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Неофіційний переклад 

Раді ЄС із закордонних справ 

Федеріці Могеріні, Верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки/ 

Віце-президенту Європейської комісії 

Йоганнесу Ганну, Єврокомісару з політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС 

Офісу Міністра з закордонних справ Данії 

 

7 лютого 2019 р. 

 

Звернення Керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

щодо Азовського моря 

 

Беручи до уваги: 

 Резолюцію Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі від 30 жовтня 2018 р.; 

 Заяву ЄС щодо «російської агресії проти України, яка триває, та нелегальної окупації 

Криму» на Спеціальній Постійній Раді ОБСЄ №1204 у Відні, 26 листопада 2018 р.  

 Декларацію Верховного представника від імені ЄС щодо ескалації напруги в 

Азовському морі, 28 листопада 2018 р. 

 Резолюцію Керівного комітету ФГС СхП щодо необхідності зупинити російську 

агресію та відновити територіальну цілісність Грузії та України, 12 грудня 2018 р. 

 Висновки Європейської ради щодо Багаторічного фінансового механізму (Multiannual 

Financial Framework) та щодо зовнішніх відносин, 13 грудня 2018 р. 

 Спільну заяву за підсумками 5-ї зустрічі Ради Асоціації між Україною та ЄС, 17 грудня 

2018 р. 

 Резолюцію Генеральної асамблеї ООН «Проблема мілітаризації Автономної 

республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного моря та 

Азовського моря», 17 грудня 2018 р. 

 Заяву МЗС України щодо незаконного рішення Лефортовського окружного суду 

Москви продовжити утримання під арештом 24 українських моряків, ув’язнених як 

військовополонених Російською Федерацією, 16 січня 2019 р. 

 Резолюцію ПАРЄ  2259 (2019) «Ескалація напруги навколо Азовського моря та 

Керченської протоки і загрози європейській безпеці», 24 січня 2019 р. 
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 Індивідуальні та спільні заяви лідерів країн-членів ЄС щодо російської військової 

ескалації в Азовському морі та Керченській протоці.   

Керівний комітет ФГС СхП вітає політичні зусилля, яких доклали європейські інституції та 

країни-члени ЄС з метою підтримки територіальної цілісності України та засудження 

агресивних дій Російської Федерації в Азовському морі та Керченській протоці як порушення 

міжнародного морського права та міжнародних зобов’язань Росії. 

При цьому очевидним є те, що Росія продовжує брутально ігнорувати всі заклики до 

деескалації та відновлення територіальної цілісності України. Насправді, ситуація поступово 

погіршується.  

Незаконне будівництво Керченського моста спільно з російською політикою вибіркового 

доступу та довільного затримання українських та зарубіжних суден в Азовському морі 

говорять про те, що Кремль несе нові безпекові, економічні та екологічні загрози регіону.  

У грудні 2018 р. Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі (ОБСЄ) визнала економічні втрати в місцевому порту Маріуполя, спричинені відмовою 

з боку Росії проходу суден. З початку 2018 р. вантажообіг порта різко упав.  

Також немає прогресу щодо звільнення 24-х незаконно ув’язнених членів екіпажу 

українських суден, затриманих 25 листопада 2018 р.  Більше того, Лефортовський окружний 

суд Москви продовжив досудове утримання під вартою українських моряків, всупереч 

вимогам міжнародного гуманітарного права.  

За цих обставин, пора Європейському Союзу виконати заяви Європейських інституцій, що 

впритул відслідковують ситуацію, та діяти відповідно з метою допомогти південно-східним 

регіонам України, які постраждали від Росії, і більше тиснути на Росію.   

Упродовж 27 січня – 2 лютого 2019 р. група високопосадовців ЄС відвідала прилеглі до 

Азовського моря українські регіони з метою оцінити рівень економічних, соціальних збитків в 

регіоні після ескалації 25 листопада 2018 р. в Керченській протоці та Азовському морі. 18 

лютого 2019 р. Рада ЄС із закордонних справ прийматиме рішення щодо можливих шляхів 

обговорення комплексної відповіді Європейського Союзу на агресивні дії Росії, а також щодо 

допомоги Україні у звільненні українських військовополонених та забезпечення підтримки 

Азовському регіону.  

Відтак ми закликаємо всіх членів Ради ЄС із закордонних справ, а також міністрів 

закордонних справ країн-членів ЄС: 

 Запровадити нові адресні санкції проти осіб, суден, суддів та прокурорів, 

відповідальних за вчинення агресивних дій, захоплення та арешт українських моряків 

і суден – а також юридичних осіб, що використовують незаконно побудований 

Керченський міст та російські порти в Азовському морі і Керченській протоці; 
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 Забезпечити адресну підтримку з боку ЄС Азовському регіону, яка б базувалася на 

висновках візиту Оціночної місії ЄС високого рівня в Україну, щодо економічних 

збитків, спричинених de facto  російською блокадою; 

 Підтвердити та гарантувати всіма можливими методами абсолютне право України 

мати рівний доступ до Азовського моря, як закріплено в Конвенції ООН з морського 

права; 

 Використати всі зовнішні інструменти, якими володіє ЄС, щоб тиснути з вимогою 

негайного та безумовного звільнення Росією 24 українських моряків – 

військовополонених. При цьому щодо українських військовослужбовців має 

застосовуватись статус військовополонених, відтак має бути припинене невірна 

кваліфікація вчинених ними діянь з точки зору кримінального законодавства;    

 Взяти приклад з колег – зокрема, Міністрів закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, 

Польщі, Данії та Чеської республіки, які відвідали Маріуполь та інші частини південно-

східної України. Ми заохочуємо вас приїхати туди, щоб отримати враження «з перших 

рук» стосовно соціальних та безпекових проблем, які спричинив конфлікт з Росією у 

Східній Україні.  

 

Члени Керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

 

 

 

 


