ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
_________ № ___________
Інформація
про результати моніторингу реалізації обмежувальних заходів (санкцій)
№

Види санкцій
відповідно до Закону України «Про
п/п санкції»

Особи, до яких застосовано санкції
відповідно до рішень РНБО України
Юридичні особи
ідентифікаційні
дані – повне
найменування та
реквізити
юридичної особи

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

1

2

3

4

1

Обмеження торговельних операцій;

2

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;

3

Зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань;

Спосіб реалізації
обмежувальних
заходів щодо
кожної особи
конкретний зміст
заходів та дата їх
реалізації

Результати
застосованих
обмежувальних
заходів щодо
кожної особи
кількісні, вартісні
та ін. показники

Аналіз
ефективності
обмежувальних
заходів

5

6

7

4

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;

5

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 Законом України «Про
санкції»;

6

Повна або часткова заборона вчинення
правочинів щодо цінних паперів,
емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з Законом
України «Про санкції»;

7

Запровадження додаткових заходів у
сфері екологічного, санітарного,
фітосанітарного та ветеринарного
контролю;

8

Припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових

програм;
9

Заборона передання технологій, прав
на об’єкти права інтелектуальної
власності;

10

Припинення культурних обмінів,
наукового співробітництва, освітніх та
спортивних контактів, розважальних
програм з іноземними державами та
іноземними юридичними особами;

11

Припинення дії міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України;

12

Анулювання офіційних візитів,
засідань, переговорів з питань
укладення договорів чи угод;

13

Позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення;

14

Інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про
санкції».

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

Олександр КОМАРІДА

