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Резолюція Ради студентів Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Про агресію Російської Федерації проти України в Чорному і Азовському морях 

та порушення Російською Федерацією норм міжнародного права  

 

27 листопада 2018 року студентський орган самоврядування Рада студентів 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (далі – Рада студентів ІМВ), у відповідності до Положення про студентське 

самоврядування ІМВ та Статуту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка,  

враховуючи окупацію Російською Федерацією Кримського півострову, її участь у 

збройному конфлікті на території Донецької та Луганської областей, тривале 

порушення Російською Федерацією норм міжнародного права проти України, відкриті 

ворожі дії Російської Федерації проти нашої держави, 

розуміючи важливість правового тлумачення подій вседержавного значення та 

вплив студентства на формування суспільно-політичної думки держави, 

з метою запобігання маніпуляцій у юридичній оцінці подій, які відбулися в 

Керченській протоці 25 листопада 2018 року, 

вважаючи за свій обов’язок як студентів-міжнародників здійснити аналіз подій  

25 листопада 2018 року у Керченській протоці, 

посилаючись на офіційні державні джерела інформації, 

встановлює наступне: 



25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки представниками 

Прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації було 

захоплено два малих броньованих артилерійських катери «Бердянськ» та «Нікополь» 

та рейдовий буксир «Яни Капу» Військово-морських сил Збройних сил України під час 

планового переходу останніх з порту міста Одеса до порту міста Маріуполь. Під час 

захоплення українських кораблів російські військові відкрили прицільний вогонь на 

ураження (поранено 6 українських військових), буксир «Яни Капу» за декілька годин 

до цього було навмисно протаранено.  

У результаті цих дій три українських військових судна та 23 члени особового 

складу затримані силами Російської Федерації та доставлені до Керченського порту в 

окупованому Криму. 

Російська Федерація заявляє про провокацію з боку українських суден та 

порушення ними права проходу через територіальне море Російської Федерації, що не 

має під собою жодного міжнародно-правового підґрунтя та є лише маніпуляцією. 

Режим проходу до Азовського моря регулюється Договором між Україною та 

Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і 

Керченської протоки 2003 року, стаття 2 якого передбачає, що торговельні судна та 

військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської 

Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському 

морі та Керченській протоці свободою судноплавства. Тобто, Російська Федерація на 

підставі зазначеного Договору не могла перешкоджати вільному переміщенню 

українських суден. 

Звинувачення України в порушенні статей 19 та 21 Конвенції ООН з морського 

права (а саме про недотримання положення про мирний прохід водами прибережної 

держави) є безпідставними. Окупація Кримського півострову ніяким чином не 

вплинула на режим Керченської протоки. Так зване «приєднання» Автономної 

Республіки Крим і міста Севастополь до Російської Федерації не визнається 

міжнародним співтовариством, що підтверджується Резолюцією Генеральної Асамблеї 

Організації Об’єднаних Націй №68/262 про територіальну цілісність України. 

Відповідно, прохід українських суден через Керченську протоку не є проходом через 

територіальне море Російської Федерації.   

За Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» актом 

агресії вважається напад збройних сил на сухопутні, морські чи повітряні сили іншої 

держави. Крім того, жодні міркування особистого характеру не можуть слугувати 

виправданням агресії. Тобто, навіть за умовного порушення українськими суднами 

приписів міжнародного морського права, дії у відповідь Російської Федерації 

кваліфікуються як агресія. 

Окрім того, Російська Федерація є однією з учасниць Будапештського 

меморандуму, відповідно до якого вона взяла на себе зобов'язання утримуватися від 

загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної 

незалежності України, і що ніяка зброя ніколи не буде використовуватися проти 

України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом 

Організації Об'єднаних Націй. 

 



Відповідно до вищезазначеного Рада студентів ІМВ: 

1. Закликає профільні державні відомства та громадські організації визнати 

дії Російської Федерації у Керченській протоці актом агресії; 

2. Пропонує студентам закладів вищої освіти України об’єднатися для 

допомоги у протидії агресії Російської Федерації проти України в будь-яких 

сферах, де можлива та буде корисною участь студентства. 

 

 

 

Голова Ради студентів ІМВ      В. О. Ляшенко 


