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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №375/2021 — Офіційне інтернет-представництво Президента України

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Офіційне інтернет-представництво

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№375/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20
серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Відповідно до статті 107 Конституції України п о с т а н о в л я ю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20
серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки
і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
20 серпня 2021 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 20 серпня 2021 року №375/2021

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 20 серпня 2021 року
https://www.president.gov.ua/documents/3752021-39741
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Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і
оборони України в и р і ш и л а:
1. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій).
2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) до:
1) фізичних осіб згідно з додатком 1;
2) юридичних осіб згідно з додатком 2.
3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України,
Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, Національним банком України, за участю Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечити
реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення.
4. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи
Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про
застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження
аналогічних обмежувальних заходів.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ





 Додаток 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від
20 серпня 2021 року ''Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)'' - doc - 98.00
kb
 Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від
20 серпня 2021 року ''Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)'' - doc - 46.50
kb
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Додаток 1
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 20 серпня 2021 року ''Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)''
ФІЗИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№
з/п
1.

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Бондаренко Алла Іванівна (BONDARENKO
ALLA)
03.07.1966 р.н., громадянка України,
уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою:
м. Київ, вул. Маршала Малиновського,
буд. 3-А, кв. 162, код ІПП 2429021763,
паспорт громадянина України СО 483245,
виданий Оболонським РУ ГУ МВС України у
м. Києві

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ''Про санкції'')

Строк
застосування

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
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 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;

Три роки

2
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ''Про санкції'')

Строк
застосування

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на
здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу
до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів https://sharij.net)
2.

Шарій Анатолій Анатолійович
(SHARII ANATOLII), 20.08.1978 р.н.,
уродженець м. Київ, зареєстрований за
адресою: 03058, м. Київ,
вул. В.Гетьмана, 46-а, корп. 4, кв. 450,
паспорт громадянина України МЕ 256643,
виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України
у м. Києві.
Перебуває у м. Рода-де-Бара, автономна
спільнота Каталонія, Королівство Іспанія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном (повне
блокування, окрім зняття коштів на утримання малолітніх дітей в
розмірі прожиткового мінімуму);
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення, окрім
здійснення покупок на утримання малолітніх дітей в розмірі
прожиткового мінімуму);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
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;

Три роки

3
№
з/п

3.

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Шарій (Бондаренко) Ольга Олексіївна,
(SHARII OLHA), 25.03.1989 р.н., уродженка
м. Київ, ІПП 3259117707, паспорт
громадянина України МЕ 679963, виданий

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ''Про санкції'')
8) 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;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу
до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів
https://sharij.net, https://sharij.com.ua,
https://www.youtube.com/channel/UCVPYbobPRzz0SjinWekjUBw,
https://www.youtube.com/user/SuperSharij,
https://www.facebook.com/anatolijsharij,
https://www.facebook.com/sharijnet,
https://www.facebook.com/bondarenkoolyaa,
https://www.youtube.com/channel/UCIp1KqtkGR11qSNsimJyV1fpJEBd5Q,
https://www.facebook.com/sharij.official,
t.me/ASuperSharij, twitter.com/sharijnet, twitter.com/anatoliisharii,
t.me/OlgaSharij)
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном (повне
блокування, окрім зняття коштів на утримання малолітніх дітей в
розмірі прожиткового мінімуму);

Строк
застосування

Три роки

4
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Оболонським РУ ГУ МВС України у
м. Києві, паспорт громадянина України для
виїзду за кордон ЕР 357813, виданий
14.09.2012, паспорт громадянина України для
виїзду за кордон PU441193, виданий
28.02.2020.
Перебуває у м. Рода-де-Бара, автономна
спільнота Каталонія, Королівство Іспанія

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ''Про санкції'')
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення, окрім
здійснення покупок на утримання малолітніх дітей в розмірі
прожиткового мінімуму);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
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 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;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
10) 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;
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної
власності;
11) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення;
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим
цим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу до веб-

Строк
застосування

5
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ''Про санкції'')
ресурсів, у тому числі до їх субдоменів
https://sharij.net, https://sharij.com.ua,
https://www.youtube.com/channel/UCVPYbobPRzz0SjinWekjUBw,
https://www.youtube.com/user/SuperSharij,
https://www.facebook.com/anatolijsharij,
https://www.facebook.com/sharijnet,
https://www.facebook.com/bondarenkoolyaa,
https://www.youtube.com/channel/UCIp1KqtkGR11qSNsimJyV1fpJEBd5Q,
https://www.facebook.com/sharij.official,
t.me/ASuperSharij, twitter.com/sharijnet, twitter.com/anatoliisharii,
t.me/OlgaSharij)
_____________________________________

Строк
застосування

Додаток 2
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 20 серпня 2021 року ''Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)''

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№
з/п
1.

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
Товариство з обмеженою відповідальністю
''ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО ''ШАРІЙ.НЕТ''.
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань: ідентифікаційний код
юридичної особи – 43335042. Місцезнаходження
юридичної особи: Україна, 03124, місто Київ,
вул. Василенка, буд. 7-А

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ''Про санкції'')
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
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;
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ''Про санкції'')
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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 публічних та оборонних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано
санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано
санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
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Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ''Про санкції'')
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного,
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (блокування інтернет-провайдерами
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів
https://sharij.net)
__________________________
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