
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Спільних комітетських слухань на тему:  

«Застосування, реалізація і моніторинг спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій)» 

(2 грудня 2020 року о 14.15 

м. Київ, вул.Грушевського 5, конференц-зала) 

 

1. Відкриття слухань. Вступне слово: 

- Мережко Олександр Олександрович – Голова Комітету з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва (до 2 

хв.). 

- Рахманін Сергій Іванович – член Комітету з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки ( до 2 хв.). 

- Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна – Голова Комітету з питань 

інтеграції України з Європейським Союзом ( до 2 хв.). 

- Ясько Єлизавета Олексіївна –  голова  підкомітету Комітету з 

питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва ( до 2 хв.). 

 

2. Питання створення спеціального державного органу, що 

забезпечуватиме формування державної політики у санкційній сфері 

(виступи до 3 хв):  

- Романішин Олександр Вікторович – заступник Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

- Шойко Максим Леонідович – Керівник служби з питань 

економічної безпеки Апарату РНБО України. 

- Макеєв Олексій Сергійович – Спеціальний представник 

Міністерства закордонних справ України з питань санкційної 

політики. 

- Ковальчук Ігор Миколайович – керівник структурного підрозділу 

Головного Управління контррозвідувального захисту інтересів 

держави у сфері економічної безпеки  Служби безпеки України. 

- Буторов Євген Олександрович – начальник Головного управління 

національної безпеки Директорату правосуддя та кримінальної 

юстиції Міністерства юстиції України. 

- Царевський Олександр Васильович – заступник начальника 

управління регулювання фінансового моніторингу Департаменту 

фінансового моніторингу Національного банку України. 

- Олійник Дмитро Ігорович – директор Департаменту фінансової 

політики Міністерства фінансів України. 

Дискусія із зазначеного питання (до 15 хв). 
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3. Питання створення та ведення Єдиного державного санкційного реєстру 

(виступи до 3 хв.): 

- Романішин Олександр Вікторович – заступник Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

- Ковальчук Ігор Миколайович – керівник структурного підрозділу 

Головного Управління контррозвідувального захисту інтересів 

держави у сфері економічної безпеки  Служби безпеки України. 

 

4. Питання розширення кола ініціаторів санкцій (виступи до 3хв.): 

- Поночовний Ігор Миколайович – керівник прокуратури 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 

- Свиридова Дар’я – Перший заступник Постійного Представника 

Президента України в АР Крим. 

 

 

5. Питання розширення переліку підстав та принципів для застосування 

санкцій, а також видів санкцій(виступи до 3хв): 

- Романішин Олександр Вікторович – заступник Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

- Свиридова Дар’я – Перший заступник Постійного Представника 

Президента України в АР Крим. 

- Поночовний Ігор Миколайович – керівник прокуратури 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 

- Яременко Ігор Олександрович – заступник Міністра з питань 

європейської інтеграції Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України. 

- Буторов Євген Олександрович – начальник Головного управління 

національної безпеки Директорату правосуддя та кримінальної 

юстиції Міністерства юстиції України. 

- Макеєв Олексій Сергійович – Спеціальний представник 

Міністерства закордонних справ України з питань санкційної 

політики. 

 

Дискусія із зазначеного питання (до 5 хв). 

 

6. Питання застосування санкцій до юридичних осіб України та громадян 

України, зокрема при вчинені воєнних злочинів та злочинів проти 

людяності (виступи до 3 хв.): 

- Поночовний Ігор Миколайович – керівник прокуратури 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 

- Свиридова Дар’я – Перший заступник Постійного Представника 

Президента України в АР Крим. 
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- Буторов Євген Олександрович – начальник Головного управління 

національної безпеки Директорату правосуддя та кримінальної 

юстиції Міністерства юстиції України. 

- Ковальчук Ігор Миколайович – керівник структурного підрозділу 

Головного Управління контррозвідувального захисту інтересів 

держави у сфері економічної безпеки  Служби безпеки України. 

Дискусія із зазначеного питання до 10 хв. 

 

7. Питання розробки спрощеного механізму приєднання до міжнародних 

санкцій та збільшення ефективності запроваджених національних 

санкцій (виступи до 3 хв.): 

- Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна – Голова Комітету з питань 

інтеграції України з Європейським Союзом  (тема виступу: 

«Санкції проти РФ як один з інструментів протидії російській 

агресії»). 

- Макеєв Олексій Сергійович – Спеціальний представник 

Міністерства закордонних справ України з питань санкційної 

політики. 

- Поночовий Ігор Миколайович – керівник прокуратури 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 

- Наливайченко Валентин Олександрович – Секретар Комітету з 

питань інтеграції України з Європейським Союзом (тема виступу: 

«Співпраця між Україною та ЄС у питаннях застосування та 

реалізації санкцій»). 

Дискусія із зазначеного питання (до 10 хв). 

 

8. Питання запровадження норм, які передбачатимуть неможливість 

оскарження секторальних санкцій, застосованих до іноземних держав з 

підстав виключно власних державних геополітичних та економічних 

інтересів, та запобігання спроб обходу запроваджених санкцій з боку 

суб’єктів до яких застосовано санкції (виступи до 3хв.): 

- Романішин Олександр Вікторович – заступник Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

- Буторов Євген Олександрович – начальник Головного управління 

національної безпеки Директорату правосуддя та кримінальної 

юстиції Міністерства юстиції України. 

- Олійник Дмитро Ігорович – директор Департаменту фінансової 

політики Міністерства фінансів України. 

- Ковальчук Ігор Миколайович – керівник структурного підрозділу 

Головного Управління контррозвідувального захисту інтересів 

держави у сфері економічної безпеки  Служби безпеки України. 
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- Царевський Олександр Васильович – заступник начальника 

управління регулювання фінансового моніторингу Департаменту 

фінансового моніторингу Національного банку України. 

- Гаєвський Ігор Миколайович – В.о. Голови Державної служби 

фінансового моніторингу України.  

- Музиченко Ольга Валеріївна – Перший заступник Голови 

Антимонопольного комітету України – державний 

уповноважений. 

Дискусія із зазначеного питання (до 10 хв). 

 

9. Підбиття підсумків (до 10 хв). 

- Мережко Олександр Олександрович – Голова Комітету з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва (до 2 

хв.). 

 


