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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,
 ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

 ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 17 січня 2019 р.                                                             №  85/9

Про проект Постанови                                                                                
(реєстр. № 9384)                                                                               

Комітет  відповідно  до  предметів  відання  розглянув  проект
Постанови  Верховної  Ради  України  про  схвалення  пропозицій  щодо
застосування  персональних  спеціальних  економічних  та  інших
обмежувальних  заходів  (санкцій),  внесений  народними  депутатами
України Головком М.Й.,  Марченком О.О.,  Осуховським О.І.   (реєстр.  №
9384 від 07.12.2018 р.), та відзначає таке.

Як  зазначено  у  пояснювальній  записці  до  проекту,  метою  і
завданнями прийняття Постанови є забезпечення передумов для прийняття
рішення Ради національної безпеки і оборони України про  запровадження
персональних спеціальних економічних заходів (санкцій) щодо юридичних
осіб та фізичних осіб, перелік яких наведено у Додатку 1 до Постанови, за
створення  реальних  та  з  метою  попередження  потенційних  загроз
національній економічній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності
України, порушення прав і свобод людини і громадянина шляхом недружніх
дій Російської Федерації щодо громадян України та юридичних осіб України,
порушення Російською Федерацією норм та принципів міжнародного права
щодо України.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про санкції» підставами для
застосування  санкцій  є:  дії  іноземної  держави,  іноземної  юридичної  чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні
загрози  національним  інтересам,  національній  безпеці,  суверенітету  і
територіальній  цілісності  України,  сприяють  терористичній  діяльності
та/або  порушують  права  і  свободи  людини  і  громадянина,  інтереси
суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи
обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод



для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами
України належних їм прав і свобод.

Слід  зазначити,  що  у  матеріалах  до  проекту  Постанови  відсутня
інформація про дії фізичних та юридичних осіб, перелік яких наведено у
Додатку 1 до Постанови, що стало підставою для  запровадження до них
персональних спеціальних економічних заходів (санкцій). Потребують також
уточнення  ідентифікаційні  дані  зазначених  фізичних  та  юридичних  осіб.
Крім того, відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції»  рішення
щодо застосування санкцій повинно містити строк їх застосування, крім
випадків  застосування  санкцій,  що  призводять  до  припинення  прав,  та
інших санкцій, які за змістом не можуть застосовуватися тимчасово. 

Слід  зауважити,  що Кабінетом Міністрів  України у  грудні  2018 р.
прийнято 9 розпоряджень (від 18 грудня 2018 р. №№1025, 1026, 1036, 1037,
1038,1039,  1040,  1041,  від  12  грудня  2018  р.  №970)   про  внесення
пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та
інших  обмежувальних  заходів  (санкцій).  З  метою  усунення  можливих
дублювань вважається за доцільне провести звірки переліків фізичних та
юридичних осіб, наведених у Додатку 1 до Постанови, з переліками, які
затверджені Урядом.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту, проект Постанови
Верховної  Ради  України не  потребує  додаткових  витрат  з  Державного
бюджету України.

Зважаючи на викладене, Комітет  в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Комітету з питань національної безпеки і оборони

внести  пропозицію  Верховній  Раді  України  за  результатами  розгляду
проект Постанови Верховної Ради України про схвалення пропозицій щодо
застосування  персональних  спеціальних  економічних  та  інших
обмежувальних  заходів  (санкцій),  внесений  народними  депутатами
України Головком М.Й., Марченком О.О., Осуховським О.І. (реєстр. №9384
від  07.12.2018  р.),  повернути  на  доопрацювання  суб'єкту  права
законодавчої ініціативи.

2.  Рішення  направити  Комітету  з  питань  національної  безпеки  і
оборони.

              

Перший заступник
Голови Комітету                                                                          А.

ДИРІВ
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