асамблеї 
ООН A/RES/68/262 68/262 «Територіальна ціліс-
ність України». Її було ухвалено голосами 100 країн 
світу на 80-му пленарному засіданні 27 березня 
2014 року¹. В документі зазначається:

«Генеральна Асамблея […] закликає всі держа-
ви, міжнародні організації та спеціалізовані 
установи не визнавати будь-яку зміну статусу 
Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поль на основі вищезгаданого референдуму і 
утримуватися від будь-яких дій або кроків, які 
можна було б витлумачити як визнання будь-
якого такого зміненого статусу...».

Практика шести років окупації Криму проде-
монструвала наявність типових ситуацій, коли в 
різних країнах світу не надають значення окремим 
випадкам, які можна тлумачити в контексті, що 
наведений вище. Крім того, в деяких сферах 
відчувається намагання РФ «протиснути» де-факто 
визнання анексіі.

Йдеться, перш за все, про такі випадки:

• коли Кримський півострів іноді зображується 
на географічних картах різного призначення, в 
довідниках і підручниках як частина Росії;

• коли на теріторії Криму з'являються об'єкти 
під брендами відомих світових торгових марок, 
власниками ліцензій на які є компанїї, зареєстро-
вані в регіонах РФ;

• коли на міжнародних заходах у складі деле-
гацій або експозицій РФ з'являються кримські 
колаборанти, інформаційно-рекламні стенди та 
видання;

• коли чиновники, політики та депутати, зокре-
ма муніціпального рівня, з країн, які не визнають 
спробу анексії Криму, з'являються на окупованому 
півострові у складі так званих делегацій;

• коли до окупованого Криму через територію 
РФ постачаються товари, заборонені санкційним 
режимом;

• коли на території окупованого Криму існує 
доступ до послуг міжнародних систем бронювання 
готелів тощо.

В лютому 2020 року автори цієї книги презен-
тували в Брюселі в різних інституціях ЄС необхід-
ність запровадження системного реагування на 
такі випадки шляхом конкретизації «Політики 
невизнання спроби анексії Криму».

Основні її положення наводяться нижче та 
пропонуються до оформлення в документах як 
міжнародних організацій, так і окремих країн.

*   *   *
Невизнання спроби анексії Криму є обов'язком 

суб'єктів міжнародного права, а не їхнім правом. 
Цей обов'язок ґрунтується не тільки на «кримсь-
ких» резолюціях ООН, але й на фундаментальних 
міжнародних звичаях. Обов'язковість невизнання 
спроби анексії випливає з міжнародного звичаю, 
сконцентрованого в давньоримській максимі ex 
injuria jus non oritur – «порушення не може 
породжувати право».

На конвенційному рівні обов'язок невизнання – 
логічне продовження принципу незастосування 
сили та погрози силою, закріпленого в Статуті ООН 
та розтлумаченого у Декларації про принципи 
міжнародного права 1970 року, про визначення 
агресії 1974 року та ін.

Невизнання є універсальним та охоплює всі 
сфери взаємодії третіх країн з РФ, Україною – 
починаючи від контролю за поширенням ядерної 
зброї та завершуючи дитячими спортивними 
змаганнями. 

Такий обов'язок є мінімальним та постійним – 
тобто не може самостійно припинятися та є тією 
формою реагування, менше за яку не може 
дозволити собі навіть політично дружня до РФ 
держава.

Невизнання спроби анексії 

Криму є обов'язком суб'єктів 

міжнародного права. Цей 

обов'язок ґрунтується на 

фундаментальних міжнарод-

них звичаях, сконцентрованих 

в давньоримській максимі 

ex injuria jus non oritur — 

«порушення не може 

породжувати право»

Політика невизнання спроби анексії Криму 
має реалізуватися також шляхом ухвалення міжна-
родними організаціями та окремими країнами 
(щонайменше – тими, які підтримали Резолюцію ГА 
ООН 68/262 від 27.03.2014) рішень, що містять такі 
положення, перелік яких не є вичерпним:

• заборона прямого чи опосередкованого ви-
знання спроби анексії в документах або діях (вклю-
чаючи відвідання Криму чи роботу в Криму на 
умовах РФ):

а)  міжнародних організацій, 
б) вищих органів державної, регіональної та 

муніципальної влади і посадовців третіх держав, 
зокрема їхніх дипломатів та консулів у РФ,

в) в адміністративній чи судовій практиці у 
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г)  установ науки, культури, спорту чи освіти, 
д) у сфері фінансових операцій, електричного 

та електронного зв'язку, залізничного, повітряного 
та морського транспорту,

е) у сфері «народної дипломатії», медіа, публі-
кацій, доповідей, викладання, іншого поширення 
інформації;

• заборона на публікацію та демонстрацію в 
будь-якому вигляді географічних, зокрема навігацій-
них, карт, в яких зазначалася б «приналежність» 
Кримського півострова до Російської Федерації;

• заборона для туристичного бізнесу, зокрема  
онлайн-сервісів бронювання та надання логістич-
них і страхових послуг, співпрацювати з розташова-
ними в Криму туристичними об'єктами (готелі, 
музеї тощо) та туристичними агенціями безпосе-
редньо або через партнерів, а також демонструвати 
такі об'єкти та/або маршрути на своїх онлайн-
платформах;
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Скільки коштує Росії окупація 
та що очікує Крим 
і Севастополь

Автори завершили роботу над цією книгою в 
березні 2020 року, коли економіка РФ зустріла не 
одного, а одразу двох «чорних лебедів» – 
пандемію коронавірусу та ще не пов'язаний з нею 
обвал цін на нафтовому ринку нижче рівня рента-
бельності для РФ.

Детальні прогнози впливу цих нових факторів 
на економіку та бюджет Російської Федерації, а 
відповідно на дотації для Крима та Севастополя – 
справа, сподіваємося, не дуже далекого майбут-
нього. Хоча не виключено, що і російська, і світова 
економіки побачили ще не всіх «чорних лебедів».

Отже, ми змушені залишити цей надважливий 
фактор невизначеності майбутньому. Зауважимо 
лише очевидне: нові проблеми економіки та 
бюджетних надходжень в Росії, що безперечно 
виникнуть у зв'язку з наслідками економічної 
кризи, призведуть до того, що фінансування 
дотаційного Кримського півострова буде ще більш 
складним для РФ, ніж зараз. Невипадково, що з 
початком пандемії РФ вирішила передусім 
використати цей фактор для спроби зняття 
міжнародних санкцій...

Але повернімося до ситуації ще до початку 
пандемії та нафтової кризи. Часто постає питання: 
скільки коштує Росії окупація Криму? Наведені 
авторами результати дають лише деякі, й мож-
ливо, не найбільші, зі складових відповіді на нього. 
Бо особливої методики подібного розрахунку ще 
не існує. 

Так, ми достеменно можемо вважати, що до 
цього рахунку входить увесь щорічний обсяг  
дотацій кримському та севастопольському бюд-
жетам – це в середньому до $3 млрд на рік.

Безумовно, до цього рахунку також входять не 
менше $12 млрд витрат на збудований міст через 
Керченську протоку, підводний газопровід та 
електричні кабелі через неї, автомобільну трасу 
«Таврида» та інші мегапроекти Федеральної 
цільової програми (див. стор. 18–23), закриті 
витрати на утримання федеральних чиновників на 
півострові, окремий «кримський рядок» війсь-
кового бюджету тощо. 

Але це лише «прямі витрати». А ось «непрямі 
втрати», що безпосередньо пов'язані з міжнарод-
ними санкціями за окупацію Криму та подальшу 
агресію РФ проти України, перевищують їх – без 
перебільшення – у сотні разів. Ми показали одну зі 
складових цих «непрямих втрат» (див. стор. 20) у 
вигляді зменшення за 2014–2015 роки інвестицій в 
основний капітал в масштабах Росії на $200 млрд...

І це теж не все. Відомий російський економіст, 
фахівець з макроекономічного прогнозування 
Евсей Гурвич ще в травні 2018 писав:

«Накопичені втрати від фінансових санкцій, що 
діяли з середини 2014 року, знизили ВВП Росії 
на 2–2,5 %... Нова хвиля санкцій, безсумнівно, 
дедалі збільшить втрати...».

Екс-голова Центрального банку РФ Сергій 
Дубінін в грудні 2018 сказав:

«Найбільш очевидний негативний наслідок 
введення санкцій з боку США та їхніх союзників 
для економіки Росії сьогодні – це стан невизна-
ченості та непередбачуваності для ведення 
бізнесу. Сама перспектива ескалації санкцій 
руйнує бізнес-клімат в нашій країні». 

Ще одна (з багатьох) складових втрат Росії, 
наприклад: через санкції, які унеможливили поста-
чання до РФ українських та німецьких корабельних 
двигунів, зірвано та «хаотизовано» суднобудівель-
ну програму РФ з надводних військових кораблів. 
Експерименти з «імпортозаміщення» цих двигунів 
за 6 років не дали результатів, попри величезні 
витрати...

Не викликає сумніву, що в ситуації, яка склалася, 
РФ буде всіма силами утримувати військові витрати 
на Чорноморський флот та інші складові величез-
ного військового контингенту на Кримському 
півострові. Це означає безумовний пріоритет 
Севастополя як головної військової бази над так 
званою Республікою Крим, зокрема в бюджетному 
та соціальному сенсі. Маріонеткову «Республіку 
Крим» Росія не витягне навіть на тому низькому 
рівні життя, як зараз.

В умовах окупації та санкцій 
розвиток Криму неможливий 
в принципі. Півострів пере-
творюється на «санкційний 
заповідник», від найменшого 
зв'язку з яким будуть 
відхрещуватися навіть в Росії 

Все, що не стосується військо-
вого Севастополя, тобто все 
життя решти Кримського 
півострова, чекає безжальний 
секвестр. Тому з Криму будуть
випарюватися будь-які прояви 
активного економічного та 
соціального життя1 - h�ps://www.vedomos�.ru/opinion/ar�cles/2018/05/16/769605-otvechat-sanktsii   

2 - h�ps://www.vedomos�.ru/opinion/ar�cles/2018/12/25/790386-zhestkin-sanktsii   
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2 - h�ps://www.vedomos�.ru/opinion/ar�cles/2018/12/25/790386-zhestkin-sanktsii   
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