
Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 26 лютого 2023 року "Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних  

заходів (санкцій)", введеного в дію Указом Президента України 

від 26 лютого 2023 року № 115/2023 

 

 

 

 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

1. Агеєва Ірина Анатоліївна (Агеева Ирина 

Анатольевна, Ageeva Irina), 01.01.1990 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

402905986507. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

2. Адаменко Світлана Вікторівна (Адаменко 

Светлана Викторовна, Adamenko Svetlana), 

08.06.1956 р.н., громадянка Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

3. Борисов В'ячеслав Аркадійович (Борисов 

Вячеслав Аркадьевич, Borisov Viacheslav), 

29.06.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 212804470805. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

4. Дінаєв Адлан Аламадович (Динаев Адлан 

Аламадович, Dinaev Adlan), 31.05.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

5. Духін В'ячеслав В'ячеславович (Духин 

Вячеслав Вячеславович, Dukhin Viacheslav), 

30.06.1980 р.н., громадянин Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770306672797. 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

6. Зикова Наталія Олексіївна (Зыкова Наталия 

Алексеевна, Zykova Nataliia), 09.11.1972 р.н., 

громадянка Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

7. Каніщев Сергій Володимирович (Канищев 

Сергей Владимирович, Kanishchev Sergei), 

22.08.1987 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 366100912706. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8. Листопадова Наталія Геннадіївна 

(Листопадова Наталья Геннадьевна, 

Listopadova Natalia), 13.07.1979 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

462800573638. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

9. Мішонова Ксенія Володимирівна (Мишонова 

Ксения Владимировна, Mishonova Kseniia), 

14.12.1972 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 504210986101. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

10. Мороков Ігор Рудольфович (Мороков Игорь 

Рудольфович, Morokov Igor), 10.03.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 



 

5 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

11. Мосолигіна Лариса Анатоліївна (Мосолыгина 

Лариса Анатольевна, Mosolygina Larisa), 

17.06.1975 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 692401235085. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

12. Попова Ірина Миколаївна (Попова Ирина 

Николаевна, Popova Irina), 13.05.1971 р.н., 

громадянка Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

13. П'ятих Галина Анатоліївна (Пятых Галина 

Анатольевна, Piatykh Galina), 12.05.1970 р.н., 

громадянка Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

14. Сердечкін Юрій Валерійович (Сердечкин 

Юрий Валерьевич, Serdechkin Iurii), 

29.05.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771614815748. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

15. Сморода Катерина В'ячеславівна (Сморода 

Екатерина Вячеславовна, Smoroda Ekaterina), 

24.11.1979 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 732812616540. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

16. Солтаєв Мансур Муссайович (Солтаев 

Мансур Муссаевич, Soltaev Mansur), 

13.06.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 201480830976. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

17. Трубіцин Данило Олександрович (Трубицын 

Данило Александрович, Trubitsyn Danilo), 

24.02.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

18. Фальковська Лариса Павлівна (Фальковская 

Лариса Павловна, Falkovskaia Larisa), 

06.04.1970 р.н., громадянка Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

19. Хучієв Муслім Магомедович (Хучиев 

Муслим Магомедович, Khuchiev Muslim), 

05.08.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771409546605. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

20. Черкасова Ірина Олександрівна (Черкасова 

Ирина Александровна, Cherkasova Irina), 

30.05.1963 р.н., громадянка Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

21. Шилов Михайло Валерійович (Шилов Михаил 

Валерьевич, Shilov Mikhail), 27.07.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

22. Толмачов Сергій Олександрович (Толмачев 

Сергей Александрович, Tolmachev Sergei), 

05.07.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

23. Перевезенцев Петро Володимирович 

(Перевезенцев Петр Владимирович, 

Perevezentsev Petr), 18.08.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

270392237270. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

24. Романова Ольга Володимирівна (Романова 

Ольга Владимировна, Romanova Olga), 

17.07.1969 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 253606661192. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

25. Ганькіна Наталія Вікторівна (Ганькина 

Наталья Викторовна, Gankina Natalia), 

20.04.1981 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 032617741178. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

26. Мухіна Інна Миколаївна (Мухина Инна 

Николаевна, Mukhina Inna), 20.12.1976 р.н., 

громадянка Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

27. Казанцева Ольга Олександрівна (Казанцева 

Ольга Александровна, Kazantseva Olga), 

28.11.1977 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 220410742484. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

28. Пінчук Ірина Миколаївна (Пинчук Ирина 

Николаевна, Pinchuk Irina), 28.05.1966 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

790104299857. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

29. Катанаєв Іван Іванович (Катанаев Иван 

Иванович, Katanaev Ivan), 22.11.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

753601342439. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

30. Ковальова Тетяна Федорівна (Ковалева 

Татьяна Федоровна, Kovaleva Tatiana), 

14.09.1965 р.н., громадянка Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

31. Литвинова Тамара Олександрівна (Литвинова 

Тамара Александровна, Litvinova Tamara), 

31.05.1954 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 470502672876. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

32. Ярославська Ольга Володимирівна 
(Ярославская Ольга Владимировна, 
Iaroslavskaia Olga), 25.05.1968 р.н., 
громадянка Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром 
платників податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
773306231910. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

33. Єжова Марина Юріївна (Ежова Марина 
Юрьевна, Ezhova Marina), 17.05.1979 р.н., 
громадянка Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

34. Васильєва Туйаара Валеріївна (Васильева 
Туйаара Валерьевна, Vasileva Tuiaara), 
11.03.1973 р.н., громадянка Російської 
Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

35. Євдокимова Анжеліка Володимирівна 

(Евдокимова Анжелика Владимировна, 

Evdokimova Anzhelika), 11.09.1969 р.н., 

громадянка Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

36 Мітяніна Анна Володимирівна (Митянина 

Анна Владимировна, Mitianina Anna), 

30.09.1971 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780201609579. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

37. Степанов Андрій Едуардович (Степанов 

Андрей Эдуардович, Stepanov Andrei), 

16.12.1960 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

38. Хірахматов Хамзат Асурін-Басирійович 

(Хирахматов Хамзат Асурин-Басириевич, 

Khirakhmatov Khamzat), 15.06.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

200101006886. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

39. Нізамова Людмила Борисівна (Низамова 

Людмила Борисовна, Nizamova Liudmila), 

20.07.1969 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 860101100361. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

40. Крупін Михайло Львович (Крупин Михаил 

Львович, Krupin Mikhail), 23.03.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

760400380604. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

41. Зімін Андрій Володимирович (Зимин Андрей 

Владимирович, Zimin Andrei), 08.04.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

410100861956. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

42. Мухін Всеволод Васильович (Мухин 
Всеволод Васильевич, Mukhin Vsevolod), 
06.07.1978 р.н., громадянин Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний 
номер платника податків – 032608336984. 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

43. Лудупова Євгенія Юріївна (Лудупова 
Евгения Юрьевна, Ludupova Evgeniia), 
16.07.1967 р.н., громадянка Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний 
номер платника податків – 031300145858. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

44. Тарасенко Андрій Володимирович 
(Тарасенко Андрей Владимирович, Tarasenko 
Andrei), 09.08.1963 р.н., громадянин 
Російської Федерації та України, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром 
платників податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
773204391150. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

45. Щербина Віра Георгіївна (Щербина Вера 

Георгиевна, Shcherbina Vera), 20.11.1958 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

252600164139.  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

46. Волошко Антон Анатолійович (Волошко 

Антон Анатольевич, Voloshko Anton), 

11.07.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771576038865. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

47. Бронникова Олена Миколаївна (Бронникова 

Елена Николаевна, Bronnikova Elena), 

24.10.1970 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 251102350211. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

48. Бондаренко Наталія Валеріївна (Бондаренко 

Наталья Валерьевна, Bondarenko Natalia), 

01.10.1966 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 250804065340. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

49. Шамонова Ельвіра Вікторівна (Шамонова 

Эльвира Викторовна, Shamonova Elvira), 

24.08.1960 р.н., громадянка Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

50. Чупраков Олександр Анатолійович 

(Чупраков Александр Анатольевич, 

Chuprakov Aleksandr), 17.10.1968 р.н., 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781490438191. 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

51. Корабліна Юлія Юріївна (Кораблина Юлия 

Юрьевна, Korablina Iuliia), 20.01.1984 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

550313803530. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

52. Лабизнова Тетяна Вікторівна (Лабызнова 

Татьяна Викторовна, Labyznova Tatiana), 

12.07.1977 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 344221780600. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 
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№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

53. Зайцева Олена Михайлівна (Зайцева Елена 

Михайловна, Zaitseva Elena), 08.01.1985 р.н., 

громадянка Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

54. Нерозя Олена Валеріївна (Нерозя Елена 

Валериевна, Nerozia Elena), 07.05.1969 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

645000775908. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

55. Песчанська Марина Леонідівна (Песчанская 

Марина Леонидовна, Peschanska Marina / 

Peschanska Maryna), 23.05.1967 р.н., 

громадянка Російської Федерації та України, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер платника 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 
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Строк 

застосування 

податків – 920155250265, відомості згідно з 

Державним реєстром фізичних осіб – 

платників податків України: реєстраційний 

номер облікової картки платника податків – 

2461405447. 

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

56. Соловйов Антон Володимирович (Соловьев 

Антон Владимирович, Solovev Anton), 

28.06.1983 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780609720171. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

57. Тагаєв Андрій Олександрович (Тагаев 

Андрей Александрович, Tagaev Andrei), 

31.05.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 642100453176. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

 

 

п'ятдесят років 
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Строк 

застосування 

58. Петров Андрій Юрійович (Петров Андрей 

Юрьевич, Petrov Andrei), 16.03.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

59. Боєнко Володимир Костянтинович (Боенко 

Владимир Константинович, Boenko Vladimir), 

31.01.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації.  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

60. Зубова Марина Анатоліївна (Зубова Марина 

Анатольевна, Zubova Marina), 04.12.1979 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

773112399135. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 
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4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

61. Афанасьєва Анна Євгенівна (Афанасьева 

Анна Евгеньевна, Afanaseva Anna), 

05.03.1972 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 631301616513. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

62. Шевчук Сергій Григорович (Шевчук Сергей 

Григорьевич, Shevchuk Sergei), 

19.07.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773415066512. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

63. Бреєв Микола Юрійович (Бреев Николай 

Юрьевич, Breev Nikolai), 09.08.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 



 

25 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
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згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

773171218126. 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

64. Лучанінов Володимир Ярославович 

(Лучанинов Владимир Ярославович, 

Luchaninov Vladimir), 27.12.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

773123792933. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

65. Савчук Павло Олегович (Савчук Павел 

Олегович, Savchuk Pavel), 04.07.1994 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772822524413. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 
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66. Козеєв Євген Вікторович (Козеев Евгений 

Викторович, Kozeev Evgenii), 02.09.1988 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

503217839400. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

67 Рубець Лариса Георгіївна (Рубец Лариса 

Георгиевна, Rubets Larisa), 06.01.1972 р.н., 

громадянка Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

68. Гуськов Ігор Олександрович (Гуськов Игорь 

Александрович, Guskov Igor), 15.08.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 



 

27 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

69. Артемов Вадим Валентинович (Артемов 

Вадим Валентинович, Artemov Vadim), 

19.11.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

70. Аракелян Самвел Рубенович (Аракелян 

Самвел Рубенович, Arakelian Samvel), 

13.02.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616302449903. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

71. Асташев Павло Володимирович (Асташев 
Павел Владимирович, Astashev Pavel), 
26.07.1976 р.н., громадянин Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 
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Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний 
номер платника податків – 615412830676. 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

72. Басов Сергій Вікторович (Басов Сергей 
Викторович, Basov Sergei), 05.12.1962 р.н., 
громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

73. Варяниця Олексій Якович (Варяница Алексей 
Яковлевич, Varianitsa Aleksei),  
25.07.1984 р.н., громадянин Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний 
номер платника податків – 616120889890. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 



 

29 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

74. Висоцький Ігор Юрійович (Высоцкий Игорь 

Юрьевич, Vysotskii Igor), 26.07.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

615501412208. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

75. Голубниченко Віталій Олександрович 

(Голубниченко Виталий Александрович, 

Golubnichenko Vitalii), 30.07.1979 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

613402257491. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

76. Гончаров Віктор Георгійович (Гончаров 

Виктор Георгиевич, Goncharov Viktor), 

04.02.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 
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4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

77. Григорян Сергій Рафаелійович (Григорян 

Сергей Рафаэльевич, Grigorian Sergei), 

17.06.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616700825603. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

78. Дмитрієва Анна Анатоліївна (Дмитриева 

Анна Анатольевна, Dmitrieva Anna), 

26.07.1976 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 610600697900. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

79. Дядьков Тарас Павлович (Дядьков Тарас 
Павлович, Diadkov Taras), 27.09.1982 р.н., 
громадянин Російської Федерації, відомості 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

згідно з Єдиним державним реєстром 
платників податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
616606068882. 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

80. Єлисеєва Олена Володимирівна (Елисеева 
Елена Владимировна, Eliseeva Elena), 
27.12.1968 р.н., громадянка Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний 
номер платника податків – 616301493138. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

81. Жигула Володимир Анатолійович (Жигула 
Владимир Анатольевич, Zhigula Vladimir), 
18.11.1970 р.н., громадянин Російської 
Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

82. Ковальов Євген Володимирович (Ковалев 

Евгений Владимирович, Kovalev Evgenii), 

01.01.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

83. Ковальов Станіслав Юрійович (Ковалев 

Станислав Юрьевич, Kovalev Stanislav), 

02.04.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

84. Копичка Микола Валентинович (Копичка 

Николай Валентинович, Kopichka Nikolai), 

19.05.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616607685905. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

85. Корнєєв Михайло Вікторович (Корнеев 

Михаил Викторович, Korneev Mikhail), 

20.10.1965 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

86. Короленко Ігор Вікторович (Короленко 

Игорь Викторович, Korolenko Igor), 

21.10.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

87. Кругликов Олександр Миколайович 

(Кругликов Александр Николаевич, Kruglikov 

Aleksandr), 15.06.1973 р.н., громадянин 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

616601716378. 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

88. Кудряшов Сергій Васильович (Кудряшов 

Сергей Васильевич, Kudriashov Sergei), 

14.05.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 750500549047. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

89. Нікіточкин Олександр Сергійович 

(Никиточкин Александр Сергеевич, 

Nikitochkin Aleksandr), 10.08.1986 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

615010666761. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 
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№ 
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Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 
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посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

90. Нудгін Павло Вікторович (Нудгин Павел 

Викторович, Nudgin Pavel), 28.04.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

91. Окунєв Володимир Володимирович (Окунев 

Владимир Владимирович, Okunev Vladimir), 

02.01.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 611101973995. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

92. Орлов Сергій Петрович (Орлов Сергей 

Петрович, Orlov Sergei), 22.09.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 
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4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

93. Осиченко Євген Валерійович (Осыченко 

Евгений Валерьевич, Osychenko Evgenii), 

24.06.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773600076723. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

94. Панкратов Олексій Павлович (Панкратов 

Алексей Павлович, Pankratov Aleksei), 

29.01.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

95. Панов Сергій Петрович (Панов Сергей 

Петрович, Panov Sergei), 30.10.1957 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 
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(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

96. Папушенко Максим Валерійович (Папушенко 

Максим Валерьевич, Papushenko Maksim), 

24.11.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616401982608. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

97. Пашко Сергій Вікторович (Пашко Сергей 

Викторович, Pashko Sergei), 31.05.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

616822581440. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 
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98. Полінська Тетяна Олексіївна (Полинская 
Татьяна Алексеевна, Polinskaia Tatiana), 
09.02.1965 р.н., громадянка Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний 
номер платника податків – 616500834840. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

99. Полуянов Євген Володимирович (Полуянов 
Евгений Владимирович, Poluianov Evgenii), 
04.10.1982 р.н., громадянин Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний 
номер платника податків – 614108121650. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

100. Рачаловський Костянтин Миколайович 
(Рачаловский Константин Николаевич, 
Rachalovskii Konstantin), 26.08.1962 р.н., 
громадянин Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром 
платників податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
610201048728. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
 

п'ятдесят років 
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4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

101. Сєров Петро Миколайович (Серов Петр 

Николаевич, Serov Petr), 05.07.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

102. Сильвестров Юрій Юрійович (Сильвестров 

Юрий Юрьевич, Silvestrov Iurii),  

03.02.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 614306523110. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

103. Сорокін Ігор Миколайович (Сорокин Игорь 

Николаевич, Sorokin Igor), 12.02.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

п'ятдесят років 
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з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

615101229511. 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

104. Столяров Володимир Сергійович (Столяров 

Владимир Сергеевич, Stoliarov Vladimir), 

03.07.1993 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

105. Фатєєв Андрій Євгенович (Фатеев Андрей 

Евгеньевич, Fateev Andrei), 19.02.1980 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

106. Федотова Лілія Вадимівна (Федотова Лилия 

Вадимовна, Fedotova Liliia), 05.06.1959 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

500300294891. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

107. Фішкін Михайло Валерійович (Фишкин 

Михаил Валерьевич, Fishkin Mikhail), 

09.06.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616110894509. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

108. Хохлов Артем Андрійович (Хохлов Артем 

Андреевич, Khokhlov Artem), 27.10.1982 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

109. Шарков Дмитро Євгенович (Шарков 

Дмитрий Евгеньевич, Sharkov Dmitrii), 

22.06.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

п'ятдесят років 

_____________________________ 


