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Нещодавне підписання Президентами України та Росії Харків-
ських угод щодо продовження терміну базування Чорноморського 
флоту в Україні викликали хвилю диспутів на рахунок доцільності 
укладення такого рішення. Несхвалення опозиційних політичних сил та 
втрата підтримки серед населення підігріває інтерес до дослідження 
проблеми перспектив подальшого базування ЧФ у Севастополі та 
шляхів її вирішення. 

Починаючи з 1997 року, з часу підписання Угоди між Україною і 
Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту, 
Україна погодилась на перебування в Севастополі підрозділів 
російської військової розвідки. Згідно з рамковою угодою, тимчасову 
прописку в Севастополі отримало відразу п’ять структурних підрозділів 
ГРУ (Головне розвідувальне управління).  

Те, що російські спецслужби працюють у Криму, підтвердив 
колишній постійний представник Президента України в Автономній 
Республіці Крим Дмитро Степанюк: " …Так, цілком офіційно заявляю, 
що в Криму існує дуже розгалужена мережа ГРУ… Основна спеціалi-
зація – терористичні акти, провокаційні заходи тощо... Нам достовірно 
відомо, що в Крим було перекинуто офіцерів ГРУ з Північного, 
Тихоокеанського та Балтійського флотів. Агентурна мережа працює під 
виглядом комерційних підприємств, агенти – процвітаючі бізнесмени, 
які закупили будинки, машини тощо…" 

Сьогодні місцеві сили флотських розвідорганів вирішують 
завдання стеження й отримання інформації про бойову і повсякденну 
діяльність українських Збройних сил. Зокрема, російську розвідку 
цікавлять питання переміщення військових підрозділів ЗС України 
територією півострова і прилеглої морської акваторії, зміна структури і 
чисельності підрозділів української армії і флоту в Севастополі та 
Автономній Республіці Крим. 
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На думку екс-радника голови СБУ генерала Олександра 
Скипальського, котрий протягом кількох років очолював Головне 
управління розвідки Міноборони, «розвідка Чорноморського флоту, 
ймовірно, виконує завдання щодо Румунії, Болгарії, Туреччини з 
території України, а це означає, що Україна втягується в цей процес».  

Таким чином, базування ЧФ у водах України, на думку посадовців, 
носить розвідувальний характер, направлений на задоволення зовнішньо-
політичних інтересів Росії. Присутність військово-морських сил Росії на 
території України надає РФ ряд переваг, а саме: 

– в лютому 2002 р. Верховна Рада ухвалила Закон «Про 
ратифікацію угоди між Україною і Російською Федерацією 
про співробітництво в сфері військової розвідки», суть якого 
полягала в одержанні гарантій, що сторони не вестимуть 
відповідну діяльність одна проти одної – таким чином, в разі 
військового конфлікту РФ з НАТО, Україна буде змушена 
підтримати Росію, навіть за умови тісного партнерства з 
НАТО. Також, згідно з резолюцією 29-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН, Україна може розглядатись як співучасник 
агресії і автоматично буде втягнута у війну, якщо кораблі 
ЧФ РФ, що базуються на її території, братимуть участь у 
бойових діях. 

– Завдяки розвідувальному апарату, РФ має можливість 
стежити і збирати інформацію не лише про інші, прилеглі до 
Чорноморського басейну країни, а й всередині України 
загалом. Як наприклад, у 2008 році, через громадянина 
України Д. Косилова, ФСБ організувала збір інформації про 
тих жителів Севастополя, які цікавили російську сторону, 
зокрема працівників апарату Севастопольської міської ради. 

Окрім збирання інформації, російські сили займаються активною 
пропагандою серед місцевого населення, за допомогою закликів 
"об'єднання російського та українського населення Криму" з метою 
входження в склад Російської Федерації.  

Також розвідка ефективно насаджує своїх представників у міські 
органи адміністрації. За словами екс-президента Автономної Республіки 
Крим Ю. Мєшкова: "Тільки тому, що багато хто з депутатів Верховної 
Ради Криму та міської Ради Севастополя – генерали та офіцери ЧФ, в 
цих органах влади утворилися дуже впливові проросійські лоббi.  
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Тільки завдяки наявності Чорноморського флоту російські 
вербувальники вільно роз’їжджали по Криму й Севастополю і 
оформляли всім бажаючим російське громадянство, вербували наших 
хлопців у військові та інші навчальні заклади, а також на роботу в 
Росію. І так триватиме доти, доки Чорноморський флот залишатиметься 
в наших базах, на нашій території."  

Дослідження також показують, що з часу підписання Харківських 
угод, населення відчуло на собі тискк з боку "старшого брата", і тому 
підтримка населення почала слабнути. Для прикладу, можна привести 
оцінки компанії Research & Branding Group. Збір інформації проводився 
методом особистого інтерв'ю в 24-х областях України і АР Крим. 
Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує доросле 
населення країни за місцем проживання (область), статтю і віком. 
Результати показали:  

• На сьогодні 40% українців оцінюють характер підписаних рік 
тому Харківських угод як переважно поступки з боку України, 
тоді як 30% опитаних оцінюють їх як взаємовигідні для обох 
сторін. Взаємовигідними Харківські угоди на сьогодні вважають 
переважно жителі Південного Сходу України (42%), тоді як 
сприйняття їх як поступок з боку України переважає серед 
населення Заходу (57%) і Центру (40%) країни.  

• На сьогоднішній день більша частина українців вважає, що 
політично (44%), економічно (44%) і в цілому (42%) від 
підписаних рік тому Харківських угод виграла Росія.  

• Через рік після підписання Харківських угод на 11% 
скоротилося число українців, які вважають, що в цілому від 
підписаних угод виграли обидві сторони.  

• Порівняно із квітнем 2010 р. на сьогодні на 15% збільшилося 
число українців, які вважають угоди вигіднішими економічно 
для Росії і втричі скоротилося число тих, хто вважає їх 
економічно вигіднішими для України.  

Підсумовуючи дослідження, можна припуститути, що з часу 
продовження базування ЧФ в Криму до 2042 року, російська розвідка 
посилила свої позиції в регіоні – як в військово-політичному плані, так і 
в інформативно-пропагандистському (підтвердженням сліжить різниця 
в відсотках опитуваних щодо доцільності перебування ЧФ на території 
України за місцевим показником). Рішенням даної проблеми для 
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України (адже беззаперечним фактом залишається нерівноправність 
сторін в підписанні угод, і значні поступки з боку України та виграші з 
боку РФ), може стати лише відмова від дислокації ЧФ в Севастополі, 
однак, це може потягнути за собою значне погіршення україно-
російських відносин, що ми могли спостерігати кілька років тому, коли 
піднімалось питання, про вихід ЧФ з території України.  

"Шпигунські пристрасті" РФ на території України, можуть 
завдати реальної шкоди по репутації України на заході. П'ятнадцяти 
років вистачило, щоби російські спецслужби змогли перекроїти Крим 
під себе. А за допомогою Харківських угод, ЧФ зможе опановувати нові 
простори Чорного моря іще на 32 роки. Тобто, іншими словами, ГРУ 
зможе збирати інформацію про Україну і прилеглі держави наступні 
32 роки, не остерігаючись якоїсь протидії. 

Перебування на території України Чорноморського флоту 
Російської Федерації противоречить Конституції України, а саме 
статті 17 яка забороняє іноземні бази на нашій території. 
Перебування на території України ЧФ також не допомагає розвитку 
відносин між Україною та НАТО. А з подачі російських спецслужб, 
відбувається цілодобовий збір інформації без відома України. 

Однак, Харківські угоди підписані, тому базування Чорномо-
рського флоту продовжиться до 2042 року. Або ж до того часу, поки 
новий Президент не буде вважати потрібним змінити зовнішньо-
політичний курс країни. 
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