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Як наслідок: злам системи світового по-

рядку та безпеки, збудованих на визнанні 

суверенітету та територіальної цілісно-

сті, невтручанні у внутрішні справи дер-

жав; десятки тисяч людей, які вимушені 

були залишити свої домівки, втратили 

роботу, сімейні зв’язки, майно; переслі-

дування, катування, незаконні розправи 

та позбавлення волі, заборони мирних 

зібрань і висловлення своїх поглядів, 

масові порушення майнових і немайно-

вих прав людини. Крім того, держава, 

втратила фактичний доступ до надр на 

шельфі та покладу газу й інших корисних 

копалин, приватні компанії -  можливість 

ведення підприємницької діяльності, 

майно та недоотримані прибутки. За 

найскромнішими підрахунками, збитки, 

спричинені окупацією Криму, складають 

десятки мільярдів доларів, і ця сума має 

постійну тенденцію до зростання у зв’яз-

ку з триваючою окупацією.

Міжнародне право знає різні способи 

притягнення держави-порушника до 

відповідальності. Одними з таких засобів 

є санкції, репарації, реторсії, сатисфакції 

та інші способи відшкодування шкоди. 

З метою унеможливлення та недо-

пущення істотного ігнорування норм 

міжнародного права порушників необ-

хідно притягувати до відповідальності 

та забезпечувати дієві механізми від-

шкодування шкоди, заподіяної внаслі-

док неправомірних дій та окупації. Росія 

як держава має платити високу ціну 

за спричинені збитки, а представники 

російського політичного та військового 

керівництва - нести відповідальність за 

порушення норм міжнародного гумані-

тарного права.

Черговий акт агресивної війни Росії про-

ти України, продемонстрований повно-

масштабним вторгненням 24 лютого 2022 

року, зокрема з території окупованого 

Криму, доводить, що цивілізований світ 

не може зволікати із найжорсткішими 

санкціями та застосовувати усі наявні 

способи для притягнення Російської 

держави до відповідальності за бруталь-

не нехтування нормами міжнародного 

права. Відшкодування збитків є одним 

із таких способів, а арешт російських 

активів і майна у світі створює додаткові 

механізми на шляху відновлення пра-

ва та справедливості для тих в Україні, 

хто постраждав від російської агресії та 

окупації.

Російська збройна агресія проти України розпочалась 20 лютого 2014 року. Одним із 

наслідків брутального порушення норм міжнародного права Росією стала окупація 

українського півострова Крим.

ВСТУП

Окрім цього, варто зауважити, що на 

сьогодні значне послаблення економіки 

Росії та позбавлення її відповідних ре-

сурсів є дієвим інструментом для припи-

нення повномасштабної війни в України 

та рятування мільйонів життів українців. 

Активи РФ мають бути спрямовані на 

компенсацію збитків, заподіяних її зло-

чинними діями, але поки російська влада 

витрачає свої ресурси на зброю, зокре-

ма заборонену нормами міжнародного 

гуманітарного права, що використовує в 

Україні.

У цьому дослідженні проаналізовано: 

порушені права людини, втрати та збит-

ки держави та державних підприємств, 

приватного бізнесу та людей, спричине-

них російською окупацією Криму; дер-

жавну стратегію та напрямки, спрямова-

ні на відшкодування збитків і стягнення 

компенсацій; подальші кроки та реко-

мендації, яких варто вжити державі для 

підвищення ефективності та пришвид-

шення роботи щодо стягнення шкоди, 

спричиненої РФ у зв’язку з окупацією 

Криму.

Озброєні російські солдати на українській військовій базі © Mirror
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Від початку окупації АР Крим і м. Севас-
тополя Російською Федерацією супро-
воджувалася масштабними порушення-
ми прав людини, які завдали прямої та 
непрямої шкоди жертвам цих порушень. 
Особи, відповідальні за такі порушення, 
не притягуються до відповідальності, та 
жодна постраждала особа не отримала 
відповідної компенсації за шкоду, зав-
дану діями РФ у Криму.

Уже в перші тижні операції із захоплен-

ня півострову російська влада вдалася 

до найтяжких видів порушень, таких  як 

насильницькі зникнення, позасудові 
затримання та вбивства. Моніторинго-

ва місія ООН, яка працює в Україні з 2014 

року, задокументувала 43 випадки таких 

зникнень, з яких 11 зниклих людей досі є 

зниклими безвісти.1 Серед цих зникнень 

-  викрадення Решата Аметова, яке стало 

першим задокументованим випадком 

насильницького зникнення у Криму. 

Його викрали 3 березня 2014 року під 

час одиночного пікету проти окупації 

на центральній площі Сімферополя, а 

15 березня знайшли його тіло зі слідами 

жорстоких катувань. Попри те, що особи, 

причетні до цієї позасудової страти, були 

встановлені, досі ніхто не був притягне-

ний до відповідальності. З останніх задо-

кументованих фактів Офіс Верховного 

комісару ООН називає викрадення 23 

травня 2018 року. В 30 випадках жертви 

були звільнені, але не отримали жодної 

компенсації за позбавлення волі та за-

стосування до них катувань.2 Серед таких 

звільнених українських громадян були 

координатору руху «Євромайдан-Крим» 

Андрій Щекун і Анатолій Ковальський.

З 2014 р. окупаційні органи влади РФ у 

Криму поетапно розбудовували систе-
му політичних переслідувань журна-
лістів, правозахисників, громадських 
активістів, політичних діячів і тих меш-
канців півострову, що висловлюються 

проти окупації Криму або за збереження 

кримськотатарської та української іден-

тичності. Ця система включає всю верти-

каль окупаційної влади – слідчі органи, 

спецслужби, суди, прокуратура тощо, 

що позбавляє людей ефективних засобів 

захисту своїх прав. Станом на лютий 2022 

1. Людські втрати та гуманітарний вимір наслідків окупації

ЧАСТИНА 1. 
НАСЛІДКИ ОКУПАЦІЇ АР КРИМ 
І М. СЕВАСТОПОЛЯ ТА ЗБИТКИ, 
ЗАПОДІЯНІ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ 
УКРАЇНИ

року щонайменше 120 громадян України 

перебувають у місцях несвободи за сфа-

брикованими політично мотивованими 

справами. Окрім того, що вони незакон-

но позбавлені волі, вони також стають 

жертвами інших грубих порушень прав 

людини. Поширеною практикою є засто-

сування тортур до затриманих з метою 

примусу до дачі свідчень, необхідних 

ФСБ, та фальсифікації кримінальної 

справи. При цьому ці злочини залиша-

ються не розслідуваними, а особи, винні 

у злочинах, залишаються безкарними. Це 

підтверджує аналіз вироків кримських 

«судів», здійснений Кримською право-

захисною групою у червні 2020 року. 

«Судді» та «слідчі органи» не ухвалюють 

вироки, якими передбачено реальне 

позбавлення волі щодо співробітників 

силових структур РФ, але постановляють 

застосовувати як покарання мінімальні 

терміни чи менші за мінімальні. Стосов-

но співробітників ФСБ РФ загалом не 

знайдено жодної кримінальної справи 

на сайтах кримських «судів», хоча біль-

шість заявників про застосування до них 

катувань в рамках політично вмотивова-

ного переслідування винними називають 

саме співробітників ФСБ РФ.3

Окрім того, до громадян України в міс-

цях несвободи застосовують інші форми 

насильства й такого поводження, що 

принижує гідність людини, під час затри-

мань, утримання в умовах, загрозливих 

для життя і здоров’я, утримання в міс-

цях позбавлення волі осіб з медичними 

протипоказаннями до цього, відмову у 

наданні потрібної медичної допомоги.

Усі ці дії представників органів влади РФ 

призводять до заподіяння непоправної 

шкоди здоров’ю громадян України як тих, 

хто утримається з політичних мотивів, 

так і інших в’язнів, затриманих або засу-

джених за загальнокримінальні злочини. 

Очевидно, що в умовах російської оку-

пації вони не мають жодної можливо-

сті отримати компенсації за незаконне 

позбавлення волі, застосування тортур і 

порушення інших прав, заподіяну шкоду 

здоров’ю та моральну шкоду.

Великі збитки понесли ЗМІ та журна-

лісти, які відмовилися працювати на 

окупаційну владу. У березні 2014 року 

мовлення українських телеканалів і раді-

останцій було припинено, а їхні частоти 

були захоплені російськими телерадіо-

компаніями. Редакції багатьох кримських 

ЗМІ піддалися нападам, залякуванням і 

переслідуванням, внаслідок чого були 

змушені залишити півострів і все своє 

професійне обладнання, приміщення, 

студії тощо. Окрім цього, інші місцеві 

ЗМІ не змогли продовжити свою роботу 

через незаконну та непрозору систему 

«перереєстрації» за російським законо-

давством, внаслідок чого вони втратили 

свої частоти. За даними міжнародних ор-

ганізацій, у 2015 році після цієї так званої 

«перереєстрації» кримських ЗМІ стало в 

13 разів менше (всього 232), ніж працюва-

ло до окупації (всього 3000). Останніми 

роками окупаційна влада у Криму по-

стійно блокує сайти провідних новинних 

медіа України та FM-сигнал українських 

радіостанцій, захоплюючи ці частоти та 

транслюючи на них підконтрольні РФ 

кримські мовники.

У лютому-березні 2014 року десятки 

кримських журналістів піддалися напа-

дам, побиттю, їхня персональна профе-

сійна техніка також була пошкоджена 

або знищена. У подальшому журналістів 

окупаційна влада РФ почала позбавляти 

волі в рамках сфабрикованих криміналь-

них справ. Наразі щонайменше 12 грома-

дян України перебувають за ґратами за 
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свою журналістську роботу.

Окупація Криму призвела й до систем-

них порушень права на свободу думки, 

совісті та релігії та збитків релігійних 

громад і організацій. Обов'язкова реє-

страція громад як релігійних організацій 

за російським законодавством призвела 

до ліквідації багатьох організацій. Неви-

конання вимог реєстрації  призводить до 

ліквідації організації.

Так зване російське «антиекстреміст-

ське» та «антитерористичне» законо-

давство використовується для пере-

слідування цілих груп населення за 

релігійною ознакою. Наймасовішим є 

переслідування мусульман на підставі 

звинувачень в участі в організації «Хізб 

ут-Тахрір», визнаній у РФ терористичною 

організацією рішенням Верховного суду 

РФ від 11 лютого 2003 року. Організація 

«Хізб ут-Тахрір» не заборонена в Україні, і 

до окупації її діяльність в Криму не об-

межувалася. На початок 2022 р. у межах 

цієї справи 79 мусульман, більшість з 

яких – кримські татари, перебувають у 

місцях несвободи, ще 3 людей - під наг-

лядом і не можуть залишити окуповану 

територію, а 2 – під домашнім арештом. 

Іншою релігійною групою, яку переслі-

дують окупаційні органи РФ, є учасники 

релігійної організації «Свідки Єгови», 

що з 2017 року в РФ увійшла до списку 

«екстремістських». На початок 2022 р. 

виключно за свої релігійні переконання 

5 людей були позбавлені волі, ще 9 об-

межені в своїх правах: 7 - під домашнім 

арештом, 2 - під підпискою про невиїзд.

Православна церква України в березні 

2014 року була одним із центрів спроти-

ву окупації та підтримки Збройних сил 

України. Це стало причиною системного 

переслідування церкви та її поступово-

го знищення. Храми та релігійні спору-

ди церкви були захоплені окупаційною 

владою, що призвело до суттєвого ско-

рочення кількості громад: на початок 

2014 року в Криму діяло 45 релігійних 

громад, а в 2018 році їх кількість ско-

ротилася до 11 громад, що діють при 

8 храмах. Цілеспрямовано окупацій-

на влада захоплювала головний храм 

церкви – кафедральний собор святих 

рівноапостольних Володимира та Оль-

ги. «Арбітражний суд» Криму ухвалив 

рішення розірвати угоду оренди примі-

щень, в яких розташовувався головний 

для ПЦУ діючий кафедральний собор 

святих рівноапостольних Володимира та 

Ольги. Після цього під виглядом ремонту 

з цього собору було фактично викрадено 

весь церковний обладунок єпархіаль-

ного управління. У 2020 році Верховний 

Суд РФ відмовився переглянути рішення 

про виселення громади ПЦУ з собору, 

що означало фактичну ліквідацію гро-

мади ПЦУ в Криму. Далі була винесена 

постанова про знесення храму в Євпа-

торії, а у 2021 році поліція переслідувала 

священника монастиря Святого Дмитра 

Солунського за те, що обряд відбувався 

в приміщенні, не зареєстрованому за 

російським законодавством як культова 

споруда. 

Окрім цього, представники майже всіх 

релігійних громад і організацій: му-

сульмани, протестанти, баптисти, юдеї, 

саєнтологи та кришнаїти - за винятком 

Російської православної церкви Москов-

ського патріархату – піддаються адмі-

ністративному переслідуванню за так 

звану «місіонерську діяльність». Вірян 

переслідують за здійснення обрядів поза 

приміщень або у приміщеннях, не за-

реєстрованих за законодавством РФ як 

культові споруди. Найчастіше у вигляді 

покарання використовуються штрафи. 

За даними Кримської правозахисної гру-

пи, всього за час окупації таких штрафів 

у Криму щодо місцевих мешканців ух-

валено на загальну суму принаймні 1 823 

500 рублів.

Власність більшості громадських об’єд-

нань, які не перейшли під контроль 

окупаційної влади РФ, так само як і влас-

ність Меджлісу кримськотатарського 

народу було захоплено та привласнено 

органами окупаційної влади або підкон-

трольними їй організаціями.

Окрім системних порушень громадян-

ських і політичних прав, мешканці Кри-

му постійно стикаються з порушеннями 

права власності. Так, інформацію про 

3952 жертв порушення права власності 

у Криму, підготовлена прокуратурою 

Автономної Республіки Крим і Регіональ-

ним центром прав людини, було на-

правлено до Міжнародного криміналь-

ного суду.4 Загалом ідентифіковано 250 

жертв, у яких знесли об’єкти нерухомої 

власності (192 - у АРК та 58 - у м. Севас-

тополь). У 3702 людей російська влада 

вилучила земельні ділянки загальною 

площею як мінімум 355 га (170 та 3532 у 

АРК та м. Севастополі відповідно).5

Мілітаризація півострову призводить не 

лише до військових та економічних втрат 

України. Крім цього,    мешканці Криму 

стають жертвами воєнного злочину РФ, а 

саме  - призову громадян України до лав 

збройних сил держави-окупанта, що є 

порушенням норм міжнародного гума-

нітарного права. РФ за період окупації 

провела у Криму 14 призовних кампаній,  

під час яких до збройних сил РФ приму-

сово було призвано 34 000 кримчан. Для 

примусу окупаційна влада використовує 

кримінальне переслідуваннях тих, хто 

відмовляється від такої служби.

Затримання кримських татар © Крим.Реалії
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Про загрози мілітаризації Криму неодно-

разово наголошувалося у резолюціях 

Генеральної Асамблеї ООН «Проблема 

мілітаризації Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополь, Україна, а та-

кож частин Чорного і Азовського морів» 

73/194 від 

17 грудня 2018 р.6, 74/17 від 9 грудня 

2019 р.7, 75/29 від 7 грудня 2020 р.8 та 76/29 

від 9 грудня 2021 р.9

Водночас такі дії російської окупаційної 

влади на півострові є порушенням статті 

45 IV Конвенції про закони і звичаї війни 

на суходолі та додатку до неї - Положення 

про закони і звичаї війни на суходолі, яке 

передбачає, що забороняється примушу-

вати жителів окупованої території прися-

гати на вірність державі-супротивнику.10

На окупованих територіях панує страх і 

терор, окупаційна влада діє репресивни-

ми методами і залякуваннями, системно 

й масово порушує права людини і сво-

боди. Критична ситуація у сфері прав 

людини в окупованому Криму була за-

суджена резолюціями ГА ООН «Ситуація 

з правами людини в Автономній Респу-

бліці Крим та м. Севастополь, Україна» 

71/205 від 

19 грудня 2016 р.11,72/190 від 19 грудня 

2017 р.12,73/263 від 22 грудня 2018 р.13,74/168 

від 18 грудня 2019 р.14, 75/192 від 16 грудня 

2020 р.15, 76/179 від 16 грудня 2021 р.16

Загалом основні норми та принципи 

міжнародного гуманітарного права, що 

регулюють захист цивільних осіб, які 

опинилися під владою сторони, що воює, 

на своїй або на окупованій території, 

встановлені у Статтях 27-34 Четвертої 

Женевської конвенції та Статтях 72-79 До-

даткового протоколу I. На сьогодні біль-

шість цих положень визнаються такими, 

що набули статусу звичаєвого права.17

Як вбачається з наведених вище фактів, 

практично всі передбачені в таких ви-

падках норми міжнародного права пору-

шуються окупаційною владою РФ.

Крім того, Комітет з прав людини ООН, 

який контролює дотримання Міжнарод-

ного пакту про громадянські та політичні 

права (МПГПП) 1966 р., підтвердив у 1997 

році, що права, закріплені в Пакті, сто-

суються людей, які живуть на території 

держави-учасниці. Також Комітет з прав 

людини ООН та інші органи, що здійсню-

ють моніторинг виконання державами 

своїх зобов’язань щодо прав людини 

згідно з ратифікованими угодами, по-

стійно підкреслюють, що такі зобов’язан-

ня поширюються на будь-яку територію, 

на яку поширюється юрисдикція держа-

ви, зокрема на території, що були окупо-

вані в результаті воєнних дій.18

Отже, Росія як держава, що здійснює 

окупацію Криму, мала б гарантувати та 

забезпечити рівне для чоловіків і жінок 

право користування всіма громадян-

ськими і політичними правами, передба-

ченими в Міжнародному пакті про гро-

мадянські і політичні права.19

Як вбачається зі вказаного вище, РФ 
систематично порушуються норми вка-
заного пакту, зокрема:

• право на життя (стаття 6);

• недопустимість катування чи жорсто-

кого поводження (стаття 7);

• право на свободу та особисту недо-

торканність (стаття 9);

• право на свободу думки, совісті і ре-

лігії (стаття 18);

• право на вільне вираження поглядів 

(стаття 19);

• право на мирні зібрання (стаття 21).

Частина третя статті 2 Міжнародного 

Пакту про громадянські та політичні 

права встановлює, що особа має пра-

во на засіб захисту за порушення права 

на життя, фізичну цілісність та інших 

фундаментальних прав та що обов’яз-

ком держави є надати через судові чи 

інші органи влади такий засіб захисту. 

Зокрема, частина третя статті 2 встанов-

лює таке: «3. Кожна держава, яка бере 
участь у цьому Пакті, зобов'язується: а) 
забезпечити всякій особі, права і свобо-
ди якої, визнані в цьому Пакті, поруше-
но, ефективний засіб правового захисту, 
навіть коли це порушення було вчинене 
особами, що діяли як особи офіційні; 
b) забезпечити, щоб право на правовий 
захист для будь-якої особи, яка потре-
бує такого захисту, встановлювалось 
компетентними судовими, адміністра-
тивними чи законодавчими властями 
або будь-яким іншим компетентним 
органом, передбаченим правовою сис-
темою держави, і розвивати можливо-
сті судового захисту; 7 с) забезпечити 
застосування компетентними властями 
засобів правового захисту, коли вони 
надаються». 

Комітет ООН з прав людини, заснований 

тим же Пактом, видав загальні коментарі 

щодо тлумачення цього положення. Він 

вказав, що запровадження ефективного 

механізму для відшкодування є суттєвим 

компонентом зобов’язань держави пова-

жати права людини: частина третя статті 

2 вимагає, щоб держави запроваджува-

ли відшкодування фізичним особам, чиї 

права, передбачені Пактом, були пору-

шені. Без відшкодування збитків особам, 

права яких були порушені, обов'язок 

щодо надання ефективного засобу захи-

сту, який є центральним в частині третій 

статті 2, залишатиметься ілюзорним. На 

додаток до експліцитного відшкодуван-

ня, що вимагається відповідно до пара-

графу 5 статті 9 та параграфу 6 статті 

14, Комітет дійшов висновку, що Пакт в 

загальному передбачає компенсацію. 

Комітет також зауважив, що в певних 

випадках репарація може містити рес-

титуцію, реабілітацію та заходи щодо 

сатисфакції такі як публічне вибачення, 

публічні меморіали, гарантії неповто-

рення, зміни у відповідному законодав-

стві та практиці, а також притягнення 

до відповідальності тих осіб, що винні в 

порушенні прав людини.20

Також ігнорування прав людини в оку-

пованому Криму порушує статті  2 – 11 

Європейської конвенції з прав людини.21

Дотримання норм вказаної Конвенції 

окупаційною владою неодноразово 

підтверджувалось судовою практикою 

Європейського Суду з прав людини. На-

приклад, у справах Лозіду проти Туреч-

чини (1998 р.), Demades v Turkey (2008) та 

інші.22

Колосальної шкоди було завдано куль-

турній спадщині, частина об’єктів якої 

була знищена, а культурні цінності 

продовжують вивозитися на територію 

Російської Федерації. Російська влада 

привласнила понад 4000 пам’яток наці-

онального та місцевого значення. До-

слідження Центру оборонних стратегій 

«Культурна спадщина як елемент наці-

ональної безпеки: кримський контекст» 

детально розкриває наслідки окупації 

для об’єктів культурної спадщини на пів-

острові.23
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Завданням стратегічного значення для 

РФ стала заміна складу населення Криму, 

в рамках якої Кремль з 2014 року реалізує 

послідовну політику, змушуючи кримчан 

залишати півострів і водночас заселяю-

чи Крим своїми громадянами з території 

РФ. Внаслідок цього, на думку експер-

та Ради Європи, адвоката Сергія Зайця, 

однією з найбільш масштабних проблем, 

викликаних окупацією, є проблема від-

шкодування втрат України від перемі-

щення населення з окупованих територій 

(внутрішнього переміщення й еміграції). 

В аспекті збройного конфлікту на сході 

України витрати держави є до певної міри 

видимими, що обумовлено характером 

подій і кількістю внутрішньо переміще-

них осіб (ВПО) зі сходу. Натомість збитки, 

викликані переміщенням населення з 

Криму, є менш помітними через менш 

руйнівний характер окупації та порівняно 

меншу частку ВПО з Криму серед їхньої 

загальної кількості. Так, кількість ВПО з 

Криму становить близько 64 000 осіб із 

загальної кількості близько 1,5 млн. 

Варто зауважити, що будь-яке перемі-

щення населення з окупованих територій 

на територію, підконтрольну уряду Украї-

ни (внутрішнє переміщення), та еміграція 

закордон завдають прямої та непрямої 

матеріальної шкоди як державі, так і 

самим переміщеним особам. Такі збитки 

мають бути відшкодовані державою, від-

повідальною за внутрішнє переміщення, 

у випадку Криму – це Російська Федера-

ція. 

Переміщення населення, перш за все, 

створює додаткове навантаження на дер-

жаву через необхідність прямих додатко-

вих витрат на забезпечення ВПО житлом, 

їхню соціальну підтримку, створення 

додаткових місць в дитячих садках, шко-

лах, створення резерву в медичній сфері 

тощо. Всі ці витрати мають бути понесені 

державою ще до того, як ВПО зможуть 

інтегруватися та сплачувати податки на 

утримання громади. До збитків також не-

обхідно віднести прямі та непрямі збитки, 

яких зазнали ВПО через втрату майна, 

бізнесу, клієнтури, ділових зв’язків тощо. 

Неотримані бюджетом держави доходи 

також становлять частину збитків.

2. Переміщення населення внаслідок окупації

У Національній економічній стратегії на 

період до 2030 року, затвердженій Кабіне-

том Міністрів України, зазначено, що сума 

прямих збитків України у вигляді втрат 

активів унаслідок окупації РФ Донбасу та 

Криму перевищує трильйон гривень у ці-

нах 2013 року.24 Згідно з оцінкою Міністер-

ства юстиції України, сума прямих збитків 

у вигляді втрат активів, заподіяних тимча-

совою окупацією, становила в цінах 2013 

року 950 млрд гривень. Ринкова вартість 

незаконно захопленої державою-агре-

сором матеріально-сировинної бази в АР 

Крим та м. Севастополі для України ста-

новила ще 126,8 млрд гривень.

Окрім національних оцінок, міжнародні 

організації та експерти також намагали-

ся оцінити збитки, які понесла України 

у зв’язку з агресію РФ. Так, у 2017 році 

Управління Верховного комісара ООН з 

прав людини нарахувало, що РФ незакон-

3. Економічні втрати та шкода екології 

но конфіскувала 4575 державних і приват-

них об'єктів нерухомості в окупованому 

Криму.25 Андерс Аслунд, старший науко-

вий співробітник Eurasia Center Atlantic 

Council та автор дослідження «Ціна Крем-

лівської агресії в Україні: матеріальний 

вимір» у 2018 році заявив, що Україна 

втратила $100 мільярдів через російську 

агресію у Криму та на сході країни.26

Найбільш комплексним дослідженням 

економічних втрат від російської окупації 

Криму на сьогодні є дослідження Центру 

економічної стратегії, зроблене на замов-

лення Представництва Президента Укра-

їни в Автономній Республіці Крим у 2021 

р. За висновками експертів, економічні 

втрати від тимчасової окупації Росій-

ською Федерацією Криму склали $135 

млрд, або близько 75% ВВП України у 2013 

році. $135 млрд – це прямі втрати активів, 

до яких входить вартість землі на Крим-

ському півострові ($3 млрд) і доведених 

покладів корисних копалин ($52,3 млрд) 

у вигляді природного газу та сирої нафти, 

втрати житлової нерухомості населенням 

($42,7 млрд), втрати приватних компаній 

($18,4 млрд) і банків ($2,7 млрд), втрати 

держави ($14 млрд) і місцевих громад 

($1,7 млрд). При цьому дослідники під-

креслюють: це лише мінімальна доведе-

на оцінка економічних втрат України.

Серед державних установ і підприємств 

одні з найбільших втрат понесли енер-

гетичні компанії та об’єкти транспортної 

інфраструктури, зокрема порти Євпато-

рія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта. 

Адміністрація морських портів України у 

2019 році заявила, що РФ має виплатити 

понад 1,24 млрд грн компенсації за втра-

чене майно у портах Криму.27

Окремої уваги заслуговують збитки дер-

Євпаторійський морський торговельний порт © Wikipedia
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жавних установ і підприємств, чия ді-

яльність була пов’язана з особливостями 

регіону. До них відносяться державні 

оздоровчі заклади та аграрно-харчові 

підприємства, такі як винні заводи «Ма-

сандра», «Новий світ», «Магарач», Сімфе-

ропольський та Севастопольський винні 

заводи. Так, окупаційна влада РФ спочат-

ку «націоналізувала», а потім незаконно 

приватизувала багато активів. У 2016 році 

Федерація профспілок Республіки Та-

тарстан придбала за 1,4 млрд рублів ($21 

млн) санаторій «Форос» (раніше належав 

Ігорю Коломойському).28

У 2017 році ООВ «Південний проект» 

(структура банку «Росія», яка належить 

Юрію Ковальчуку) придбала завод шам-

панських вин «Новий світ» за 1,5 млрд 

рублів ($26 млн). В 2020 році та сама ком-

панія купила винний завод «Масандра» за 

5,327 млрд рублів ($74 млн).29

Необхідно звернути увагу, що незаконне, 

беззмістовне і великомасштабне знищен-

ня та привласнення майна, не виклика-

не військовою необхідністю, належить 

до серйозних порушень міжнародного 

гуманітарного права, які тягнуть за собою 

право на відшкодування шкоди та ком-

пенсацію збитків.

Правова основа для такого права за-

кріплена в Загальній Декларації з прав 

людини (ст.8); Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права (ст. 2); 

Міжнародній конвенції про ліквідацію 

всіх форм расової дискримінації (ст. 6); 

Конвенції проти катувань та інших жор-

стоких, нелюдських або таких, що при-

нижують гідність, видів поводження та 

покарання (ст. 14); Конвенції про права 

дитини (ст. 39); Гаазькій конвенції про за-

кони і звичаї сухопутної війни 1907 (ст. 3); 

Додатковому протоколі до Женевських 

конвенцій від 12 серпня 1949 (ст.91); та 

Римському статуті Міжнародного кримі-

нального суду (ст. 68 та 75).30

Як зазначав перший заступник керівника 

прокуратури АР Крим та міста Севастопо-

ля Віталій Секретар, в українських орга-

нах досудового розслідування знаходить-

ся близько ста кримінальних проваджень 

стосовно порушення права державної 

або приватної власності в окупованому 

Криму. Більшість з них українські право-

охоронці кваліфікують за статтею 438 КК 

України (порушення законів та звичаїв 

війни), оскільки міжнародні правові акти 

(зокрема Гаазьке положення 1907 року, 

Четверта Женевська конвенція 1948 року) 

забороняють державі-окупанту знищува-

ти і привласнювати майно на окупованій 

території незалежно від форми власно-

сті.31

На сьогодні майже відсутня комплексна 

оцінка наслідків і шкоди від окупації Кри-

му та незаконних дій РФ на півострові для 

екології. За відсутності прямого доступу 

до півострову таку оцінку вкрай важко 

провести. Водночас значна частина тери-

торій Криму мають природоохоронний 

статус. Попри це, дії російської влади не 

лише завдають шкоди довкіллю, але й 

створюють ризик знищення окремих при-

родних ресурсів і територій. Для прикла-

ду, регулярні військові навчання зброй-

них сил РФ проводяться на територіях 

природних заповідників, призводять до 

руйнації ландшафтів, знищення тварин 

і рослинності, забруднення ґрунтів, по-

вітря та моря. До таких самих руйнівних 

наслідків призвело будівництво керчен-

ського мосту та траси «Таврида». Окрім 

того, окупація Криму та відсутність моні-

торингу призвели до неконтрольованого 

користування природними ресурсами 

регіону.

Ще один тривожний сигнал  це потен-

ційне розміщення Росією ядерної зброї в 

окупованому Криму. Так, в липні 2021 року 

перша заступниця міністра закордонних 

справ Еміне Джапарова на форумі «Украї-

на 30. Міжнародна політика», заявила, що 

«Росія активно розбудовує кримську вій-
ськову інфраструктуру для своєї ядер-
ної зброї, реконструює інфраструктуру 
сховищ ядерних боєголовок радянських 
часів. На півострові вже розміщені по-
тенційні носії ядерної зброї».32

За словами начальника Головного управ-

ління розвідки МО України бригадного 

генерала Кирила Буданова, дії російської 

окупаційної адміністрації на Кримському 

півострові можуть призвести до еколо-

гічної катастрофи у всьому Чорномор-

ському регіоні. «Тактична ядерна зброя 
в Криму, а тепер ще й намір розмістити 
на окупованому українському півострові 
установки зі збагачення урану, виробни-
цтво матеріалів подвійного призначення 
і застосування технологій, пов’язаних з 
ядерною зброєю, – все це може перетво-
рити Крим у ядерний відстійник. Еколо-
гічна ситуація в цілому регіоні буде під 
загрозою», – зазначив Буданов.33

24 лютого 2022 року підрозділи Збройних 

сил РФ здійснили військове вторгнення 

на територію України. Зокрема було оку-

повано місто Нова Каховка Херсонської 

області та захоплено Каховську ГЕС, всі 

гідротехнічні споруди Північно-Крим-

ського каналу, що регулювали водопоста-

чання води з Каховського водосховища 

нижнього басейну річки Дніпро до півос-

трова Крим.34

 27 лютого окупанти  зруйнували тимча-

сову дамбу та головну перегородкову 

споруду каналу. В результаті цього РФ 

здійснює водозабір із Каховського водо-

сховища нижнього басейну річки Дніпро.

Часткова розгерметизація гідроспоруди 

Північно-Кримського каналу призвела 

до того, що витікає 4 320 тисяч кубічних 

метрів води на добу. Збитки за самовільне 

використання водних ресурсів України 

становлять 32 628 960 гривень на добу. 

Станом на 17 березня загальна сума ста-

новила майже 620 млн гривень.35

Згідно з Інформацією про наслідки для 

довкілля від російської агресії в Україні 24 

лютого - 18 березня 2022 року Міністер-

ства захисту довкілля та природних ре-

сурсів України, російські війська атакують 

портову інфраструктуру вздовж узбереж-

жя Чорного та Азовського морів і кораблі 

на якірних стоянках, що призводить до 

забруднення вод і поширення токсинів у 

море.

Плюндруються Рамсарські угіддя на узбе-

режжях Чорного та Азовського морів на 

території Херсонської області та Криму. 

Для військових навчань російськими вій-

ськовими з 2014 року використовувався 

водно-береговий комплекс мису «Опук» 

у Криму. 

Природу анексованого Кримського півос-

трова також знищують внаслідок розгор-

тання військових об’єктів, зокрема ядер-

них, руйнування заповідних територій та 

унікальних екосистем.

Випадки нападу російських кораблів на 

торгові судна з перших днів війни (зо-

крема на одне молдовське та одне па-

намське 25-го лютого) із застосуванням 

важкого озброєння створюють значний 

потенційний ризик забруднення моря на-

фтопродуктами та іншими забруднювача-

ми. Вибухи, постріли та розриви снарядів 

під час захоплення острова Зміїний мали 
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значний негативний вплив на унікальну 

екосистему Філофорного поля Зернова 

через шум та інші види забруднення. Ще 

два кораблі були захоплені російськими 

військами і доставлені в акваторію анек-

сованого Криму - танкер «Афіна» і сухо-

вантаж «Принцеса Ніколь». У випадку з 

Чорним морем є грубі порушення Буха-

рестської конвенції про захист Чорного 

моря від забруднення.36

ЧАСТИНА 2. 
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, 
СПРИЧИНЕНИХ ОКУПАЦІЄЮ 
У СТРАТЕГІЧНОМУ БАЧЕННІ 
ДЕРЖАВИ, ПРАВОВЕ 
ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ 
КРОКИ ЗАДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ 
ЗБИТКІВ ЗА ОКУПАЦІЮ КРИМУ

Стаття 91 Додаткового протоколу до 

Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 

року, що стосується захисту жертв міжна-

родних збройних конфліктів, від 8 червня 

1977 року передбачає, що сторона, яка 

перебуває у конфлікті й порушує поло-

ження Конвенцій або цього Протоколу, 

повинна відшкодовувати завдані збитки, 

якщо для цього є підстави. Вона несе 

відповідальність за всі дії, що вчиняються 

особами, які входять до складу її зброй-

них сил.37

Відповідно до частин 6, 7 статті 5 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимча-

сово окупованій території України» від-

шкодування матеріальної та моральної 

шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової 

окупації державі Україна, юридичним 

особам, громадським об’єднанням, гро-

мадянам України, іноземцям та особам 

без громадянства у повному обсязі по-

кладається на Російську Федерацію як на 

державу, що здійснює окупацію.

Держава Україна всіма можливими засо-

бами сприятиме відшкодуванню матері-

альної та моральної шкоди Російською 

Федерацією.

Відповідальність за охорону культурної 

спадщини на тимчасово окупованій тери-

торії покладається на Російську Федера-

цію як на державу, що здійснює окупацію, 

відповідно до норм і принципів міжна-

родного права.38

Головним стратегічним документом з 

питань деокупації АР Крим та м. Севас-

тополя є Стратегія деокупації та реінте-

грації тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, затверджена Указом Пре-

зидента України від 24 березня 2021 року 

№ 117/2021.39 Документ визначив засади 

правового механізму захисту майнових 

інтересів України, порушених внаслідок 

окупації Криму Російською Федерацією.

Згідно зі Стратегією, Російською Федера-

Окупація Нової Каховки © Reuters
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цією, окупаційною адміністрацією Ро-

сійської Федерації вчиняються дії щодо 

протиправного заволодіння, користуван-

ня та розпорядження майном, зокрема 

земельними ділянками, що знаходяться 

на тимчасово окупованій території Укра-

їни й належать державі Україна, АР Крим, 

територіальним громадам,  зокрема те-

риторіальній громаді міста Севастополь, 

а також громадянам і юридичним особам 

України.   

Україна використовує всі доступні між-

народно-правові механізми для захисту 

майнових прав та інтересів держави 

Україна, її громадян і юридичних осіб, по-

рушує в установленому порядку в судах 

України і міжнародних судових установах 

питання щодо відшкодування шкоди, зав-

даної внаслідок обмеження у здійсненні 

права власності на майно, що знаходить-

ся на тимчасово окупованій території, 

знищення або пошкодження такого май-

на у зв’язку зі збройною агресією Росій-

ської Федерації, збройним конфліктом, 

тимчасовою окупацією території України. 

Україна вживає всіх законних заходів для 

повернення майна держави Україна, її 

громадян і юридичних осіб, яке було не-

законно захоплено у зв’язку зі збройною 

агресією Російської Федерації, зброй-

ним конфліктом, тимчасовою окупацією 

території України, чи компенсації вартості 

такого майна та втраченої вигоди внаслі-

док його незаконного відчуження.

Фактично вказаний Указ став важливим 

документом, який містить поняття «від-

шкодування шкоди», оскільки, як свід-

чить судова практика українських судів, 

при розгляді справ щодо втрати майна 

громадянами у зв’язку з конфліктом чи 

окупацією суди ухвалювали рішення 

саме про компенсацію.40 Проте поняття 

«відшкодування шкоди» та «компенсації» 

не є тотожними, оскільки «відшкодування 

шкоди» ширше за своєю природою і має 

як матеріальний, так і нематеріальний 

вимір. 

Однак без чітко визначених заходів з 

реалізації цілей і завдань Стратегії та 

відповідного фінансування документ 

залишається політичною декларацією. 

29 вересня 2021 року Кабінет Міністрів 

України затвердив План заходів з реалі-

зації Стратегії деокупації та реінтеграції 

тимчасово окупованої території Авто-

номної Республіки Крим та міста Севас-

тополя.41 Згідно з планом, обов’язки щодо 

розслідування фактів порушення май-

нових прав та інтересів держави Україна, 

її громадян і юридичних осіб, іноземних 

фізичних та юридичних осіб на тимчасо-

во окупованій території покладаються, за 

згодою, на Офіс Генерального прокурора, 

Національну поліцію, СБУ та інші органи 

досудового розслідування. Результати 

таких розслідувань є основою висування 

відповідних претензій до РФ щодо від-

шкодування понесених збитків внаслідок 

порушення прав фізичних і юридичних 

осіб. Окрім того, Міністерство з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих тери-

торій, Міністерство юстиції, Міністерство 

фінансів, а також, за згодою, Офіс Гене-

рального прокурора та Представництво 

Президента України в Автономній Респу-

бліці Крим мають здійснити норматив-

но-правове визначення засад і процедур 

повернення чи компенсації законним 

власникам майна, що було незаконно 

відчужено чи знищено під час тимчасової 

окупації. Наразі такі процедури продов-

жують розроблятися за участю різних 

органів центральної влади.

Кабінет Міністрів України 20 березня 2022 

року прийняв Постанову № 326 Про за-

твердження порядку визначення шкоди 

та збитків, завданих Україні внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації.42

Вказаною Постановою Кабінет Міністрів 

України постановив затвердити Порядок 

визначення шкоди та збитків, завданих 

Україні внаслідок збройної агресії Росій-

ської Федерації.

Міністерствам, іншим центральним і 

місцевим органам виконавчої влади на-

лежить розробити і затвердити у шести-

місячний строк методики, передбачені 

Порядком, затвердженим цією постано-

вою.

Як відомо, збройна агресія Російської 

Федерації проти України розпочалася 20 

лютого 2014 року, коли були зафіксовані 

перші випадки порушення Збройними 

силами Російської Федерації всупереч 

міжнародно-правовим зобов'язанням РФ 

порядку перетину державного кордону 

України в районі Керченської протоки 

та використання нею своїх військових 

формувань, дислокованих у Криму відпо-

відно до Угоди між Україною і Російською 

Федерацією про статус і умови перебу-

вання Чорноморського флоту Російської 

Федерації на території України від 28 

травня 1997 року, для блокування україн-

ських військових частин.43

Отже, перед українським урядом постав-

лено амбітне та важливе завдання визна-

чити розміри та обсяги шкоди, завданої 

Україні з боку РФ внаслідок збройної 

агресії та окупації.

Окрім збитків, заподіяних протиправним 

заволодінням майном у Криму, Україна 

понесла великі збитки внаслідок вну-

трішнього переміщення населення з Кри-

му до підконтрольних уряду територій. 

Україна створила систему обліку ВПО, яка 

протягом декількох років після початку 

Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованої території Криму © Суспільне.Крим
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агресії РФ вдосконалювалася. Деякі захо-

ди з підвищення якості цієї системи були 

спрямовані на скорочення чисельності 

осіб, які перебувають на обліку як ВПО, 

оскільки це пов'язано з контролем над 

соціальними виплатами й спрямовано 

на економію коштів. Це підтверджує, що 

проблема переміщення пов'язана з пря-

мими матеріальними втратами і держава 

намагалася їх оптимізувати, аби уникну-

ти безпідставного нарахування виплат 

особам, які не мають права на їхнє отри-

мання. Водночас на думку експерта Ради 

Європи Сергія Зайця, це також свідчить 

про певну недосконалість обліку, оскіль-

ки індикатором ефективності було обра-

но прямі витрати на соціальні виплати та 

їх зменшення. За такого підходу система 

обліку ВПО може не забезпечувати пов-

ноту інформації про їхню дійсну кількість. 

Не всі ВПО перебувають на обліку, оскіль-

ки це може бути пов’язане з певними до-

датковими обмеженнями або перешкода-

ми. Аналіз Єдиного державного реєстру 

судових рішень свідчить про те, що спори 

щодо скасування довідки про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи або 

про відмову у видачі такої довідки є дово-

лі поширеними. Сам факт наявності таких 

спорів є індикатором недосконалості 

системи.

Наразі урядом України розробляються 

заходи відшкодування збитків внаслі-

док руйнування житла, програми кре-

дитування ВПО тощо. Однак механізми 

компенсації втраченого (зруйнованого 

житла)  працюють лише для мешканців 

окупованої частини Донбасу. Розробка 

таких механізмів є зобов’язанням України 

відповідно до Керівних принципів ООН 

з питання внутрішнього переміщення. 

Водночас це також необхідно для притяг-

нення РФ до відповідальності за недобро-

вільне переміщення населення внаслідок 

окупації та оцінки заподіяних збитків. 

Україна вже має чітку юридичну позицію, 

підготовлену прокуратурою Автономної 

Республіки Крим і правозахисними орга-

нізаціями щодо примусового переміщен-

ня Росією цивільного населення з Криму. 

Ці дії РФ є воєнним злочином, відповідні 

докази чого були направлені до Міжна-

родного кримінального суду (МКС).44

Варто зазначити, що Українська держава 
зробила низку кроків з метою притягнен-
ня РФ до міжнародно-правової відпо-
відальності. З 2014 року Україна почала 
звертатися до Європейського суду з прав 
людини з міждержавними скаргами. 
Станом на січень 2021 року після об’єд-
нання справ за скаргами України проти 
РФ в провадженні Європейського суду з 
прав людини перебувало 3 міждержавні 
справи:

• «Україна проти Росії (щодо Криму)» 

за заявою № 20958/14; 

• «Україна та Нідерланди проти Росії» 

за заявами № 8019/16, 28525/20 та 

43800/14; 

• «Україна проти Росії (VІІ)» за заявою 

№ 38334/18; 

• «Україна проти Росії (VIII)» за заявою 

№ 55855/18.

14 січня 2021 року Велика палата Євро-

пейського суду з прав людини винесла 

рішення про прийнятність заяв України 

щодо порушення Російською Федераці-

єю своїх міжнародно-правових зобов’я-

зань згідно з Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод. Суд 

надалі буде розглядати справу по суті 

та винесе рішення щодо більшості по-

рушень прав людини, про скоєння яких 

РФ було заявлено Суду Україною45, серед 

них: насильницькі зникнення, жорсто-

ке поводження, незаконне позбавлення 

волі, незаконне автоматичне встановлен-

ня російського громадянства, незаконні 

обшуки приватних приміщень, переслі-

дування і залякування релігійних лідерів, 

перешкоджання роботі неросійських ЗМІ, 

заборони публічних зібрань і вираження 

поглядів, залякування і свавільне затри-

мання організаторів демонстрацій, екс-

пропріація приватної власності без на-

дання компенсації, обмеження свободи 

пересування між Кримом і підконтроль-

ною уряду України територією, дискримі-

нація кримських татар.

Суд зазначив, що РФ з 27 лютого 2014 року 

встановила ефективний контроль над 

територією Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополь України, виходячи 

з чого Суд буде розглядати справу в по-

дальшому. Таким чином, це дає і підстави 

вимагати від РФ компенсації збитків, запо-

діяних діями РФ після 27 лютого 2014 року.

Важливим прикладом в контексті роз-

гляду цієї справи варто вважати преце-

дент, який підтверджує абсолютну пра-

вомірність позовних вимог України до 

Російської Федерації. Мова йде про те, 

що 12 травня 2014 р. Велика палата ЄСПЛ 

опублікувала своє рішення щодо спра-

ведливої сатисфакції у справі Кіпр проти 

Туреччини. Справедлива сатисфакція 

(ст. 41 Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод) передбачає 

грошове відшкодування за порушення 

Конвенції. Це перший випадок, коли Суд 

прийняв рішення щодо справедливої са-

тисфакції саме у міждержавних справах. 

Суд встановив, що Туреччина має відшко-

дувати Кіпру 90 млн євро шкоди, з яких 

30 млн євро родичам зниклих безвісті 

1456 греків-кіпріотів та 60 млн євро - гре-

кам-кіпріотам, які продовжують прожи-

вати на півострові Карпас, що окупований 

Туреччиною. Це рішення було винесено 

зі спливом 13 років, після того, як Велика 

палата встановила, що Туреччина є відпо-

відальною за порушення ст. 2 Конвенції 

(право на життя), ст. 3 (заборона катуван-

ня), ст. 5 (право на свободу та особисту 

недоторканість).46

Іншим судом, до якого звернулася Укра-

їна, є Міжнародний суд ООН. У січні 2017 

року Україна ініціювала у Міжнародному 

суді ООН справу щодо порушення Росій-

ською Федерацією Міжнародної Конвен-

ції про ліквідацію всіх форм расової дис-

кримінації та Міжнародної Конвенції про 

боротьбу з фінансуванням тероризму. 

Україною заявлено, що Російська Феде-

рація порушує Конвенцію про боротьбу 

з фінансуванням тероризму: її посадові, 

службові та приватні особи постачають 

зброю, надають фінансування, проводять 

тренування та надають інші форми допо-

моги збройним формуванням, зокрема 

т.зв. «ДНР» і «ЛНР» та іншим пов’язаним з 

ними групам і окремим особам, які діють 

на території України, а також що РФ пору-

шує вимоги Конвенції про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації та вчиняє 

дискримінаційні дії щодо татарського й 

українського етнічного населення в Кри-

му з лютого 2014 року з метою закріплен-

ня російського домінування на півострові 

шляхом знищення конкуруючих культур. 

Метою звернення до Міжнародного Суду 

ООН є встановлення порушень Росій-

ською Федерацією зазначених Конвенцій, 

відновлення порушених прав України, 

зобов’язання РФ утриматись від таких дій 

у майбутньому, а також відшкодування 

завданої шкоди.

Варто додати, що повномасштабне втор-

гнення РФ в Україну, яке розпочалося 24 
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лютого 2022 року, стало підставою для по-

зову України до Міжнародного суду ООН 

проти РФ «Щодо звинувачень у вчиненні 

геноциду відповідно до Конвенції про за-

побігання злочину геноциду та покарання 

за нього». Таким чином, Україна зверну-

лася до Суду вже за третьою Конвенці-

єю. Цей позов є правовою позицією, яка 

повністю спростовує пропагандистські 

«аргументи» РФ про вчинення геноциду 

Україною по відношенню до російсько-

мовного населення окупованих терито-

рій Донбасу. Суд дуже швидко розглянув 

звернення України щодо тимчасових 

заходів (подане разом з позовом). 16 бе-

резня 2022 року Суд ухвалив наказ щодо 

застосування тимчасових заходів, серед 

яких - негайне зупинення військової опе-

рації на території України.

Таким чином, Україна подала до Міжна-

родного Суду ООН позови за всіма трьома 

Конвенціями, щодо яких Суд має юрис-

дикцію та які можуть бути застосовані, 

- Міжнародна конвенція про боротьбу з 

фінансуванням тероризму, Міжнародна 

конвенція про ліквідацію всіх форм расо-

вої дискримінації та Конвенція про запо-

бігання злочину геноциду та покарання за 

нього.

Серед інших міжнародно-правових ін-

струментів ООН Україна також використа-

ла Арбітражний трибунал, сформований 

відповідно до Додатку VII Конвенції ООН 

з морського права 1982 р. 14 вересня 2016 

року Міністерство закордонних справ 

України ініціювало справу щодо прав 

прибережної держави в Чорному та Азов-

ському морях і у Керченській протоці у 

цьому трибуналі між Україною та Росій-

ською Федерацією.

У рамках арбітражного провадження 

Україна оскаржує такі зухвалі порушен-

ня Конвенції ООН з морського права, які 

РФ з 2014 року здійснює у прилеглих до 

узбережжя Криму територіальному морі, 

акваторіях Чорного та Азовського морів 

і Керченської протоки як: захоплення бу-

рових установок, родовищ мінеральних 

ресурсів, незаконний видобуток нафти 

та газу з континентального шельфу Укра-

їни у Чорному морі; узурпацію прав на 

регулювання рибальства, незаконний 

вилов риби і недопущення українських 

риболовецьких компаній до вилову 

риби у морських акваторіях, прилеглих 

до Кримського півострова; незаконне 

блокування транзиту українських суден 

через Керченську протоку, узурпацію 

навігаційних прав, будівництво газопро-

воду, лінії електропередачі і мосту через 

Керченську протоку без згоди України; 

проведення досліджень археологічних та 

історичних об'єктів на дні Чорного моря 

без згоди України. У цій справі в лютому 

2020 року Арбітражний трибунал виніс 

рішення щодо юрисдикції, і справа руха-

ється далі по суті.

З метою притягнення керівництва РФ до 

міжнародно-правової відповідальності 

Україна звертається й до Міжнародно-

го кримінального суду. Водночас варто 

зауважити, що й досі Україна не ратифі-

кувала Римський статут Міжнародного 

кримінального суду, що дозволило б 

Україні стати повноцінним членом Суду 

та привести національне законодавство 

у відповідність до норм міжнародного 

гуманітарного права. Від початку окупації 

органами прокуратури України було по-

дано понад 12 повідомлень щодо скоєння 

злочинів на території АР Крим та м. Се-

вастополі, які підпадають під юрисдикцію 

Міжнародного кримінального суду.

Прокуратура Криму та Регіональний 

центр прав людини передали до Міжна-

родного кримінального суду подання про 

3952 жертв порушення права власності у 

Криму, яке підготували на основі моніто-

рингу судових рішень.47

Наприкінці 2020 року Прокурор МКС Фату 

Бенсуди повідомила про завершення по-

переднього вивчення ситуації в Україні48 

та зазначила, що задоволено всі критерії 

для відкриття розслідування щодо ситуа-

ції в Україні. Офіс Прокурора дійшов вис-

новку, що існують обґрунтовані підстави 

вважати, що в контексті ситуації в Україні, 

щодо якої відбувалося попереднє вивчен-

ня, скоювались злочини проти людяності 

та воєнні злочини, зокрема й у контексті 

окупації АР Крим та м. Севастополя. Од-

нак через те, що Україна не ратифікувала 

Римський статут, процедура відкриття 

розслідування ускладнюється та пе-

редбачає спочатку звернення до суддів 

Палати попереднього провадження Суду 

за дозволом на розслідування. На початок 

2022 року розслідування не було відкри-

то, але повномасштабне вторгнення РФ 

в Україну 24 лютого 2022 року вплинуло 

на позицію Суду, і вже в березні 2022 року 

слідча група та прокурор Міжнародного 

кримінального суду розпочали свою ро-

боту в Україні щодо збору інформації для 

розслідування воєнних злочинів, скоєних 

у рамках агресії РФ.49

Позиваються проти РФ не лише держава 

Україна, але й державні та приватні ком-

панії, які також понесли серйозні збитки 

внаслідок окупації Криму.

У жовтні 2016 року державна компанія 

Нафтогаз та шість компаній Групи Нафто-

газ ініціювали арбітражне провадження 

(справа PCA № 2017-16) проти Російської 

Федерації на підставі Угоди між Кабіне-

том Міністрів України та Урядом Росій-

ської Федерації про заохочення та взаєм-

ний захист інвестицій, також відомої як 

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі © Українська Гельсінська спілка з прав людини
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українсько-російська Угода про захист ін-

вестицій. Нафтогаз просить арбітражний 

трибунал зобов’язати Російську Федера-

цію виплатити компенсацію за порушен-

ня Угоди про захист інвестицій, зокрема 

за незаконну експропріацію стратегічно 

важливих енергетичних інвестицій На-

фтогазу, що стали одними з основних 

об’єктів, які захопила Російська Федерація 

в окупованому нею Криму у 2014 році.

У лютому 2019 року трибунал прийняв 

рішення на користь Нафтогазу та підтвер-

див свою юрисдикцію на розгляд спра-

ви, визнавши, що Російська Федерація в 

порушення своїх зобов’язань за Угодою 

про захист інвестицій незаконно експро-

пріювала інвестиції Нафтогазу. Поточна 

(друга) стадія арбітражного провадження 

стосується визначення розміру компен-

сації втрат Нафтогазу. Наразі Нафтогаз 

оцінює такі збитки у понад 10 мільярдів 

доларів США (РФ незаконно присвоїла 

родовища, бурові установки, підземні 

сховища, кораблі, газотранспортну систе-

му та інші об’єкти), включаючи відсотки.50 

Арбітражне рішення щодо розміру на-

лежної компенсації очікується не раніше 

початку 2023 року. У листопаді 2019 року 

Суд виніс рішення щодо прийнятності 

справи, і наразі сторони справи подають 

письмові заперечення, останній строк 

для подання котрих настає 22 грудня 2022 

року, після чого справа буде розгляда-

тись Судом по суті.

З метою компенсації збитків, заподіяних 

російською окупацією Криму, до різних 

судів позивалася низка приватних компа-

ній. Так, у 2017 році пресслужба повідоми-

ла, що ПАТ «ДТЕК Крименерго» вимагає 

від РФ компенсацію в розмірі понад 500 

мільйонів доларів як відшкодування збит-

ків від втрати активів компанії в окупова-

ному Криму, які були «націоналізовані» 

окупаційною владою РФ.51 У 2018 році 

ДТЕК повідомив про подачу до постійно 

діючого Арбітражного суду в Гаазі позову 

до РФ за втрату активів в окупованому 

Криму.52

Проти РФ також позивалася ПАТ «Укрна-

фта». У 2018 році Верховний Суд Швейца-

рії ухвалив рішення, яким підтвердив пра-

вомірність звернення ПАТ «Укрнафти» 

до міжнародного арбітражного суду для 

захисту своїх активів у Криму, незаконно 

захоплених після окупації.53 12 квітня 2019 

року міжнародний арбітражний суд при-

судив стягнути з Російської Федерації на 

користь ПАТ «Укрнафта» понад 

44 мільйони доларів США компенсації за 

експропріацію інвестицій ПАТ «Укрна-

фта» у Криму. Суд визнав РФ відповідаль-

ною за дії збройних формувань, які у 2014 

року захопили офіс та 16 автозаправних 

станцій ПАТ «Укрнафта» на півострові, в 

подальшому вони перейшли до окупаці-

йної влади. РФ намагалася оскаржити це 

рішення. Однак 12 грудня 2019 року Вер-

ховний Суд Швейцарії залишив без задо-

волення заяву Російської Федерації про 

скасування міжнародного арбітражного 

рішення на користь ПАТ «Укрнафта».54

У 2018 році Постійно діючий третейський 

суд у Гаазі за позовом 18 юридичних осіб 

і однієї фізичної особи зобов’язав РФ 

виплатити цим українським компаніям 

компенсації за збитки, понесені внаслі-

док окупації Криму.55 Позов подали ТОВ 

«Дайріс», ТОВ «Дан-Панорама», ТОВ 

«Дилайн Ltd», ТОВ «Еверест-Естейт», ТОВ 

«ІММЕ», ТОВ «Крим Девелопмент», ТОВ 

«Нива Тур», ТОВ «Пріватленд», ТОВ «Прі-

ватофіс», ТОВ «Санаторій Енергетик», 

ТОВ «Телерадіокомпанія «Жиса», ТОВ 

«КУА Фінансовий вектор», ТОВ «КУА Фі-

нансовий капітал», ПП «Едельвейс-2000», 

ПП «Планета», ЗАТ «Аеробуд», ЗАТ «Фор-

туна», ЗАТ «УБК-Інвест» та Олександр 

Дубілет – колишній голова правління ПАТ 

КБ «ПриватБанк», справа розглядалася з 

2015 року. Сума компенсації складає при-

близно 159 мільйонів доларів.

Національна енергетична компанія 

«Укренерго» також позивається до РФ. 

У 2020 році Арбітражний суд перейшов 

до розгляду позову Укренерго, за яким 

компанія вимагає від РФ виплати ком-

пенсацію за експропрійовані інвестиції в 

Криму на суму 527 млн євро з урахуван-

ням відсотків.56

Варто відзначити, що не так багато бан-

ків подали свої позови проти РФ щодо 

компенсації збитків, хоча їхні активи так 

само були захоплені окупаційної владою. 

Серед них Ощадбанк.

У травні 2014 року державний банк Ощад-

банк (ПАТ Державний ощадний банк 

України) припинив всі банківські операції 

в окупованому Криму та закрив філію 

«Кримське республіканське управління». 

У цей період окупаційна влада РФ у Кри-

му вивезла в невідомому напрямку 32,45 

млн грн зі сховища Ощадбанку. У липні 

2015 року Ощадбанк направив вимогу 

уряду і президенту РФ про компенсацію 

збитків, понесених внаслідок окупації. 

Прямі збитки Ощадбанк оцінив на суму 

близько 15 млрд грн (балансова вартість 

активів банку, які були втрачені внаслідок 

окупації, та неможливості банку здійс-

нювати свою діяльність на півострові). У 

2018 році в Ощадбанку заявили про ком-

пенсацію збитків на суму 1,3 млрд доларів 

за активи банку.57 У 2018 році рішення про 

стягнення цієї суми ухвалив Арбітраж-

ний трибунал у Парижі. Однак у 2021 році 

Апеляційний суд Парижа скасував рішен-

ня 2018 року, Ощадбанк заявив про оскар-

ження цього рішення.58

Інший банк - ПриватБанк - оцінив свої 

втрати від окупації Криму на суму 9 млрд 

доларів59 і звернувся до третейського 

суду в Гаазі. 4 лютого 2019 року арбітраж-

ний суд визнав, що він має юрисдикцію 

щодо усіх вимог ПриватБанку проти РФ, а 

РФ порушила свої зобов’язання за двосто-

ронньою угодою про заохочення та взаєм-

ний захист інвестицій, незаконно експро-

пріювала активи ПриватБанку в Криму. 

Далі справа буде розглядатися на наступ-

ному етапі арбітражного розгляду.60

Кримські арбітражі стали світовим пре-
цедентом у сфері інвестиційного арбіт-
ражу, оскільки у них вперше визнано 
можливість захисту інвестицій на неза-
конно контрольованих територіях. Крім 
того, цей прецедент був вперше закрі-
плений національним судом:

Федеральний верховний суд Швейцарії 

підтвердив наявність юрисдикції крим-

ських арбітражів, відмовивши скасувати 

арбітражне рішення за заявою Росії у 

справі «Укрнафти» та «Стабілу».61

Проблемним є часте та відверте нехту-

вання з боку РФ нормами міжнародного 

права. Виконання рішень міжнародних 

арбітражів не виключення, хоч обов’язко-

вість виконання таких рішень передбаче-

на Конвенцією про визнання і виконання 

міжнародних арбітражних рішень (стаття 

ІІІ).62

У цьому випадку можливо вивчати та 

використовувати досвід позовів компа-

нії «ЮКОС» проти РФ. У липні 2014 року 

Постійна палата третейського суду в 

Гаазі зобов'язала РФ виплатити колишнім 

головним акціонерам «ЮКОСу» – Veteran 

Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. та 

Hulley Enterprises Ltd. - Компенсацію у 

розмірі 50 млрд доларів. Москва оскар-
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ЧАСТИНА 3. 
ПОДАЛЬШІ КРОКИ

Ефективність у цьому напрямі залежить 

від чіткого плану дій держави та коорди-

нації між різними державними органами. 

Крім того, важливим завданням є співп-

раця з громадянським суспільством з ме-

тою напрацювання відповідної правової 

позиції, яка буде найефективнішою для 

індивідуальних скарг і позовів громадян 

України, постраждалих від окупації та дій 

РФ у Криму.

Базовим є оцінювання збитків, заподіяних 

окупацією Криму. На цьому етапі було 

проведено оцінювання збитків в еконо-

мічній сфері, серед яких найкомплексні-

шою вбачається оцінка Центру економіч-

ної стратегії, здійснена на замовлення 

Представництва Президента України в 

Автономній Республіці Крим у 2021 р. 

Потребують комплексного оцінювання 

збитки, понесені внаслідок порушень 

прав людини та скоєння РФ воєнних зло-

чинів у Криму, збитки держави та грома-

дян від внутрішнього (недобровільного 

для громадян) переміщення населення, 

збитки від руйнування та знищення куль-

турної спадщини, збитки від погіршення 

екологічної ситуації тощо. Для прикладу, 

жодна жертва насильницьких зникнень 

і політично мотивованого позбавлення 

волі не отримала компенсації від РФ. 

Наразі щонайменше 116 громадян Укра-

їни позбавлені волі за сфабрикованими 

політично мотивованими кримінальними 

справами та перебувають в місцях несво-

боди на території окупованого Криму чи 

РФ. Частина з них перебуває за ґратами 

ще з 2014 року, умови їх утримання при-

нижують людську гідність, призводять до 

суттєвого погіршення стану фізичного та 

ментального здоров’я. До більшості з них 

застосовувалися тортури та інші форми 

насильства. Терміни ув’язнення, які отри-

мують громадяни України в Криму, зокре-

ма кримські татари, нерідко складають 

до 18 років колонії суворого режиму. РФ 

має заплатити за кожен день позбавлення 

волі наших громадян, компенсувати всю 

шкоду, яку заподіяли її дії як для в’язнів, 

так і для їхніх родичів. Це потребує розро-

блення відповідної методики визначення 

розміру заподіяної шкоди. Методика має 

включити й інші збитки, які, для прикладу, 

несе Україна, підтримуючи своїх грома-

дян, які стали жертвами політичних пере-

слідувань у Криму. 

До такої підтримки відноситься постано-

ва КМУ від 11 грудня 2019 р. № 1122 «Деякі 

питання соціального і правового захисту 

осіб, позбавлених свободи внаслідок 

За період окупації Україна вжила низку заходів, щоб притягнути РФ до 

відповідальності за скоєні злочини та компенсувати збитки, понесені внаслідок 

окупації. Попри це, на сьогодні прикладів отримання реальної компенсації за такі 

збитки вкрай мало, в першу чергу, це стосується сфери економічних втрат на рівні 

окремих державних чи приватних компаній.

жила рішення Гаазького арбітражу, але в 

лютому 2020 року апеляційний суд у Гаазі 

виніс рішення на користь мажоритарних 

акціонерів нафтової компанії. У червні 

2020-го Верховний суд Нідерландів за-

довольнив скаргу Росії, яка заперечила 

рішення апеляційного суду. У грудні ВС 

відмовився призупинити позов, що ви-

кликало протест російського міністер-

ства юстиції.

Крім того, ексакціонери ЮКОСу зверну-

лися до судів низки країн із вимогою про 

арешт майна. Так, у червні 2015 року у 

Франції та Бельгії було накладено забез-

печувальний арешт на майно, яке вико-

навці рішення суду вважали російським. 

А у травні 2020-го ексакціонери домог-

лися арешту в юрисдикції Нідерландів 

алкогольних брендів, що належать Росії, 

однак у жовтні суд у Гаазі зняв арешт.63

Незважаючи на те, що судові розгляди 

довкола цієї справи тривають, самі факти 

арешту російського майна за невиконан-

ня рішень судів є важливими прецеден-

тами.

Після запровадження санкцій США та ЄС 

проти Центрального банку РФ і арешт ра-

хунків відшкодування завданої шкоди за 

рахунок цих активів відкриває додаткові 

перспективи.64

Президент України 10 березня 2022 року 

підписав Закон України «Про основні 

засади примусового вилучення в Україні 

об'єктів права власності Російської Фе-

дерації та її резидентів». Відповідно до 

Закону, примусове вилучення в Україні 

об'єктів права власності Російської Фе-

дерації та її резидентів здійснюється без 

будь-якої компенсації (відшкодування) 

їхньої вартості, враховуючи повномасш-

табну агресивну війну, яку Російська 

Федерація розв’язала і веде проти України 

та українського народу.65

Це є прикладом застосування репреса-

лій як одного зі способів притягнення до 

міжнародно-правової відповідальності 

Росії за акт агресії та тимчасову окупації 

окремих українських територій.

Від початку окупації Криму Україна на-

магається застосовувати всі міжнарод-

но-правові інструменти на правовому 

фронті. Україна вже звернулася до Єв-

ропейського суду з прав людини, Міжна-

родного Суду ООН, Міжнародного кримі-

нального суду, Міжнародного трибуналу 

з морського права, арбітражних трибу-

налів, створених відповідно до Додатка 

VII Конвенції ООН з морського права 1982 

року, арбітражних інстанцій. У більшо-

сті з них Україна має всі шанси отримати 

рішення на свою користь або вже отри-

мала такі. Однак розгляд багатьох справ 

вже триває роками або ще буде тривати. 

Окрім того, частина з цих механізмів не 

дозволять компенсувати збитки, понесені 

внаслідок порушення РФ своїх міжна-

родно-правових зобов’язань. Відповід-

но, ґрунтуючись на вже підготовлених 

правових позиціях і рішеннях судових 

інстанцій, необхідно застосовувати або 

шукати нові інструменти для стягнення з 

РФ компенсації збитків.
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збройної агресії проти України, після їх 

звільнення»66, на підставі якої громадяни 

України після звільнення набули права на 

отримання разової грошової допомоги в 

розмірі 100 000 гривень. Також допомогу 

у такому розмірі мають право отримувати 

(з 2018 року) особи, позбавлені особистої 

свободи незаконними збройними фор-

муваннями, окупаційною адміністрацією 

та/або органами влади РФ на тимчасово 

окупованих територіях України та/або 

території Російської Федерації у зв’язку з 

громадською, політичною або професій-

ною діяльністю таких осіб. Наказом Мініс-

терства у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій і внутрішньо пере-

міщених осіб від 21 лютого 2020 року № 

44 і Наказом Міністерства з питань реін-

теграції тимчасово окупованих територій 

України від 17 липня 2020 року № 57 було 

затверджено положення про утворення 

міжвідомчої комісії з розгляду питань, 

пов’язаних з визнанням осіб такими, 

які були позбавлені свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, та здійс-

ненням заходів, спрямованих на їх соці-

альний захист. У 2020 році за рішенням 

міжвідомчої комісії при Мінреінтеграції 

116 осіб отримали зазначену грошову 

допомогу та 86 осіб отримали одноразо-

ву грошову допомогу після звільнення. 

Відповідно для цих виплат було надано 

20, 2 млн грн з бюджетних коштів. У 2021 

році ця сума значна зросла. Всього за 

рік було надано бюджетні кошти на до-

помогу родинам 140 громадян, позбав-

лених особистої свободи на тимчасово 

окупованих територіях і території РФ, на 

суму 14 млн грн, та 418 громадянам після 

їхнього звільнення у вигляді одноразової 

грошової допомоги на загальну суму 41,8  

млн грн – 100 тисяч гривень кожному. 

Відповідно, за весь 2021 рік було надано 

бюджетних коштів на суму 55,8 млн грн.

Такі витрати держави також мають бути 

враховані при оцінці збитків заподіяних 

окупацією Криму та масовими пору-

шеннями прав людини на півострові при 

врахуванні розробки Методики, перед-

баченої Постановою Кабінету Міністрів 

України № 326 «Про затвердження поряд-

ку визначення шкоди та збитків, завданих 

Україні внаслідок збройної агресії Росій-

ської Федерації».

Окрім цього, судові процеси проти РФ по-

требують як фахової, так й інформаційної 

підтримки за кордоном. Додаткову увагу 

можуть привернути до таких процесів 

всесвітньо відомі юристи та адвокати, 

яких можна залучити окремо до кон-

кретних процесів, або через створення 

потужної міжнародної юридичної групи 

для підготовки та ведення таких судових 

процесів проти РФ.

Інкерманський завод марочних вин в Криму
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1. Підготовка державного Плану заходів з метою стягнення збитків, заподіяних агре-

сією РФ проти України та окупацією АР Крим та м. Севастополя в рамках підго-

товки та затвердження єдиної комплексної Стратегії про відшкодування збитків, 

спричинених російською агресією.

2. Створення єдиного координуючого органу (підрозділу, управління в існуючому 

органі) з метою ведення системної роботи з оцінювання збитків і завданої шкоди, 

спричинених російською агресією, зокрема окупацією Криму. Підготовка відпо-

відних позовів і скарг.

3. Розробка нормативної бази та механізмів з метою вироблення правових і політич-

них рішень щодо застосування репресалій та репарацій за шкоду заподіяну РФ, 

зокрема внаслідок окупації Криму.

4. Аналіз та оцінка нормативно-правових актів щодо реєстру втрат і збитків, заподі-

яних окупацією (як реєстр втраченого майна, активів, реєстр в сфері культурної 

спадщини, облік внутрішньо переміщених осіб, з метою забезпечення повноти об-

ліку таких осіб і виявлення обставин, які призводять до перебування ВПО поза об-

ліком, реєстр жертв насильницьких зникнень, осіб, позбавлених волі з політичних 

мотивів, реєстр осіб, переміщених з Криму до РФ,порушення норм міжнародного 

гуманітарного права тощо).

5. Розробка методики комплексного оцінювання збитків, завданих державі внас-

лідок окупації Криму та порушень РФ міжнародно-правових зобов’язань, вклю-

чаючи мілітаризацію півострова, екологічні наслідки, внутрішнє переміщення 

населення тощо, що має містити Методика, розроблена на виконання Постанови 

Кабінету Міністрів України № 326 «Про затвердження порядку визначення шкоди 

та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації».

6. Розробка методики оцінювання збитків, завданих окремим громадянам внаслідок 

порушення прав людини, політично вмотивованого переслідування, недобровіль-

ного переміщення з окупованої території, примусового призова до збройних сил 

держави-окупанта. 

ВИСНОВКИ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

7. Ухвалення Закону України щодо реституції (відновлення порушених прав) осо-

бам, які постраждали внаслідок окупації Криму та втратили майно.

8. Розвиток співпраці та взаємодії з США, Великою Британію, ЄС, міжнародними 

установами та інституціями з метою розшуку та арешту російських активів і стяг-

нення їх як відшкодування шкоди, спричиненої агресією РФ, зокрема окупацією 

Криму.

9. Звернення до Європейського суду з прав людини з міждержавною скаргою проти 

РФ щодо порушення останньою зобов'язань за ЄКПЛ внаслідок масового пере-

міщення населення з окупованих територій на територію, підконтрольну Уряду 

України. 

10. Залучення провідних іноземних юристів та адвокатів, які б спільно з українськими 

фахівцями готували позови проти РФ, і ведення справ щодо компенсації збитків 

в судових та арбітражних установах. Створення в Україні спільного правничого 

науково-практичного міжнародного центру.

11. Широка інформаційна кампанія за кордоном з інформування про позови України 

проти РФ і хід розгляду цих справ, залучення всесвітньо відомих юристів та адво-

катів до коментування цих справ. 

12. Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду з метою пов-

ноправного членства України у Суді, поглиблення співпраці з Судом щодо розслі-

дування злочинів, скоєних в рамках російської агресивної війни проти України, 

вдосконалення законодавства України для ефективного національного розслі-

дування воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Взаємодія з Судом з метою 

вироблення спільних рішень щодо вдосконалення міжнародної кримінальної 

юстиції.
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