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Шановний пане Мерзляєв!

На Ваш запит від 16 вересня 2021 року щодо застосування 
обмежувальних заходів до громадянина України Шарія Анатолія 
Анатолійовича та інших питань повідомляємо.

20 серпня 2021 року під головуванням Президента України 
відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на 
якому відповідно до Закону України «Про санкції» було ухвалено рішення 
«Про застосування персональних спеціальних економічних та інтних 
обмежувальних заходів (санкцій)», уведене в дію Указом Президента 
України від 20 серпня 2021 року № 375.

Підстави і принципи застосування санкцій, а також порядок їх 
застосування, скасування та внесення до них змін визначені Законом 
України «Про санкції».

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про санкції» Рада національної 
безпеки і оборони України розглядає питання щодо застосування, 
скасування та внесення змін до санкцій виключно на підставі пропозицій 
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Служби безпеки України.

Зазначеним вище рішенням РНБО України було підтримано 
пропозицію Служби безпеки України та застосовано персональні 
спеціальні економічні обмежувальні заходи (санкцій) стосовно окремих 
фізичних осіб, зокрема, громадянина України Шарія Анатолія 
Анатолійовича, 20 серпня 1978 року народження, з терміном дії три роки.

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, доручено забезпечити реалізацію і моніторинг



ефективності застосованих персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій).

Також інформуємо, що відповідно до Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» запит на інформацію -  це прохання особи до 
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у 
його володінні.

Публічна інформація -  це відображена та задокументована будь- 
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх 
обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених згаданим вище законом.

В Апараті РНБО України відсутня задокументована інформація з 
інших питань Вашого запиту.

З повагою 
керівник служби
забезпечення доступу до публічної 
інформації та зв’язків із ЗМІ


