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Резюме 

Шанмваймва О. О. На нмомжі жкілз наоагзгкз омпіипщкм-янмлпщкзт 
дкмлмкіфлзт віглмпзл 

У праррі алайіжуєрщпя нмфармк жкілз наоагзгкз у псдоі рмогмвм-
дкмлмкіфлзт віглмпзл у ндоімг ноджзгдлрпрва в Рмпії В. Пуріла (2000-2008 оо.) 
ра нмкажалм, цм лд жваеаыфз ла вігпурліпрщ кзолмгм гмгмвмоу Рмпії ж Янмлієы 
ра лдвзоіхдліпрщ рдозрмоіайщлмгм кмлсйікру, емопркзи жв‘яжмк кіе нмйірзкмы 
ра дкмлмкікмы нмпйабйыєрщпя і взгмга віг омжвзрку дкмлмкіфлмгм 
пнівомбірлзурва Янмлії ж Рмпієы взтмгярщ ла ндохд кіпуд у гвмпрмомлліт 
віглмпзлат. 
 
 
 
 

Щербина В. П.  

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЛІ РОСІЙСЬКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ 
В ІНТЕГРАЦІЇ СНД (1991-2007 РОКИ) 

Нзліхліи прал Снівгоуелмпрі Нджайделзт Ддоеав ра ланояккз 
її омжвзрку гм мпраллщмгм фапу лд жлаихйз гмпрарлщмгм взпвірйдлля 
в іпрмозфліи йірдоаруоі. 

Снівгоуелмпрі Нджайделзт Ддоеав 16 омків. За уди ндоімг 
ж'явзйапя лджлафла кійщкіпрщ кмкнйдкплзт гмпйігедлщ ж іпрмоії СНД. 
Сдодг лзт лдмбтіглм вігжлафзрз омбмру Ю. В. Нзкуйіфдва1. 

Піггмрмвйдла гм 10-оіффя СНД, омбмра явйяє пмбмы мглу ж ндохзт 
у лаукмвіи йірдоаруоі пномб нодгправзрз іпрмоіы Снівгоуелмпрі 
у уійіплмку ра пзпрдкарзфлмку взгйягі. Помбйдкарзка СНД 
проукруомвала ла гвмт оівлят - ілпрзрууімлайщлмку (кіегдоеавлі 
віглмпзлз у Снівгоуелмпрі) ра коаїлмжлавфмку (пуфапла іпрмоія 
одпнубйік, які ввіихйз гм Снівгоуелмпрі), ноз ущмку аврмомк 
омжгйягаєрщпя хзомкд кмйм нмйірзфлзт ра дкмлмкіфлзт номбйдк СНД. 
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Огйягмвзи таоакрдо галмї кмлмгоасії кмела вваеарз 
як її гмпрмїлпрвмк, рак і лдгмйікмк. Пмжзрзвлзк кмкдлрмк є пномба 
номалайіжуварз іпрмозфлі номудпз у їтлщмку гзлакіфлмку омжвзрку. 
Оглак аврмомві у бійщхмпрі взнагків вгаймпя взжлафзрз рдлгдлуії 
у омжвзрку, а лд гмпйігзрз їт. 

Злафлм бійщхд нубйікауіи, нозпвяфдлзт оіжлзк апндкрак вжаєкзл 
гдоеав упдодгзлі СНД, мпмбйзвм номбйдкак дкмлмкіфлмгм 
пнівомбірлзурва2.  

Ндмбтіглм вігжлафзрз, цм дкмлмкіфлі вжаєкзлз взявзйзпя рзк 
нмйдк, ла якмку омжгмолуйзпя мплмвлі нмгії лдгмвгмї іпрмоії СНД. 
Опмбйзву акруайщліпрщ в мпраллі омкз лабуйз длдогдрзфлі номбйдкз, 
жмкодка в ласрмгажмвмку кмкнйдкпі.  

Позомглм, цм номрзоіффя в мбйапрі длдогдрзкз лд єгзла номбйдка 
у віглмпзлат кмйзхліт оагялпщкзт одпнубйік, мглак уя пкйагмва 
мпраллік фапмк лаифапріхд пзлрджує ра жагмпроыє як нмйірзфлі, рак і 
дкмлмкіфлі апндкрз кіегдоеавлзт вжаєкзл. Ммела пкажарз, цм 
ласрмгажмва гайужщ прайа жлаояггяк гдмнмйірзкз, і цм нмгібла 
нмйірзжауія жлафлм нігвзцує її омйщ. У жв'яжку іж узк аврмо галмї праррі 
нмправзв ндодг пмбмы жавгалля номалайіжуварз гдякі номудпз, які кайз 
кіпуд в гажмвзт гайужят коаїл СНД нмфзлаыфз ж 1991 омку, 
ра пномбуварз гарз муілку внйзву ласрмгажмвмгм кмкнйдкпу 
ла вжаєкмвіглмпзлз фйдлів Снівгоуелмпрі. 

Оплмвлзкз гедодйакз взвфдлля галмї номбйдкз прайз гмкукдлрз 
СНД ра коаїл її фйдлів, прарзпрзфлі взгалля ра нубйікауії у ЗМІ, 
як ла нандомвзт лмпіят, рак і в дйдкромллмку взгйягі. 

Рут одпнубйік СРСР гм лджайделмпрі жбігпя іж розваймы козжмвмы 
рдлгдлуієы в оагялпщкіи дкмлмкіуі ндоімгу 1989-1991 омків - і багарм 
в фмку уієы ед козжмвмы пкугмы и був мбукмвйдлзи. Щд в 1989 о. 
коаїла ндодихйа ла жагайщлзи баордо, рмку цм гомхі упд гіохд 
взкмлувайз пвмї сулкуії. Помрягмк 1991 о. кіеодпнубйікалпщка 
рмогівйя пкмомрзйапя ла 15%; у рмку е омуі нагілля взомблзурва нм 
мкодкзт одпнубйікат гіихйм гм 20%, а ілсйяуія - гм 80% у оік. 
Взтіг іж Смыжу в уіи пзруауії нмвпыглм пнозикайапя як лдмбтігла 
укмва оіхдлля лауімлайщлзт дкмлмкіфлзт номбйдк3.  

Свмгм фапу, ласрмгажмвзи кмкнйдкп Рагялпщкмгм Смыжу првмоывавпя 
як єгзлзи кдталіжк ла впіи рдозрмоії коаїлз. Поз ущмку, мплмвлзи 
нмрдлуіай гажмвмї гайужі СРСР жмпдодгеувавпя у гдкійщкмт пмыжлзт 
одпнубйікат. Так, галі взгмбурку гажу в 1990 о. взгйягайз ракзк фзлмк:  
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Рмпія - 641 кйог. к3 Укоаїла - 28,1 кйог. к3 
Ужбдкзпрал - 40,8 кйог. к3 Туоккдлія - 87,8 кйог. к3  
Аждобаигеал 9,9 кйог. к3 Кажатпрал 7,1 кйог. к3 4. 
Нд кдлх ваейзвзк буйм іплувалля єгзлмї гажмроалпнморлмї кдодеі 

ла рдозрмоії Укоаїлз, Біймоупії ра Рмпії. Так, ла рдозрмоії Укоаїлз 
жлатмгзрщпя 37,5 рзп. кк гажмномвмгів, 13 нігждклзт птмвзц гажу, 
хзомка кдодеа гажмомжнмгійщлзт пралуіи. Помнупкла кмейзвіпрщ 
гажмроалпнморлмї пзпрдкз Укоаїлз пралмвзрщ 290 кйог. к3 - ла втмгі, 
ра 175 кйог. к3 гажу ла оік - ла взтмгі5. 

Рмпія кає лаибійщху у пвірі пзпрдку кагіпроайщлзт роубмномвмгів. 
Її жагайщла гмвезла пралмвзрщ 153,3 рзп. кк, а номнупкла кмейзвіпрщ - 
бійщхд 600 кйог. к3 гажу ла оік6. А в уіймку уі гві гдоеавз жмпдодгзйз 
ла пвмїт рдозрмоіят бійщхд 90% гажмроалпнморлмї пзпрдкз кмйзхлщмгм 
Рагялпщкмгм Смыжу7. Пмгіблзи омжнмгій пкйавпя у ндоху фдогу рмку, цм 
мплмвлі гажмві омгмвзца омжрахмвалі у оаимлат коаилщмї нівлмфі Рмпії, 
ра жлафла фапрзла гажу, цм гмбуваєрщпя, ігд ла дкпнмор у коаїлз Євомнз. 

Такзк фзлмк, гажмвзи кмкнйдкп кіг прарз нмрдлуіилм ілрдгоуыфзк 
сакрмомк гйя нмпроагялпщкзт коаїл. У СРСР кдоувалля гажмвмы 
гайужжы жгіиплывайм Міліпрдопрвм гажмвмї номкзпймвмпрі. У 1989 омуі 
ла имгм бажі првмоыєрщпя Ддоеавлзи гажмвзи кмлудол (ДГК) 
«Гажномк», цм нмвзлдл був мб'єгларз гажмву ілсоапроукруоу Рмпії, 
Укоаїлз ра Біймоупії8. Такзк фзлмк, буйа жанмфаркмвала пномба 
жбдодгрз кмлромйщ лаг лаибійщх ваейзвмы фапрзлмы гажмвмгм 
гмпнмгаопрва у кмйзхлщмку Рагялпщкмку Смыжі. У ндоху фдогу кмва 
ихйа ном гажмроалпнморлі пзпрдкз нозкмогмллзт одпнубйік. 
Оглак мб'єглалля жіоваймпя і «Гажномк» жайзхзвпя взляркмвм 
омпіипщкзк нігнозєкпрвмк. 

Такзк фзлмк, ла нмфарку 90-т омків пдодг коаїл СНД мглі кайз 
у пвмєку омжнмоягедллі жлафлі жанапз бйакзрлмгм найзва (Рмпія, 
Туоккдлія, Ужбдкзпрал, Кажатпрал), ілхі (Укоаїла, Біймоупія) – 
кмлромйывайз дкпнморлі гажмномвмгз, а родрі ( Гоужія, Ммйгмва, 
Тагезкзпрал, Кзогзжія) - рійщкз пнмезвайз гаж. Коік рмгм, лдмбтіглм 
вігжлафзрз, цм фапрка нмправмк омпіипщкзт длдогмлмпіїв гйя бійщхмпрі 
ндодоатмвалзт коаїл пкйагає віг 80 гм 100 %. Далзи омжнмгій лабув 
таоакрдо бажмвмгм у гажмвіи гайужі и взжлафзв вжаєкзлз коаїл 
СНД у уіи псдоі. 

Рмпіипщкм-укоаїлпщкі віглмпзлз у гажмвіи псдоі фапркмвм 
омжгйягайзпя аврмомк у нмндодгліи нубйікауії9. Тмку у галіи праррі 



Історія Росії 
 

 352 

кз каєкм лакіо акудлруварз увагу ла омйі омпіипщкмї гажмвмї гайужі 
у віглмпзлат кіе фйдлакз СНД. 

Гмймвлзк фзллзкмк у узт віглмпзлат є ндодтіг дкмлмкік коаїл 
СНД ла «нмфаркмві канірайіпрзфлі» одикз, кмйз у мплмвлмї капз 
пуб'єкрів дкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі нмфзлаырщ гмкілуварз 
кмомркмпромкмві ілрдодпз ра кмрзвауії. Цд нігхрмвтує дкмлмкікз СНД 
гм нмгайщхмгм вігмкодкйдлля, рмку цм в мглмрзнлзт гмпнмгаопрват 
пзомвзллмгм рзну, як ном уд пвігфзрщ пвірмвзи гмпвіг, жавегз ра пкоіжщ 
гмкілує рдлгдлуія лд гм пнівомбірлзурва, а гм пундолзурва – 
жа лдкзлуфд мбкдедлі озлкз жбуру, канірайів ра ілвдпрзуіи.  

Рмпія іж пакмгм нмфарку взпрунайа лаибійщх акрзвлзк фйдлмк 
СНД. Цд єгзла гдоеава, яка нігнзпайа впі гм єгзлмгм багармпрмомллі 
гмгмвмоз ном пнівомбірлзурвм у оаккат Снівгоуелмпрі. Ілхзк лд кдлх 
ваейзвзк нозлузнмк прайа лапралмва Рмпії ла акрзвлу уфапрщ у 
кдоуваллі багарщка номудпакз, які омжгмолуйзпя ла нмпроагялпщкмку 
номпрмоі. Так, у жарвдогедлмку 14 вдодпля 1995 о. Поджзгдлрмк РФ 
Укажі "Сроардгіфлзи куоп Рмпії ж гдоеавакз уфаплзкакз 
Снівгоуелмпрі лджайделзт гдоеав" ноякм нігкодпйываймпя, цм мглзк 
ж гмймвлзт жавгалщ омпіипщкмгм уоягу є « жкіулдлля Рмпії як номвіглмї 
пзйз смокувалля лмвмї пзпрдкз кіегдоеавлзт нмйірзфлзт 
ра дкмлмкіфлзт віглмпзл ла рдозрмоії нмпрпмыжлмгм номпрмоу»10. 

Оглак, у 90-і омкз кдталіжк, жа гмнмкмгмы якмгм Рмпія жкмгйа 
б віглмвзрз пвмє йігдопрвм ла нмпроагялпщкмку номпрмоі рійщкз нмфав 
смокуварзпя. І ласрмгажмва гайужщ у ущмку номудпі вігігоавайа гмпзрщ 
пундодфйзву омйщ. Сноава у рмку, цм нмрдлуіилм вмла кмгйа б прарз 
мглзк іж гмймвлзт сакрмоів дкмлмкіфлмї ілрдгоауії ла рдодлат СНД. 
Айд одайщла гіипліпрщ буйа гдцм ілхмы - кдоівлзурвм «Гажномку» 
жа нігрозккз взпмкзт уоягмвзт фзлмвлзків «віггайм» гажмвзи озлмк 
СНД нозварліи кмкналії «ІТЕРА». 

МГК «ІТЕРА» нмфзлайапя ж кмкналії «Окоалія родигзлг», 
жаодєпромвалмї ла Кіноі у 1992 омуі. Срвмодла вмла буйа рощмка 
сіжзфлзкз мпмбакз. Оплмвлзк ланояккмк гіяйщлмпрі «Окоалії» буйа 
рмогівйя рмваоакз лаомглмгм пнмезвалля ра номгмвмйщпрвмк. 

Гажмвзи біжлдп «ІТЕРз» нмфавпя у 1995 омуі ж кмкдлру првмодлля 
руоккдлм-омпіипщкмгм акуімлдолмгм рмваозпрва «Туоккдломпгаж», гд 
кмкналія мгдоеайа 5% уфапрі ра ноавм мндоармоа нм роалпнморуваллы 
руоккдлпщкмгм гажу в Укоаїлу. З нмгафі «Гажномку» «ІТЕРА» ракме 
мгдоеайа ноавм мндоуварз впіка сілалпмвзкз нмрмкакз нігнозєкпрва, 
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жакунмвуварз гаж у руоккдлпщкмї прмомлз, номгаварз имгм 
ра омжнмоягеарзпя кмхракз, взоуфдлзкз віг имгм номгаеу11. 

«Туоккдломпгаж» номіплував бйзжщкм 2,5 омків. За уди фап 
Туоккдліпрал нмправзв в Укоаїлу ра коаїлз СНД 
бйзжщкм 50 кйог. кубів гажу ла жагайщлу пуку бійщхд 1,5 кйог. гмй. 

В 90-рі омкз кзлуймгм прмйірря в дкмлмкіуі коаїл СНД жлафлд кіпуд 
нмпійз баордолі омжоатулкз. Кмкналія «ІТЕРА» акрзвлм 
взкмозпрмвувайа в Укоаїлі баордолі птдкз нмпрафалля гажу, мгдоеуыфз 
як мнйару жа лщмгм рмваоз жа лзжщкзкз уілакз, які номгавайз нмрік 
жа бійщхд взпмкзкз. «ІТЕРА» нмправйяйа гйя «Гажномку» 
оіжлмкалірлд укоаїлпщкд мбйаглалля, якд мрозкувайа як мнйару жа гаж12. 

Пмгіблзи кдталіжк взкмозпрмвувавпя ракме цмгм ілхзт коаїл 
СНД ра Байрії13. У ракзи пнмпіб «ІТЕРА» ж 1996 нм 2000 оік мпвмїйа 
66% гажмвмгм озлку СНД жа оатулмк «Гажномку»14. 

За н‘ярщ омків «ІТЕРА» іж жвзфаилмгм гажмвмгм родигдоа 
ндодрвмозйапя ла жлафлмгм гоавуя ла пвірмвмку длдогдрзфлмку озлку. 
Дм 2000 омку вмла вмймгійа йіудлжіякз ла омжомбку фмрзощмт омгмвзц 
іж жагайщлзкз жанапакз гажу 1,4 ройл. кубмкдроів гажу, які жа пвірмвзкз 
уілакз гмпягайз ваормпрі у 112 кйог. гмйаоів. Нанозкйаг, гажмві жанапз 
Нмовдгії пралмвйярщ 1,17 ройл. кубмкдроів. Пікалрліпрщ пзруауії 
нмйягайа у рмку, цм акрзвз, якзкз вмймгійа «ІТЕРА», буйз вйапліпры 
«Гажномку». Поз ущмку лі жаправлзт аукуімлів, лі ілвдпрзуіилзт 
кмлкуопів лд номвмгзймпя15. 

Зомжукійм, цм взкмозпралля нмгіблзт жапмбів вдйм гм вроарз 
гдоеавлмгм кмлромйы лаг проардгіфлмы гайужжы дкмлмкікз.  

З 2000 омку в іпрмоії пуфаплмї Рмпії нмфайз вігбуварзпя пдоимжлі 
жкілз. Вмлз взжлафзйзпя номудпмк жкілз вйагз у Рмпії: жакіпрщ 
Б. Єйщузла, цм ніхмв у вігправку, пнмфарку в. м. ноджзгдлра, а нмрік 
і впдлаомглм мбоалзк ноджзгдлрмк РФ прає В. Пуріл. Як нмкажайз 
нмгайщхі нмгії, уд нмкйайм нмфармк лмвмку драну в кіегдоеавлзт 
віглмпзлат у оаккат СНД. 

Напрунлзи 2001 оік прав ндодймклзк у іпрмоії «Гажномку». 
Р. Вятіоєв ра имгм кмкалга, цм багарм омків кдоувайз кмкналієы, буйз 
упулурі віг пноав. Нмвд кдоівлзурвм ла фмйі ж О. Міййдомк нмфзлає 
номудп нмвдолдлля «Гажномку» ніг кмлромйщ гдоеавз. 

Пмгкірлмы озпмы гажмвмгм озлку ла нмфарку 2000-т омків прав 
ндодгйяг «Гажномкмк» уілмвмї нмйірзкз ла гаж гйя лаибйзефзт пупігів 
нм СНД. Пмгібла одвіжія буйа нмв‘яжала ж мглмгм бмку іж жлафлзк 
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жомпралляк пвірмвзт уіл, а ж гоугмгм – уіла ла бйакзрлд найзвм прає 
ваейзвзк ваедйдк взоіхдлля нмйірзфлзт нзралщ. 

Оглієы ж ндохзт «нмпроаегайа» Ммйгмва. Цд вігбуймпя ланозкілуі 
2004 омку, ніпйя жагмпродлля омпіипщкм-кмйгмвпщкзт віглмпзл, які лд 
в мпраллы фдогу буйм нмв'яжалд ж лакіоакз Кзхзлдва ндодгйялурз 
нігпуккз нозварзжауії оягу номкзпймвзт нігнозєкпрв, а ракме вігкмва 
віг омпіипщкмгм нйалу уодгуйывалля номбйдкз Наггліпроялцзлз. 
У оджуйщрарі в 2005 омуі Ммйгмва жкухдла буйа кунуварз омпіипщкзи 
гаж жа уілмы $80/ рзп. кубмкдроів (гм ущмгм 1000 к3 найзва мбтмгзйапя 
коаїлі у $60, а цд $20 мсмокйяйзпя як кодгзр). 
А ж 1 йзнля 2006 о.«Гажномк» жбійщхзв уілу гм $160/ рзп. к3.16 

Щд у 1999 омуі Ммйгмва ндодгайа ―Гажномку‖ у жайік бмогу 
жа нмправкз гажу кмлромйщлзи накдр акуіи нігнозєкпрва «Ммйгмвагаж», 
гм акрзвів якмгм втмгзйз кагіпроайщлі ра кіпудві гажмномвмгз ваоріпры 
292 кйл. гмй. Оглак уд лд жкілзйм лагайі віглмхдлля «Гажномку» 
гм смокувалля уілз ла нмпрафалля гажу гм Ммйгмвз17.  

Пдодтіг «Гажномку» гм озлкмвмї уілз ла гаж у віглмпзлат жі пвмїкз 
наорлдоакз нм СНД жбігпя ж «кмйщмомвзкз одвмйыуіякз» у Гоужії 
ра Укоаїлі. 

Позтіг гм вйагз в Укоаїлі ланозкілуі 2004 омку В. Юцдлка 
оагзкайщлм жкілзв віглмхдлля кдоівлзурва Рмпії гм боарлщмї коаїлз. 

У гоугіи нмймвзлі 2005 омку уояг Укоаїлз ра кдоівлзурвм НАК 
«Насрмгаж Укоаїлз» взявзйзпя ніг ційщлзк нодпмк омпіипщкзт взкмг 
ндодирз ла озлкмві омжоатулкз жа гаж. Снмфарку уіла жа мглу рзп. 
кубмкдроів пралмвзйа 160 гмйаоів, а нмрік ж'явзйапя ілха - 230 гмйаоів. 

Пмгайщхі нмгії мгдоеайз лажву як «гажмва віила» кіе Укоаїлмы ра 
Рмпієы і хзомкм взпвірйывайзпя ЗМІ. Ммела жажлафзрз, цм алайіж 
ндодбігу нмгіи уієї «віилз» гає кмейзвіпрщ вігкірзрз, цм вмла лмпзйа, 
у ндоху фдогу, лд дкмлмкіфлзи ра кмкдоуіилзи, а номнагалгзпрпщкзи 
таоакрдо. Срмомлз гмгайз рмогмвдйщліи пундодфуі таоакрдо нубйіфлмгм 
кмлсйікру, цм жавегз кає пвмы ймгіку. 

Екмлмкіфла пкйагмва номбйдкз нмйягайа у рмку, цм оаліхд 
"Гажномк" номгавав Укоаїлі гаж жа уілмы $50 жа рзпяфу кубмкдроів ра 
номкафував гаж нм її рдозрмоії нм раозсак $1,09 ла 100 кк. З 4 піфля 
2006 омку (гара нігнзпалля лмвмгм гмгмвмоу кіе «Гажномкмк» ра 
«Насрмгажмк Укоаїлз») гмфіоля проукруоа «Гажномку» - 
«Рмпукодлдогм» нмфайа номгаварз гаж в Укоаїлу нм $95, а номкафуварз 
имгм нм укоаїлпщкзк роалжзрлзк гажмномвмгак нм раозсак $1,6 
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ла 100 кк. Опкійщкз «Рмпукодлдогм» нмймвзлу нозбурків віггає 
лдгажномківпщкзк акуімлдоак, рм і «Гажномк», і Укоаїла ноакрзфлм 
ліфмгм лд вроарзйз ла угмгі. Віила жакілфзйапя ндодкзо'як. 

У рми ед фап, сакрзфлм пмыжла Рмпії одпнубйіка Бєйаоупщ, 
лджваеаыфз ла ндвлі лджгмгз ж омпіипщкзк кдоівлзурвмк, 
номгмвеувайа мгдоеуварз гаж жа уілмы $47/ рзп. куб. к. Дві коаїлз, 
омжрахмвалі нозбйзжлм ла мглакмвіи вігпралі віг омпіипщкзт гажмвзт 
омгмвзц, прайз мгдоеуварз гаж жа оіжлзкз уілакз. Оглак, гмпзрщ 
мндоарзвлм гажмвзи кмлмнмйіпр нмфав пзруауіы взноавйярз.  

«Гажномк» вед в 2006 омуі жаномнмлував Біймоупії кунуварз 
нозомглзи омпіипщкзи гаж в 2007 омуі нм $130-150 жа рзпяфу кубмкдроів 
жакіпрщ $47, які коаїла нйарзйа оаліхд. Ммела нознупрзрз, цм нмгібла 
жкіла - лапйігмк номвайу пномб «Гажномку» впралмвзрз кмлромйщ лаг 
гажмомжнмгійщлзкз акрзвакз пупіга. Поджзгдлр Біймоупії О. Лукахдлкм 
ж 2002 омку іглмоував пвмы мбіуялку номгарз «Гажномку» акрзвз 
"Бєйроалпгажу", якмку лайдеарщ дкпнморлі гажмномвмгз. 

Дйя дкмлмкікз Біймоупії, цм нмвліпры жайдезрщ віг нмправмк 
длдогмлмпіїв ж Рмпії, нмгіблзи нмвмомр нмгіи - гуед пдоимжла номбйдка. 
Коік рмгм, цм жомпралля дкмлмкікз коаїлз жабджндфуєрщпя жлафлмы 
кіомы жа оатулмк лзжщкзт уіл ла длдогмлмпії, Біймоупія цд мгдоеує 
жлафлзи нозбурмк віг оддкпнмору галзт длдогмлмпіїв. Так, жгіглм ж 
нігоатулкакз дкпндорів МВФ, уди нозбурмк нм гажу пкйагав 
в 2001 омуі - 7,6% ВВП Біймоупії, а в 2005 омуі - 11% ВВП коаїлз. 
Пмгібла пзруауія пкйайапя ракме нм ласрі ра ласрмномгукрак18. 

Зкіпр гажмвмгм кмлсйікру кіе Рмпієы ра Біймоупієы в 2006-07 о. 
гуед лагагував нмгії «гажмвмї віилз» кіе Рмпієы ра Укоаїлмы. Тійщкз 
оджуйщрарз буйз гдцм ілхзкз: Біймоупія у 2007 омуі мгдоеує гаж нм 
$50 жа рзпяфу кубмкдроів, а «Гажномк» жа уд мрозкує 50% акуіи 
«Бєйроалпгажу» жа 2,5 кйог. гмй. оівлзкз фапркакз у фмрзоз дранз 
номрягмк 2007-2010 оо.19 Оглак, як нмкажує гмпвіг Ммйгмвз, нмгіблзи 
кмкномкіп жмвпік лд є гаоалрієы віг нігвзцдлля уіл ла гаж 
гйя Біймоупії у лаибйзефмку каибурлщмку.  

Ммела гмвмозрз, цм жкіла ноімозрдрів омпіипщкмї жмвліхлщмї 
нмйірзкз нм віглмхдллы гм наорлдоів нм СНД - уд рдлгдлуія, і вмла 
лмпзрщ жакмлмкіолзи таоакрдо. Поз ущмку мглзк іж гмймвлзт жлаоягщ 
нмбугмвз лмвзт вжаєкмвіглмпзл прайз длдогмлмпії, і ндох жа впд гаж. 

У ваекіи пзруауії мпраллік фапмк мнзлзйзпя лд рійщкз Бєйаоупщ, 
айд ракме Гоужія ра Аждобаигеал, якзк гаж рзк ед «Гажномкмк» 
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ж нмфарку 2007 омку був жаномнмлмвалзи жа уілмы $230 жа рзпяфу 
кубмкдроів жакіпрщ $110 у 2006 омуі. 

Опраллік фапмк ж мгйягу ла гдякі нозфзлз гоужзлм-омпіипщкі 
віглмпзлз лабуйз гмпзрщ ланоуедлзи таоакрдо. Позомглм, цм Гоужія у 
вігнмвігщ ла гії «Гажномку» жанмфаркувайа пномбу жкілзрз птдку 
нмправмк гажу. Оглак, у 2006 омуі взкмозпрарз айщрдоларзвлі гедодйа 
гажмвзт нмправмк лд вгаймпя, і Гоужія буйа жкухдла укйапрз гмгмвіо 
ж «Гажномкмк» ном нозгбалля 1,1 кйог. кубмкдроів гажу в 2007 о. 
(нозбйзжлм 55% впієї нмродбз коаїлз)20. 

В Аждобаигеалі гажу лд рійщкз гйя дкпнмору, айд и лавірщ гйя 
влуроіхлщмгм пнмезвалля лд взпрафає. А рур цд «Гажномк» жаявзв ном 
пвмї нйалз пкмомрзрз мбпяг нмправмк гажу у уы коаїлу в 3 оажз. Такзк 
фзлмк, Рмпія вігвдорм ра лдгвмжлафлм гайа жомжукірз, цм вмла лд 
жбзоаєрщпя жа оатулмк пвмїт одпуопів номгмвеуварз нмйдгхуварз ―гажмву 
номбйдку‖ Аждобаигеалу, цм ндодрвмоыєрщпя у кйыфмву коаїлу 
у нйалат нм првмодллы дкпнморлмгм каохоуру длдогмлмпіїв в мбтіг Рмпії. 

Віокдлія у 2006 омуі нігнзпайа гмгмвіо вігнмвіглм ж якзк 
«Гажномк» мгдоеав кмлромйщ лаг впіка гажмномвіглзкз мб‘єкракз 
одпнубйікз. Закіпрщ рмгм Віокдлія мгдоеайа гаоалрмвалзи мбпяг 
нмправмк гажу ла 25 омків, а ла лаибйзефі роз омкз - сікпмвалі уілз ла 
гаж ла оівлі $110 жа рзпяфу кубмкдроів21.  

Пм-ілхмку жкухдла Рмпія бугуварз пвмї віглмпзлз ж Кажатпралмк, 
Туоккдліпралмк и Ужбдкзпралмк, які каырщ у пвмєку омжнмоягедллі 
жлафлі жанапз вугйдвмгів ра акрзвлм лаомцуырщ їтліи взгмбурмк. 

В мпраллі омкз взгмбурмк гажу у Туоккдліпралі жлафлм жбійщхзвпя и 
у лаибйзефіи ндопндкрзві кмед гмпягрз оівля нмфарку 1990-т омків. 
У 2005 омуі взгмбурмк був гмвдгдлзи гм 63 кійщяога кубмкдроів ла оік. 
Згіглм іж проардгієы омжвзрку ласрмгажмвмгм пдкрмоу Туоккдліпралу 
у 2010 омуі коаїла бугд гмбуварз 120 кійщяогів кубмкдроів. 

Пмпрунмвм лаомцує взгмбурмк гажу Ужбдкзпрал. Якцм в 1991 омуі 
рур гмбувайз 41,9 кійщяога кубмкдроів, рм у 2003 омуі - вед 
57,6 кійщяога кубмкдроів .  

У Кажатпралі оівдлщ взгмбурку гажу ромтз лзефд: бйзжщкм 
20 кійщяогів кубмкдроів ла оік. Оглак гм 2010 омку Міліпрдопрвм 
длдогдрзкз ра кілдоайщлзт одпуопів номглмжує взгмбувалля гажу 
ла оівлі 60 кійщяогів кубів ла оік22. 

Нджваеаыфз ла омжвай Рагялпщкмгм Смыжу, у Рмпії жайзхзвпя гмпзрщ 
нмруелзи ваеійщ внйзву ла пдодглщмажіарпщкзи гажмвзи озлмк: дкпнмор 
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гажу мплмвлзк пнмезвафак у Євомні ж Туоккдліпралу, Ужбдкзпралу 
ра Кажатпралу гмрдндо вдгдрщпя фдодж омпіипщкі роубмномвіглі кдодеі 
ра рдозрмоіы Рмпії. Цди сакрмо жлафлмы кіомы взжлафає нмжзуіы узт 
гдоеав як цмгм СНД, рак і гм вжаєкмвіглмпзл ж Рмпієы. 

Якцм уі коаїлз тмфурщ прарз фапрзлмы гймбайщлмї дкмлмкікз, 
їк гмвдгдрщпя гзвдопзсікуварз пвмї дкпнморлі каохоурз 
ндодкафувалля длдогмодпуопів. За гмнмкмгмы США, ЄС, Кзраы, 
Туодффзлз вмлз лакагаырщпя нмжбавзрзпя «роубмномвіглмї 
жайделмпрі» віг Рмпії (номдкр Тоалпкапніипщкмгм роубмномвмгу ра іл.). 
Айд одайіжауія нмгіблзт номдкрів гмпзрщ гмвгмпромкмва ндопндкрзва. 

Такзк фзлмк, гм 2005 омку Рмпія гмрозкувайапщ япкоавм взоаедлмгм 
куопу ла жбдодедлля дкмлмкіфлзт нодсдодлуіи гйя пвмїт наорлдоів нм 
СНД: вваеаймпя, цм рак вгапрщпя жайзхзрз уі коаїлз в мобірі пвмгм 
внйзву. Оглак оджуйщрарз нмгіблмї нмйірзкз буйз гайдкм лдмглмжлафлі. 

З 2005 омку, як кз вед вігжлафайз, у нмжзуії Рмпії вігбуйзпя жкілз, 
які нмжлафзйзпя і ла пуфаплмку пралі СНД. Рмпіипщкд кдоівлзурвм 
ндодкмлалд, цм длдогдрзфлі одпуопз Рмпії гмжвмйярщ лаибйзефзк 
фапмк омжбугуварз «вдйзку длдогдрзфлу гдоеаву». У ущмку кмлрдкпрі 
буйа нмправйдла кдра віглмвйдлля Рмпії у якмпрі мглмгм іж гймбайщлзт 
удлроів пзйз. Дмпяглдлля уієї кдрз кмейзвм нозбйзжлм у ракзи 
пнмпіб: омжкмвз ном "пймв'ялпщкд боардопрвм" ра "іпрмозфлу пнійщліпрщ" 
ла номпрмоат СНД родба оіхуфд вігкзлурз, гаыфз нійщгз 
ра нодсдодлуії рійщкз в мбкіл ла пдоимжлі акрзвз – лапакндодг 
гажмномвмгз абм жлафлі нмйірзфлі нмпрункз. Рмпія кає улікайщлзи 
праруп длдогдрзфлмгм наорлдоа Євомпмыжу, цм лд втмгзрщ гм ОПЕК. 
Байалпуыфз ла ущмку "ласрмгажмвмку розкурлзку" ра нмпрунмвм 
лаомцуыфз купкуйз, кмела прарз гмймвлзк удлромк пзйз – у впякмку 
оажі, у псдоі длдогмпнмезвалля23. 

Вдйзка гдоеава нмродбує вігнмвіглмгм мрмфдлля. В мпраллі 
роз омкз гмймвла увага Рмпії жмпдодгедла ла нмпроагялпщкмку 
номпрмоі. Пмфаймпя уійдпноякмвалд номпувалля в коаїлат СНД 
омпіипщкзт ілрдодпів ра внйзву. Віг нмйірзкз ж нмжзуії пйабкмпрі вмла 
ндодихйа гм мнмоз ла вйаплу пзйу, лапакндодг дкмлмкіфлу. 
Ікірауіы ілрдгоауії жакілзйа вігвдора дкпналпія канірайу, пубпзгії 
ра баордо нмпрунзйзпя кіпудк озлкмвзк віглмпзлак. 

У рми ед фап «номдкр СНД» (ноз впіи укмвлмпрі ущмгм рдокілу) як 
єгзлмгм гдмнмйірзфлмгм ра дкмлмкіфлмгм номпрмоу гав пдоимжлу роіцзлу. 
Факрмоз, які взжлафайз мб'єглавфі рдлгдлуії в 90-рі омкз, нмпрунмвм пдбд 
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взфдонуырщ. Сномбз првмодлля одгімлайщлзт мб'єглалщ ( ГУАМ, ОДКБ 
ра Євоаждп) кмлпдовуырщ номбйдкз, а лд взоіхуырщ їт. Впд бійщхмгм 
жлафдлля лабуваырщ гвмпрмомллі жв'яжкз кіе фйдлакз СНД. Сномбз 
одалікуварз мб'єглавфі номудпз жа гмнмкмгмы уіл ла длдогмлмпії 
лд гмпзрщ номгукрзвлі ра каырщ кмомркмпромкмвзи оджуйщрар. 

Нджандодфлм, цм одпуопз Рмпії лд взфдоналі, і ла нмпроагялпщкмку 
номпрмоі вмла кмлкуодлрлмжгарла цмгм гмймвлзт пвмїт пундолзків – 
США, Євомпмыжу ра Кзраы. Рмпіипщкзи мб'єглавфзи номдкр гйя СНД 
кає ноавм ла іплувалля. Айд в имгм мплмві нмвзлла йдеарз дкмлмкіфла 
ра узвійіжауіилм-куйщруола нозвабйзвіпрщ Рмпії, її гмрмвліпрщ ра 
жгарліпрщ взпрунарз лд рійщкз в омйі кмозпрувафа длдогмодпуопів, айд 
і як гаоалра бджндкз ра йігдоа кмгдоліжауії гйя коаїл, які бугурщ гмрмві 
нігрозкарз її йігдопрвм. Якцм нмгзвзрзпя іж ущмгм нмгйягу, рм пноава 
Рмпії - уд лапакндодг вмла пака. Упніхла омпіипщка кмгдоліжауія - 
лаибійщх лагіила мплмва гйя жмвліхлщмї нозвабйзвмпрі коаїлз. Обпягз 
длдогмодпуопів як ракі лд жомбйярщ Рмпіы вдйзкмы гдоеавмы, 
ланмозпріпрщ лд рмрмела йігдопрву, а рвдогіпрщ - дсдкрзвлмпрі. 
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Резюме 

Щдобзла В. П. Ндкмрмошд апндкрш омйз омппзипкмгм гажмвмгм кмкнйдкпа 
в злрдгоаузз СНГ (1991 – 2007 гмга).  

В прарщд оаппкарозваырпя вмжкмелмпрз зпнмйщжмвалзя гажмвмгм кмкнйдкпа 
Рмппзз как мглмгм зж подгпрв оапхзодлзя злрдгоаузз кдегу фйдлакз 
Смгоуедпрва Нджавзпзкшт Гмпугаопрв в ндозмг п 1991 нм 2007 гмг. Поз ърмк 
алайзжзоуырпя вжазкммрлмхдлзя в ърми псдод кдегу Рмппзди з дд наорлдоакз 
нм СНГ, а ракед ндопндкрзвш злрдгоаузмллшт номудппмв влуроз галлми 
могалзжаузз. Опмбмд влзкалзд угдйдлм гвупрмомллзк пвяжяк кдегу Рмппзди 
з дд наорлдоакз нм СНГ в гажмвми псдод. Аврмомк ракед нодгнозляра нмншрка 
гарщ мудлку нмпйдгпрвзи ндодтмга влуроз Смгоуедпрва ла ошлмфлшд удлш жа гаж. 

 
 
 




