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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 вересня 2014 р. № 829-р
Київ
Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів
1. У зв’язку з агресією Російської Федерації проти України у військовій, економічній,
енергетичній та інформаційній сфері, окупацією частини території України, сприянням
терористичній діяльності на території України, порушенням прав і свобод громадян
України, інтересів суспільства та держави, що створюють реальні та потенційні загрози
національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, відповідно до
частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести на розгляд Ради
національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування таких
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі - санкції):
1) заборонити в’їзд на територію України особам за переліком згідно з додатками 1-3 (для
службового користування);
2) застосувати такі санкції до осіб (з числа осіб за переліком згідно з додатком 4 (для
службового користування), та осіб, які прямо чи опосередковано контролюються ними або
діють в їх інтересах), які мають такий правовий статус або провадять такі види діяльності:
заборонити виведення капіталу за межі України - юридичним особам - резидентам
Російської Федерації державної форми власності та юридичним особам, частка статутного
капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації;
припинити видачу дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з Російської Федерації
грошових знаків національної валюти України - особам, які ввозять в Україну з Російської
Федерації грошові знаки національної валюти України;
заборонити здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних
осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб,
частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також
у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг
походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів
закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного
розвитку і торгівлі;
заборонити участь у приватизації, в укладенні нових договорів оренди державного майна
України - резидентам Російської Федерації та особам, які прямо чи опосередковано
контролюються резидентами Російської Федерації або діють в їх інтересах;
заборонити транзит територією України озброєння та військової техніки російського
виробництва - особам, що провадять такі види діяльності;
заборонити експорт до Російської Федерації товарів військового призначення та
подвійного використання, призначених для виробництва і ремонту озброєння та військової

техніки, в інтересах збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації особам, що провадять такі види діяльності;
запровадити додаткові заходи у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю щодо харчових продуктів, товарів легкої промисловості,
косметичних виробів та товарів побутової хімії походженням з Російської Федерації особам, що здійснюють імпорт таких товарів;
заборонити передачу технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
резидентам Російської Федерації та особам, які прямо чи опосередковано контролюються
резидентами Російської Федерації або діють в їх інтересах;
3) застосувати до осіб за переліком згідно з додатком 5 (для службового користування)
блокування активів.
2. Органам державної влади, на яких буде покладено виконання рішення Ради
національної безпеки і оборони України про застосування санкцій:
у визначений Радою національної безпеки і оборони України строк установити, до яких
осіб з числа тих, що зазначені в абзаці першому підпункту 2 пункту 1 цього
розпорядження, застосовуються санкції;
протягом дії санкцій у разі звернення особи за видачею документа дозвільного характеру,
видача якого заборонена як санкція, або волевиявлення особи щодо вчинення правочину,
вчинення якого заборонено як санкція, проводити перевірку належності такої особи до
числа осіб, на яких поширюються санкції (включаючи перевірку щодо наявності
зазначених в абзаці першому підпункту 2 пункту 1 цього розпорядження відносин
контролю, враховуючи правовий статус особи та вид діяльності, який вона провадить).
3. Після застосування Радою національної безпеки і оборони України санкцій
поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та
інших держав “Великої сімки” з метою розгляду ними питання про застосування
аналогічних санкцій.
4. Винести питання щодо строку застосування санкцій, питання щодо інформування осіб
про застосування до них санкцій, а також питання щодо оприлюднення списку таких осіб
на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
5. Це розпорядження набирає чинності з 12 вересня 2014 року.
Прем'єр-міністр України
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