
ЦІЛЬ САНКЦІЙ:

 	підірвати	здатність	Кремля	фінансувати	війну;

 	 завдати	відчутної	економічної	та	політичної	шкоди	політичній	еліті	Росії,	відповідальній	за	
вторгнення	в	Україну;

 	 завдати	удару	по	російській	економіці.

ЦІ САНКЦІЇ:

 	 «розумні»	й	цільові;

 	націлені	на	болючі	місця	Росії	з	максимальним	впливом	на	російську	політичну	еліту;

 	 скоординовані	із	нашими	союзниками.

  Націлені на:

#StandWithUkraine 

Санкції ЄС проти Росії 
через вторгнення в Україну

	ФІЗИЧНІ	ОСОБИ

• Заборона	на	поїздки
• Замороження	активів
• Заборона	на	надання	коштів

ЮРИДИЧНІ	ОСОБИ

• Замороження	активів
• Заборона	на	надання	коштів

ФАКТ
Замороження	активів	президента	Володимира	
Путіна	та	міністра	закордонних	справ	Сергія	
Лаврова.
Санкції	застосовуються	проти:	

654  
фізичних осіб

52  
юридичних осіб

ФІЗИЧНИХ	ТА	ЮРИДИЧНИХ	ОСІБ

Президент Росії Путін розпочав безпрецедентний і неспровокований військовий 
напад на Україну. ЄС рішуче відреагував, ухваливши найжорсткіший пакет санкцій.



Обмеження	експорту	конкретних	
нафтопереробних	технологій,	на	додаток	до	
існуючої	заборони	на	експорт	обладнання	з	
2014	року,	ускладнить	і	підвищить	витрати	на	
модернізацію	нафтопереробних	заводів	Росії.

ФАКТ:

Експорт очищеної нафти до 

ЄС приніс Росії 24 млрд 
євро лише в 2019 році.

Обмеження	на

• Експорт
• Продаж
• Поставки	й	передачі:	 
літаків,	запчастин	та	обладнання	російським	
авіакомпаніям,	як	і	надання	відповідної	технічної	
й	фінансової	допомоги.

ФАКТ:

Три чверті російського 
комерційного повітряного 
флоту були сконструйовані 
в ЄС, США та Канаді. Це 
означає, що Росія не зможе 
підтримувати свою авіацію на 
рівні міжнародних стандартів.

ЕНЕРГЕТИЧНІ	САНКЦІЇ

ТРАНСПОРТНІ	САНКЦІЇ

Перекриють	доступ	Росії	до	ринків	капіталу	ЄС,	
підвищать	вартість	позик	для	підприємств,	що	
потрапили	під	санкції.	Це	поступово	підірве	
промислову	базу	Росії,	шляхом:

• заборони	будь-яких	форм	кредитування	й	
продажу	цінних	паперів	російським	банкам	та	
уряду	(включаючи	Центральний	банк);

• повного	замороження	активів	і	фінансового	
блокування	трьох	найважливіших	російських	
банків;

• розширення	санаційного	списку	державних	
компаній;

• нанесення	удару	по	російській	еліті	–	блокування	
їхніх	депозитів	у	банках	ЄС	задля	унеможливлення	
приховування	статків	у	безпечних	сховках	Європи.

ФАКТ:

70% російської 
банківської системи (в 
активах), уряд та ключові 
державні підприємства 
більше не зможуть бути 
рефінансованими на ринках 
капіталу ЄС.

€ ФІНАНСОВІ	САНКЦІЇ

   Розширення критеріїв санкційного списку	спростить	введення	обмежень	щодо	всіх	членів	уряду	
Російської	Федерації,	їхніх	сімей,	олігархів	та	працівників	провідних	секторів	російської	економіки.



©	Європейський	Союз,	2022 
Повторне	використання	цього	документа	дозволено	за	умови	надання	належного	посилання	
та	вказування	будь-яких	змін	(ліцензія	Creative	Commons	Attribution	4.0	International).	Для	
будь-якого	використання	або	відтворення	елементів,	які	не	належать	ЄС,	може	знадобитися	
отримання	дозволу	безпосередньо	у	відповідних	правовласників.	Усі	зображення	з	
позначенням	©	є	власністю	Європейського	Союзу,	якщо	не	вказано	інше.	Icons	©	Flaticon.

23 лютого	Рада	обмежила	торгівлю	ЄС	із	двома	непідконтрольними	уряду	України	районами	
Донецької	та	Луганської	областей,	зокрема:

 заборонила імпорт	товарів	із	цих	територій;
 обмежила торгівлю й інвестиції	в	окремі	сектори	економіки;
 заборонила надання туристичних послуг;
 заборонила експорт певних товарів і технологій.

Комісія	запропонувала	призупинити	безвізовий	
режим	для	дипломатів	і	спрощення	візового	
режиму	для	власників	службових	паспортів	та	
бізнесменів.

ФАКТ:
• Власники	російських	дипломатичних	паспортів	
більше	не	матимуть	права	на	безвізові	поїздки	
до	ЄС.

• Російські	урядовці	та	бізнесмени	не	матимуть	
таких	привілеїв,	як	нижчий	візовий	збір.

Це не торкнеться звичайних громадян Росії, 
щодо яких і надалі застосовуватиметься 
Угода про спрощення візового режиму.

ВІЗОВА	ПОЛІТИКА

Посилення	існуючих	санкцій	щодо	товарів	
подвійного	призначення,	спрямованих	на	
чутливі	сектори	російського	військово-
промислового	комплексу,	та	обмеження	
доступу	Росії	до	найважливіших	передових	
технологій:

• безпілотників	та	їхнього	програмного	
забезпечення;

• програмного	забезпечення	для	шифрувальних	
пристроїв;

• напівпровідників	та	останніх	технологічних	
досягнень.

Розширення	переліку	об’єктів	військово-
промислової	бази	Росії,	які	підлягають	ще	
суворішому	контролю.

ФАКТ:

Санкції завдадуть удару по доступу 
Росії до ключових технологій і з часом 
скоротять її технологічні можливості.

фінансову підтримку торгівлі з 
Росією, а також інвестування в Росію, 
включаючи підтримку національного 
експорту.

€

САНКЦІЇ	ЩОДО	ТОВАРІВ	ПОДВІЙНОГО	ПРИЗНАЧЕННЯ	ТА	ПЕРЕДОВИХ	ТЕХНОЛОГІЙ
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