ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ!

Оновлення виділено червоним

Вбивство великої кількості невинних мирних жителів російськими військами в
Україні є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним
злочином. Такі дії є абсолютно неприйнятними і Японія їх рішуче засуджує

УРЯД ЯПОНІЇ

20 травня 2022 року

Правда про ці звірства має бути розкрита, а Росія має бути притягнута до суворої
відповідальності за воєнні злочини.

У відповідь на вторгнення Росії в Україну Японія оголосила такі заходи:
Допомога народу України
• Надання Україні дронів, бронежилетів, сталевих касок, зимового одягу, наметів, фотоапаратів, гігієнічних
та продуктових наборів, біноклів, ліхтариків, медичного обладнання тощо.
• Надання Україні екстреної гуманітарної допомоги на суму 100 млн дол. США, зокрема допомога через
міжнародні організації у сфері охорони здоров’я та медицини, продовольчої безпеки, захисту громадян
України та сусідніх країн тощо. Оголошено про виділення додаткових 100 млн дол. США.
＊ З 2014 року урядом Японії надано офіційну допомогу розвитку на суму 1,87 млрд дол. США.
• Надання Україні фінансової допомоги на суму 600 млн дол. США.
• Дозвіл на подовження дії картки резидента (посвідки на проживання) всім українцям в Японії, які бажають
цього.
• Сприяння прийому евакуйованих із України до Японії.
• Надання допомоги у негрошовій формі та розгляд можливостей залучення людських ресурсів у галузі
медицини та охорони здоров’я для підтримки евакуйованих, які перебувають у сусідніх країнах.
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Фінансові заходи

• Унеможливлення фінансування Росії з боку провідних багатосторонніх фінансових
установ, включено з МВФ, Світовим банком і Європейським банком реконструкції та
розвитку.
• Реакція на ухиляння Росії від санкцій, у тому числі за допомогою цифрових активів.
• Обмеження операцій з Центральним банком Росії.
• Введення санкцій, зокрема заморожування активів осіб, пов'язаних з урядом Росії,
у тому числі Президента Путіна, і російських олігархів.
• Заморожування активів дев’яти російських банків (Сбербанк, Альфа-Банк, ВЕБ.РФ, Промсвязьбанк, Банк
«Росія», ВТБ, Совкомбанк, Новікомбанк, Фінансова корпорація «Відкриття») і їхніх дочірніх компаній у Японії.
• Приєднання до вжиття заходів, спрямованих на ізоляцію Росії від міжнародної фінансової системи та світової
економіки шляхом відключення окремих російських банків від системи SWIFT.
• Заборона на випуск та операції з новими облігаціями російського державного боргу на первинному та
вторинному ринку Японії. Окрім того, щодо деяких визначених російських банків, яким вже заборонено
випуски цінних паперів у Японії, накладено додаткову заборону на випуск цінних паперів з меншим терміном
погашення.
• Запровадження заходів щодо заборони нових інвестицій в Росії.
Торговельні заходи
• Позбавлення Росії статусу найбільшого сприяння.
• Заборона на імпорт з Росії техніки, деяких видів деревини, горілки та ін.
• Заборона на експорт до Росії предметів розкоші.
• Введення санкцій на експорт російським військовим організаціям підконтрольних товарів із узгодженого на
міжнародному рівні переліку, інших товарів подвійного призначення, таких як напівпровідники,
передових товарів, обладнання для переробки нафти тощо.
• Зменшення залежності від Росії в енергетиці, що включає поступове припинення та заборону імпорту
російського вугілля та нафти.
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Призупинення видачі віз
• Призупинення видачі віз до Японії для визначених осіб, пов'язаних з Росією.
Республіка Білорусь
• Заморожування активів трьох білоруських банків (Білагропромбанк, Банк Дабрабут, Банк розвитку
Республіки Білорусь) і їхніх дочірніх компаній у Японії.
• Призупинення видачі віз до Японії для визначених осіб, пов'язаних з Республікою Білорусь.
• Введення санкцій, зокрема заморожування активів осіб, пов'язаних з РБ, у тому числі Президента
Лукашенка.
• Введення санкцій на експорт білоруським військовим організаціям підконтрольних товарів із узгодженого
на міжнародному рівні переліку, інших товарів подвійного призначення, таких як напівпровідники.
＊ «Донецька Народна Республіка (ДНР)» та «Луганська Народна Республіка (ЛНР)»
• Призупинення видачі віз до Японії для осіб з «ДНР» або «ЛНР» та заморожування активів, які зберігаються
даними особами в Японії.
• Заборона на імпорт і експорт з «ДНР» та «ЛНР».
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