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Війна Росії проти України: 

нові санкції ЄС у рамах восьмого пакету 
Держави-члени Європейського Союзу, обурені незаконним і невиправданим вторгненням Росії в 
Україну, у співпраці з іншими міжнародними партнерами запровадили безпрецедентно жорсткі 
санкції проти Росії, ухвалюючи один пакет санкцій за другим з 23 лютого, додавши їх до санкцій, 
ухвалених у 2014 році у відповідь на незаконну анексію Криму. У відповідь на незаконну анексію 
Росією чотирьох регіонів України, першу загальнонаціональну мобілізацію після Другої світової війни 
та її однозначну ядерну загрозу ЄС швидко схвалив восьмий пакет санкцій ЄС включно з правовою 
основою для обмеження цін на експорт російської нафти.  

Сім місяців війни: розруха та ескалація 
Неспровокований напад Росії на Україну був негайно засуджений ЄС, союзниками з Організації 
Північноатлантичного договору (НАТО) і Генеральною Асамблеєю ООН, де 2 березня 2022 року 141 країна 
(при 5 голосах «проти» та 35 «утрималися») ухвалила резолюцію, в якій відкидає жорстоке вторгнення 
Російської Федерації в Україну та вимагає від Росії негайно вивести свої війська та дотримуватися 
міжнародного права. Понад сім місяців потому війна призвела до масштабного руйнування 
інфраструктури, зокрема житлових районів, медичних установ та навчальних закладів, і спровокувала 
масштабну гуманітарну кризу, кризу у сфері прав людини та кризу, пов’язану з переміщенням осіб. За 
даними Управління ООН з прав людини, станом на 3 жовтня 2022 року в Україні 6 114 цивільних осіб були 
вбиті і 9 132 особи отримали поранення. Станом на 7 жовтня 2022 року Агентство ООН у справах біженців 
повідомляє, що майже одна третина українців була вимушена залишити свої домівки, що стало однією з 
найбільших криз вимушеного переміщення людей у світі на сьогодні. Європа приймає понад 7,6 млн 
біженців з України, а 6,2 млн людей залишаються переміщеними через війну в Україні. У першій заяві 
призначеної ООН Незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України, зробленій 23 вересня, дійшли 
висновку, що в Україні вчинялися воєнні злочини, зокрема невибіркові обстріли населених пунктів із 
застосуванням касетних боєприпасів і реактивних систем залпового вогню, страти цивільних осіб без 
належного судового розгляду та сексуальне насильство проти українських громад, зокрема проти дітей.  
Вересневий контрнаступ України на східному (Харків) і південному (Херсон) фронтах призвів до безладу 
серед російських військ, що змусило президента Володимира Путіна 21 вересня вдатися до подальшої 
ескалації конфлікту на трьох фронтах:  

 офіційне оформлення анексії чотирьох областей у межах міжнародно визнаних кордонів України 
(Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області) після референдумів, розцінених ООН як 
«незаконні згідно з міжнародним правом»;  

 оголошення мобілізації російського населення, яка спочатку була орієнтована на 300 000 чоловіків, 
але, згідно з незалежними звітами, може торкнутися до 1 млн людей; 

 продовження відкритих погроз вдатися до використання ядерної зброї для захисту російської 
території, включно з захистом українських територій, незаконно анексованих 30 вересня, 
відповідно до російської військової доктрини.  

Вісім пакетів санкцій ЄС 
Перший раунд санкцій ЄС був запроваджений 23 лютого 2022 року після рішення Володимира Путіна 
визнати дві «народні республіки» Донецьку та Луганську незалежними державами. У міру ескалації 
військової агресії за цим послідували нові пакети все більш жорстких заходів, ухвалені 25 лютого, 28 
лютого, 15 березня, 8 квітня, 3 червня та 21 – 22 липня. 6 жовтня 2022 року у якості прямої відповіді на 
незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України був 
ухвалений восьмий пакет санкцій. Накопичувальний ефект санкцій є безпрецедентним за масштабом і 
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характером, включно з санкціями проти фізичних та юридичних осіб, різкими фінансовими та 
торговельними обмеженнями, спрямованими на особливо вразливі сектори, як-от авіація, енергетика та 

високі технології, а також обмеженнями на мовлення російських ЗМІ. 

Координування та вплив санкцій  
Як і у випадку з пакетами санкцій, ухваленими проти Росії у 2014 році, заходи ЄС узгоджені з іншими 
країнами, зокрема з країнами-партнерами з  «Великої сімки», США, Великою Британією, Канадою,  
Австралією та Японією. На  сьогоднішній день серед країн-кандидатів на вступ до ЄС Сербія та Туреччина 
найбільш неохоче дотримуються цього узгодження. Коаліція, що накладає санкції, запровадила заборону 
подорожей та заморозила активи ключових політичних і бізнес-діячів, заморозила більше половини 
резервів Центрального банку Росії, заблокувала понад 70 % російських банківських активів і обмежила 
експорт технологій, щоб перешкодити довгостроковому технологічному розвитку Росії. У економічному 
огляді Світового банку за жовтень 2022 року прогнозується скорочення російської економіки на 4,5 
відсотка в 2022 році — менше, ніж очікувалося спочатку завдяки різкому зростанню цін на енергоносії, що 
допомогло збільшити бюджетні надходження. Через санкції та зменшення податкового стимулювання 
банк прогнозує більш глибоку рецесію в 2023 році. На початку жовтня ОПЕК+, членом якої є Росія, 
вирішила різко скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів на день, цей крок Захід розкритикував як 
спосіб нейтралізувати вплив санкцій, зокрема запланованого обмеження цін на нафту. 

Восьмий пакет санкцій проти Росії: нові та розширені заходи 

 Правова основа для запровадження обмеження цін на нафту: текст вносить правову основу для встановлення 
обмеження цін на експорт російської нафти до третіх країн, узгоджену 2 вересня 2022 року країнами «Великої 
сімки». Зокрема, текст дозволяє операторам ЄС підтримувати надання послуг, пов’язаних з морським 
транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів до третіх країн, якщо ці продукти закуповуються за 
попередньо встановленою межею ціни або нижче неї. Забороняється надавати морський транспорт, технічну 
допомогу, брокерські послуги або фінансову допомогу, пов’язану з морським транспортуванням сирої нафти 
(станом на 5 грудня 2022 року) або нафтопродуктів (станом на лютий 2023 року), які походять або 
експортуються з Росії. Для набрання цим заходом чинності необхідне подальше рішення Ради ЄС, яке, серед 
іншого, закладає точний механізм встановлення обмеження цін. Водночас заборона на імпорт російської 
сирої нафти та нафтопродуктів країнами ЄС, яка входить до шостого пакету санкцій, залишається незмінною 
та набуде чинності в грудні 2022 року та лютому 2023 року відповідно, як було домовлено спочатку.  

 Поповнення санкційного списку 30 фізичними та 9 юридичними особами: цей крок здебільшого націлений на 
причетних до російської окупації, незаконної анексії та фіктивних референдумів на чотирьох окупованих 
територіях, співробітників сектору оборони та відомих особистостей, які поширюють дезінформацію про 
війну. Загальний список складає 1 262 осіб і 118 організацій, які підпадають під заморожування активів і 
заборону подорожей. Рада ЄС також вирішила розширити критерії внесення до санкційного списку, щоб 
отримати можливість вводити санкції проти тих, хто сприяє обходу санкцій ЄС.  

 Нові імпортні обмеження: обмеження на суму близько 7 млрд євро охоплюють сталеві вироби, що походять 
або експортуються з Росії, машини, деревну масу та папір, пластик, шкіру, сигарети, косметику та незолоті 
ювелірні вироби. 

 Нові експортні обмеження: спрямовані на подальше обмеження доступу Росії до військової, промислової та 
технологічної продукції, містять в собі заборону на експорт вугілля, включно з коксівним вугіллям, експорт 
окремих електронних компонентів і деяких хімікатів, а також заборону на експорт стрілецької зброї та інших 
товарів, перелічених відповідно до Регламенту ЄС про боротьбу з тортурами. 

 Обмеження для державних підприємств: громадянам ЄС забороняється обіймати посади в керівних органах 
певних державних підприємств, а також здійснювати всі операції з Російським морським реєстром 
судноплавства (РМРС).  

 Фінансові, інформаційні (ІТ) консультаційні та інші бізнес-послуги: накладається повна заборона на надання 
будь-яких гаманців із криптовалютними активами, рахунків або депозитарних послуг для росіян або 
резидентів, незалежно від суми (раніше дозволялося до 10 000 євро). Пакет також розширив перелік послуг, 
які більше не можна надавати російському уряду або юридичним особам, заснованим у Росії: ІТ-консультації, 
юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги.  

 Розширення географічного обсягу обмежувальних заходів для покриття всіх непідконтрольних уряду 
територій України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. 
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Позиція Європарламенту  
6 жовтня Європейський парламент ухвалив резолюцію про «ескалацію Росією її загарбницької війни проти 
України», в якій рішуче засудив масові порушення прав людини та воєнні злочини, вчинені російськими 
збройними силами, а також незаконні та нелегітимні фіктивні референдуми, проведені у Донецькій,  
Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. В резолюції схвалюється восьмий пакет санкцій проти 
Росії та закликається розширити санкції на нові сфери, зокрема відключити ще сім банків від системи 
SWIFT. В ній ЄП також закликав Єврокомісію та співзаконодавців оперативно розробити правовий режим 
конфіскації активів, заморожених санкціями.  
Ця публікація доповнює попередні стислі огляди від 3 березня 2022 року, 5 квітня 2022 року та 13 квітня 2022 року. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0353_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729287
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729359
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729370

	Сім місяців війни: розруха та ескалація
	Вісім пакетів санкцій ЄС
	Координування та вплив санкцій
	Восьмий пакет санкцій проти Росії: нові та розширені заходи
	Позиція Європарламенту

