
 

 

          «14/6»  27.04.2022 року  

                                                                                                         
                                                      Секретарю Ради 

                                                                                    національної безпеки та оборони 

                                                              Олексію ДАНІЛОВУ 

 

З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, 

суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичної 

діяльності  14 серпня 2014 року був прийнятий Закон України № 1644-VII «Про 

санкції» (далі – Закон). 

В умовах збройної агресії російської федерації дія Закону має особливо 

важливе значення в Україні. 

Закон передбачає, що санкції можуть застосовуватися з боку України по 

відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної 

особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної 

особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які 

здійснюють терористичну діяльність. 

Метою Закону є створення механізму невідкладного та ефективного 

реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і 

національній безпеці України. 

Законом передбачено такі санкції: 

1. Блокування активів — тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2. Обмеження торговельних операцій; 

3. Обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України; 

4. Запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5. Зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6. Анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7. Заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх 

інтересах; 

8. Заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

9. Обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 

використання телекомунікаційних мереж загального користування; 



 

 

 

10. Заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у 

юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 

знаходиться у власності іноземної держави, а також державних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж 

товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

11. Заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України; 

12. Повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом; 

13. Заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

14. Припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

15. Заборона здійснення Національним банком України реєстрації 

учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої 

є резидент іноземної держави; 

16. Заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має 

вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

17. Запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

18. Припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

19. Заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності; 

20. Припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх 

та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

21. Відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в’їзду на територію України; 

22. Припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України; 



 

 

 

23. Анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

24. Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

25. Інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом. 

Рішення щодо застосування санкцій приймається Радою національної 

безпеки та оборони України, вводиться в дію указом Президента України. 

Відповідно до вимог ст. 5 Закону пропозиції щодо застосування, 

скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради 

національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, 

Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком 

України, Службою безпеки України. 

В даний час, суб’єкти, які вчиняють дії, що несуть наявні і потенційні 

загрози національним інтересам і національній безпеці України,  вносяться в 

перелік фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовані обмежувальні 

заходи (санкції), за посиланням https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/. 

Але в даному переліку неможливо встановити, станом на яке число він 

оновлювався, крім того, він працює в тестовому режимі, а головне – неможливо 

сформувати результат перевірки в письмовому вигляді. 

У зв’язку з цим перед вчиненням нотаріальних дій нотаріус має здійснити 

пошук та співставити тексти рішень РНБО за чотири роки, і не має можливості 

підтвердити, що він дійсно здійснював таку перевірку. Це ускладнює процес 

перевірки, спричинює ризики пропустити прізвище особи, до якої застосовані 

санкції, або ж відмовити у вчиненні нотаріальної дії особі, щодо якої санкції вже 

знято. 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, в 

поточних умовах воєнного стану,  дуже важливо спростити можливість 

виявлення осіб, до яких застосовані обмежувальні заходи (санкції). 

Тому Нотаріальна палата України  підтримує ініціативу РНБО щодо 

запровадження Єдиного державного реєстру спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій). 

При розробці вищезазначеного реєстру просимо врахувати можливість 

отримання інформації з вищезазначеного реєстру нотаріусами перед вчиненням 

нотаріальної дії, а саме, щоб в підтвердження проведеної перевірки нотаріус міг 

отримати та сформувати Витяг чи Інформаційну довідку з Єдиного державного 

реєстру спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) – з 

QR-кодом, номером та датою, присвоєними реєстром. Саме в такому вигляді 

інформація, отримана із реєстру, буде мати юридичну силу.   

У зв’язку із прийняттям Кабінетом міністрів України Постанови №480 від 

19 квітня 2022 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних 

реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану», 

відповідно до якої найближчим часом нотаріусам України відновлять доступ до 

https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/


 

 

 

реєстрів нерухомості та бізнесу, НПУ наголошує на необхідності перед 

впровадженням вищевказаного реєстру: 

- терміново оновити існуючий перелік осіб, до яких застосовані санкції, та 

викласти його окремим переліком на сайті РНБО, або ж  затвердити нову 

редакцію переліку окремим рішенням; 

- додати в останній (оновлений список)  осіб, до яких застосовано санкції 

через російську агресію проти України (2022); 

- надати можливість після проведення перевірки нотаріусом сформувати 

документ у вигляді витягу або інформації з датою та QR-кодом. 

Нотаріальна палата України готова надати додаткову інформацію та 

обґрунтування вищевказаних пропозицій. 

 

 

 

  

              З повагою 

              Президент                                                                Володимир МАРЧЕНКО 

 


