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Flash Report

12 вересня 2014 року набув чинності Закон про санкції* 
(«Закон»). Закон вводить спеціальні економічні та інші 
обмежувальні заходи. Санкції можуть застосовуватися щодо 
іноземних держав, юридичних та фізичних осіб, українських 
компаній під іноземним контролем, або на осіб, які 
здійснюють терористичну діяльність.

Закон передбачає 25 видів санкцій (хоча перелік не є 
вичерпним), включаючи заморожування активів, обмеження 
діяльності в Україні, скасування ліцензій тощо.

Санкції можуть бути секторальними та персональними.

Безпосереднє введення секторальних санкцій здійснюється 
Президентом із подальшим затвердженням їх Парламентом. 
Персональні санкції мають бути введені на підставі указу 
Президента. Санкції можуть бути накладені на визначений та 
невизначений строк.

Закон не передбачає можливості оскарження застосованих 
санкцій.

Ми будемо тримати Вас у курсі подальшого розвитку подій з 
цього питання.

*Закон №1644-VII  від 14 серпня 2014 року
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.

© 2014 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.
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