
Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 19 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

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

від 19 лютого 2023 року № 82/2023 

 

 

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.  Соколов Андрій Борисович (Соколов Андрей 

Борисович, Sokolov Andrei), 06.04.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

773604681440. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

десять років 



 
  2                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 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

2.  Сисуєв Олег Миколайович (Сысуев Олег 

Николаевич, Sysuev Oleg), 23.03.1953 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

770303910845. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

десять років 



 
  3                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

3.  Верхошинський Володимир В'ячеславович 

(Верхошинский Владимир Вячеславович, 

Verkhoshinskii Vladimir), 28.08.1981 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  4                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.  Атнашев Марат Михайлович (Атнашев Марат 

Михайлович, Atnashev Marat), 23.09.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

773308431658. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

5.  Скворцов Володимир Юрійович  

(Скворцов Владимир Юрьевич, Skvortsov 

Vladimir), 24.01.1969 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно  

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 

десять 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 

з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772001323474. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

6.  Чухлов Олексій Євгенович (Чухлов Алексей 

Евгеньевич, Chukhlov Aleksei), 07.10.1975 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

десять 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 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

7.  Гришин Михайло Олегович  

(Гришин Михаил Олегович, Grishin Mikhail), 

15.06.1970 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

десять років 



 
  7                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 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

8.  Осін Денис Володимирович (Осин Денис 

Владимирович, Osin Denis), 15.07.1972 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
 
 

десять років 



 
  8                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) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

9.  П'ятков Іван Віталійович (Пятков Иван 

Витальевич, Piatkov Ivan), 09.03.1977 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 



 
  9                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 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

10.  Воєйков Володимир Євгенович (Воейков 

Владимир Евгеньевич, Voeikov Vladimir), 

22.04.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 272205599396. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 



 
  10                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 

11.  Тач Майкл Борис (Тач Майкл Борис,  

Tach Maikl Boris / Tuch Michael Boris), 

10.02.1975 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

12.  Поляков Сергій Олегович (Поляков Сергей 

Олегович, Poliakov Sergei), 06.10.1960 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 

десять років 



 
  11                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

13.  Гіязов Олексій Валерійович (Гиязов Алексей 

Валерьевич, Giiazov Aleksei), 16.07.1988 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

470805828963. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  12                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

14.  Гулецький Андрій Петрович (Гулецкий Андрей 

Петрович, Guletskii Andrei), 15.10.1973 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  13                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

15.  Михайлова Юлія Юріївна (Михайлова Юлия 

Юрьевна, Mikhailova Iuliia), 07.06.1977 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  14                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

16.  Тимбай Олександра Ігорівна (Тымбай 

Александра Игоревна, Tymbai Aleksandra), 

04.02.1985 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  15                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

17.  Каторжнов Микола Валерійович (Каторжнов 

Николай Валерьевич, Katorzhnov Nikolai), 

27.08.1984 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 774314073593. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  16                Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

18.  Казначеєв Олександр Миколайович  

(Казначеев Александр Николаевич,  

Kaznacheev Aleksandr), 16.12.1974 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

19.  Борунов Олег Олександрович (Борунов Олег 

Александрович, Borunov Oleg), 22.11.1979 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

20.  Путятинський Сергій Євгенович  

(Путятинский Сергей Евгеньевич, Putiatinskii 

Sergei), 15.07.1982 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 

десять років 
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змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

21.  Салонен Ілкка Сеппо (Салонен Илкка Сеппо, 

Salonen Ilkka Seppo), 24.10.1955 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  19                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

22.  Степаненко Олексій Анатолійович (Степаненко 

Алексей Анатольевич, Stepanenko Aleksei), 

06.11.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773373590665. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  20                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

23.  Задорнов Михайло Михайлович (Задорнов 

Михаил Михайлович, Zadornov Mikhail), 

04.05.1963 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  21                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

24.  Черкасова Надія Нариманівна (Черкасова 

Надия Наримановна, Cherkasova Nadiia), 

11.12.1971 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 526201336304. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  22                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

25.  Русанов Сергій Георгійович (Русанов Сергей 

Георгиевич, Rusanov Sergei), 29.05.1963 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден                

та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України                  

або здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  23                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

26.  Ніколаєв Віктор Андрійович (Николаев Виктор 

Андреевич, Nikolaev Viktor), 16.04.1982 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

27.  Ємельянова Світлана Петрівна (Емельянова 

Светлана Петровна, Emelianova Svetlana), 

07.10.1971 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

28.  Левін Дмитро Олегович (Левин Дмитрий 

Олегович, Levin Dmitrii), 27.08.1965 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 

десять 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") 

Строк 

застосування 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

29.  Кремльова Ірина Володимирівна  

(Кремлева Ирина Владимировна, Kremleva 

Irina), 25.05.1968 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  26                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

30.  Гусєв Дмитро Володимирович (Гусев Дмитрий 

Владимирович, Gusev Dmitrii), 25.01.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

770305199793. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять 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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

31.  Панфьоров Олексій Валерійович  

(Панферов Алексей Валерьевич, Panferov 

Aleksei), 30.09.1970 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  28                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

32.  Автухов Михайло Олегович (Автухов Михаил 

Олегович, Avtukhov Mikhail), 13.10.1974 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять 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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

33.  Баришников Дмитро Володимирович 

(Барышников Дмитрий Владимирович, 

Baryshnikov Dmitrii), 06.11.1976 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  30                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

34.  Бондарович Сергій Миколайович  

(Бондарович Сергей Николаевич, Bondarovich 

Sergei), 20.02.1968 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  31                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 

35.  Боріс Альберт Олександрович  

(Борис Альберт Александрович, Boris Albert), 

06.06.1985 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

36.  Браверман Анатолій Олександрович 

(Браверман Анатолий Александрович, 

Braverman Anatolii), 05.08.1985 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 

десять років 



 
  32                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

37.  Бродський Ілля Борисович (Бродский Илья 

Борисович, Brodskii Ilia), 01.07.1972 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  33                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

38.  Черствова Олена Олександрівна (Черствова 

Елена Александровна, Cherstvova Elena), 

06.02.1975 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

39.  Кашина Ірина Миколаївна (Кашина Ирина 

Николаевна, Kashina Irina), 27.07.1956 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 
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№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

40.  Хотімський Дмитро Володимирович 

(Хотимский Дмитрий Владимирович, 

Khotimskii Dmitrii), 29.06.1973 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

41.  Хотімський Сергій Володимирович  

(Хотимский Сергей Владимирович,  

Khotimskii Sergei), 12.04.1978 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  37                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

42.  Клюкін Михайло Васильович  

(Клюкин Михаил Васильевич, Kliukin Mikhail), 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Строк 

застосування 

43.  Кучмент Михайло Львович (Кучмент Михаил 

Львович, Kuchment Mikhail), 28.08.1973 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

44.  Машталяр Олег Олександрович (Машталяр 

Олег Александрович, Mashtaliar Oleg), 

28.09.1971 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 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

45.  Фон Флеммінг Регіна Дагмар Бенедикта  

(Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта,  

Von Flemming Regina Dagmar Benedicta), 

04.09.1965 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 784105430248. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 
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№ 
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Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 
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Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

46.  Монін Сергій Олександрович (Монин Сергей 

Александрович, Monin Sergei), 22.06.1973 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 
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зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

47.  Патрахін Микита Михайлович (Патрахин 

Никита Михайлович, Patrakhin Nikita), 

23.07.1978 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 
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Строк 
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контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

48.  Зільбер Роман Борисович (Зильбер Роман 

Борисович, Zilber Roman), 29.09.1973 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  43                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

49.  Поляков Ілля Андрійович (Поляков Илья 

Андреевич, Poliakov Ilia), 13.05.1979 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  44                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

50.  Шайхіна Перизат Шаймуратівна (Шайхина 

Перизат Шаймуратовна, Shaikhina Perizat), 

26.05.1976 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770971394340. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  45                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 

51.  Ілішкін Улан Володимирович (Илишкин Улан 

Владимирович, Ilishkin Ulan), 02.11.1960 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

52.  Воєводіна Наталія Вікторівна (Воеводина 

Наталья Викторовна, Voevodina Natalia), 

23.04.1974 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 

десять років 



 
  46                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

53.  Бугайова Катерина Володимирівна (Бугаева 

Екатерина Владимировна, Bugaeva Ekaterina), 

23.09.1975 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 774334079716. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  47                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

54.  Федорко Артем Миколайович (Федорко Артем 

Николаевич, Fedorko Artem), 11.01.1983 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  48                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

55.  Мутко Віталій Леонтійович (Мутко Виталий 

Леонтьевич, Mutko Vitalii), 08.12.1958 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  49                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

56.  Раскоснов Максим Михайлович (Раскоснов 

Максим Михайлович, Raskosnov Maksim), 

29.01.1981 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  50                Продовження додатка 1 

№ 
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Строк 

застосування 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

57.  Тимофєєв Костянтин Петрович (Тимофеев 

Константин Петрович, Timofeev Konstantin), 

27.08.1973 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 
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№ 
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застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

58.  Цвєтков Микола Олександрович (Цветков 

Николай Александрович, Tsvetkov Nikolai), 

12.05.1960 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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№ 
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59.  Сазонов Олексій Валерійович (Сазонов 

Алексей Валерьевич, Sazonov Aleksei), 

12.09.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773107873536. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

60.  Колочков Юрій Михайлович (Колочков Юрий 

Михайлович, Kolochkov Iurii), 17.05.1947 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 

десять років 
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змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

61.  Коган Євген Володимирович (Коган Евгений 

Владимирович, Kogan Evgenii), 27.07.1988 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 
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4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

62.  Бобров Костянтин Олександрович (Бобров 

Константин Александрович, Bobrov Konstantin), 

03.08.1974 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  55                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

63.  Петров Петро Пламенов (Петров Петр 

Пламенов, Petrov Petr), 13.04.1988 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

770770593579. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  56                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

64.  Тивес Станіслав Данилович (Тывес Станислав 

Даниилович, Tyves Stanislav), 23.10.1986 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 



 
  57                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 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

65.  Басіс Олег Маркович (Басис Олег Маркович, 

Basis Oleg), 05.11.1974 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

631624789721. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 



 
  58                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 

66.  Соловйов Антон Юрійович (Соловьев Антон 

Юрьевич, Solovev Anton), 29.07.1973 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

67.  Крохін Олексій Геннадійович  

(Крохин Алексей Геннадьевич, Krokhin 

Aleksei), 03.08.1973 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 

десять років 



 
  59                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

68.  Ікряников Олексій Вікторович (Икряников 

Алексей Викторович, Ikrianikov Aleksei), 

29.04.1970 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  60                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

69.  Сіразов Марат Робертович (Сиразов Марат 

Робертович, Sirazov Marat), 15.07.1974 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  61                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

70.  Філатов Ілля Валентинович (Филатов Илья 

Валентинович, Filatov Ilia), 10.06.1976 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  62                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

71.  Євтушенкова / Батуріна Наталія Миколаївна 

(Евтушенкова / Батурина Наталия Николаевна, 

Evtushenkova / Baturina Nataliia),  

11.02.1950 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  63                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

72.  Розанов Всеволод Валерійович (Розанов 

Всеволод Валерьевич, Rozanov Vsevolod), 

14.07.1967 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 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  64                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

73.  Горбунов Олександр Євгенович (Горбунов 

Александр Евгеньевич, Gorbunov Aleksandr), 

14.07.1967 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 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  65                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.  Ніколаєв В'ячеслав Костянтинович  

(Николаев Вячеслав Константинович,  

Nikolaev Viacheslav), 15.10.1970 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

75.  Іссопов Едуард Олександрович (Иссопов 

Эдуард Александрович, Issopov Eduard), 

10.06.1966 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 

десять 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 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

76.  Резнікова Катерина Георгіївна (Резникова 

Екатерина Георгиевна, Reznikova Ekaterina), 

09.01.1980 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  67                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

77.  Сорокін Гліб Михайлович (Сорокин Глеб 

Михайлович, Sorokin Gleb), 05.01.1975 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять 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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

78.  Клепіков Олексій Сергійович (Клепиков 

Алексей Сергеевич, Klepikov Aleksei), 

03.01.1980 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  69                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

79.  Іванова Марія Львівна (Иванова Мария 

Львовна, Ivanova Mariia), 03.06.1973 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 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  70                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

80.  Клочко Світлана Анатоліївна  

(Клочко Светлана Анатольевна, Klochko 

Svetlana), 01.10.1971 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

81.  Ніколаєва Наталія Юріївна (Николаева Наталья 

Юрьевна, Nikolaeva Natalia), 23.04.1964 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

82.  Бєлая Наталія Вікторівна (Белая Наталия 

Викторовна, Belaia Nataliia), 28.08.1972 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

83.  Бернер Михайло Борисович (Бернер Михаил 

Борисович, Berner Mikhail), 02.11.1975 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 

десять років 



 
  73                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

84.  Кузьмич Тетяна Вадимівна (Кузьмич Татьяна 

Вадимовна, Kuzmich Tatiana), 24.12.1971 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  74                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

85.  Агарзаєв Селім Таджидінович  

(Агарзаев Селим Таджидинович, Agarzaev 

Selim), 03.05.1971 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  75                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

86.  Єльський Євген Олександрович (Ельский 

Евгений Александрович, Elskii Evgenii), 

08.12.1981 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  76                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

87.  Нестеров Сергій Борисович (Нестеров Сергей 

Борисович, Nesterov Sergei), 23.09.1969 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  77                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

88.  Самсонов Андрій Олександрович (Самсонов 

Андрей Александрович, Samsonov Andrei), 

22.06.1963 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

89.  Сурикова Олена Вікторівна (Сурикова Елена 

Викторовна, Surikova Elena), 26.08.1966 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  79                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 

90.  Шхіянц Юлія Ігорівна (Шхиянц Юлия 

Игоревна, Shkhiiants Iuliia), 22.12.1975 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

91.  Єгорова Світлана Ігорівна (Егорова Светлана 

Игоревна, Egorova Svetlana), 23.05.1973 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

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 

десять років 



 
  80                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 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

771703635779. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

92.  Зарщиков Дмитро Валерійович (Зарщиков 

Дмитрий Валерьевич, Zarshchikov Dmitrii), 

10.12.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 502716811085. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  81                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

93.  Єрьоміна Наталія Костянтинівна (Еремина 

Наталья Константивновна, Eremina Natalia), 

23.02.1971 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  82                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

94.  Тищенко Олександр Сергійович (Тищенко 

Александр Сергеевич, Tishchenko Aleksandr), 

24.07.1982 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  83                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

95.  Шпигун Кирило Олегович (Шпигун Кирилл 

Олегович, Shpigun Kirill), 21.01.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772820758342. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  84                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

96.  Тутова Наталія Ігорівна (Тутова Наталия 

Игоревна, Tutova Nataliia), 28.09.1978 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  85                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

97.  Кучугін Ілля Олександрович (Кучугин Илья 

Александрович, Kuchugin Ilia), 09.04.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

771580036660. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  86                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 

98.  Полтавський Владислав Олексійович 

(Полтавский Владислав Алексеевич, Poltavskii 

Vladislav), 02.10.1957 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 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

99.  Ушкова Тетяна Василівна (Ушкова Татьяна 

Васильевна, Ushkova Tatiana), 10.03.1975 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 

десять років 



 
  87                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

100.  Полунін Ігор Олексійович (Полунин Игорь 

Алексеевич, Polunin Igor), 05.01.1961 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  88                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

101.  Гринь Юрій Миколайович (Гринь Юрий 

Николаевич, Grin Iurii), 19.04.1947 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

410102141431. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  89                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

102.  Копитов Сергій Юрійович (Копытов Сергей 

Юрьевич, Kopytov Sergei), 09.04.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

782580338676. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 
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№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

103.  Коротишов Віктор Анатолійович (Коротышов 

Виктор Анатольевич, Korotyshov Viktor), 

06.09.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 782573222247. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

104.  Жуков-Ємельянов Кирило Олегович (Жуков-

Емельянов Кирилл Олегович, Zhukov-

Emelianov Kirill), 22.01.1970 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772813106900. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 
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10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

105.  Пономарьов Андрій Юрійович (Пономарев 

Андрей Юрьевич, Ponomarev Andrei), 

28.10.1965 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 183300965344. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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106.  Скородумов Олексій Дмитрович (Скородумов 

Алексей Дмитриевич, Skorodumov Aleksei), 

22.04.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772804295739. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

107.  Фісун Олексій Леонідович (Фисун Алексей 

Леонидович, Fisun Aleksei), 31.08.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

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 

десять років 
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застосування 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772602250990. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

108.  Березинець Ірина Володимирівна (Березинец 

Ирина Владимировна, Berezinets Irina), 

01.02.1959 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781305461103. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 
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4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

109.  Селезньов Ігор Олексійович (Селезнев Игорь 

Алексеевич, Seleznev Igor), 09.04.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781305261601. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 
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зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

110.  Абузов Євген В'ячеславович (Абузов Евгений 

Вячеславович, Abuzov Evgenii), 22.02.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

502938149088. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 
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контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

111.  Мазур Валерія Андріївна (Мазур Валерия 

Андреевна, Mazur Valeriia), 13.07.1968 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

470304137588. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 
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здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

112.  Гайворонська Ірина Миколаївна (Гайворонская 

Ирина Николаевна, Gaivoronskaia Irina), 

04.08.1966 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 667206442874. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 
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10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

113.  Мальок Тетяна Йосипівна (Малек Татьяна 

Иосифовна, Malek Tatiana), 19.04.1966 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

667104908884. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
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114.  Левикіна Галина Олексіївна (Левыкина Галина 

Алексеевна, Levykina Galina), 12.12.1956 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

774316184556. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

115.  Шеховцов Микола Олегович (Шеховцов 

Николай Олегович, Shekhovtsov Nikolai), 

07.08.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

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 

десять років 



 
  101                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 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772908857125. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

116.  Стасевич Володимир Павлович (Стасевич 

Владимир Павлович, Stasevich Vladimir), 

07.10.1977 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771915096367. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  102                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

117.  Гудимович Катерина Володимирівна 

(Гудимович Екатерина Владимировна, 

Gudimovich Ekaterina), 20.08.1978 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

482410366452. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  103                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

118.  Оборін Олексій Анатолійович (Оборин Алексей 

Анатольевич, Oborin Aleksei), 15.06.1978 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772918490807. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  104                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

119.  Апархов Вадим В'ячеславович (Апархов Вадим 

Вячеславович, Aparkhov Vadim),  

07.12.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773410920096. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  105                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

120.  Бєляєв Руслан Валерійович (Беляев Руслан 

Валерьевич, Beliaev Ruslan), 10.09.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

774301409060. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  106                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

121.  Коршилов Денис Миколайович (Коршилов 

Денис Николаевич, Korshilov Denis),  

16.11.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772807539574. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  107                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 

122.  Черкасов Костянтин Олександрович  

(Черкасов Константин Александрович, 

Cherkasov Konstantin), 01.04.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772459219690. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

123.  Фогельгезанг Анатолій Вікторович 

(Фогельгезанг Анатолий Викторович, 

Fogelgezang Anatolii), 16.01.1974 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 

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

десять 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 – 

781706693415. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

124.  Архипцев Ігор Миколайович (Архипцев Игорь 

Николаевич, Arkhiptsev Igor), 24.12.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

410100736472. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять 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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

125.  Кулаковкін Сергій Володимирович 

(Кулаковкин Сергей Владимирович, Kulakovkin 

Sergei), 13.09.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772804390816. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 
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№ 
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Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 
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Строк 

застосування 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

126.  Хорохордін Олексій Федорович (Хорохордин 

Алексей Федорович, Khorokhordin Aleksei), 

26.12.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770301404829. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

127.  Лобова Галина В'ячеславівна (Лобова Галина 

Вячеславовна, Lobova Galina), 01.10.1981 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

667009884023. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  112                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

128.  Назиров Тимур Марсович (Назыров Тимур 

Марсович, Nazyrov Timur), 07.06.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772971970492. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  113                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

129.  Дроздов Антон Вікторович (Дроздов Антон 

Викторович, Drozdov Anton), 04.10.1964 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

770703693507. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  114                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 

130.  Чернощокін Олександр Володимирович 

(Чернощекин Александр Владимирович, 

Chernoshchekin Aleksandr), 01.04.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

312302664479. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

131.  Бобрович Анна Германівна (Бобрович Анна 

Германовна, Bobrovich Anna), 03.04.1976 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 

десять років 



 
  115                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

132.  Георгієва Олена Олександрівна (Георгиева 

Елена Александровна, Georgieva Elena), 

15.02.1977 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771988299175. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  116                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

133.  Бєлоус Герман Валентинович (Белоус Герман 

Валентинович, Belous German), 14.11.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

502007409103. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  117                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

134.  Денисов Олексій Миколайович (Денисов 

Алексей Николаевич, Denisov Aleksei), 

16.09.1970 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

135.  Дубоносов Ігор Михайлович (Дубоносов Игорь 

Михайлович, Dubonosov Igor), 15.02.1970 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

136.  Кондратьєв Андрій Валерійович (Кондратьев 

Андрей Валерьевич, Kondratiev Andrei), 

27.12.1966 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 
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застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

137.  Базаров Олександр Володимирович (Базаров 

Александр Владимирович, Bazarov Aleksandr), 

05.08.1962 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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138.  Кондрашов Ігор Валерійович  

(Кондрашов Игорь Валерьевич,  

Kondrashov Igor), 21.05.1973 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

139.  Вєдяхін Олександр Олександрович  

(Ведяхин Александр Александрович,  

Vediakhin Aleksandr), 20.02.1977 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 

десять років 
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змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

140.  Ганєєв Олег Володимирович (Ганеев Олег 

Владимирович, Ganeev Oleg), 05.10.1972 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 
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4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

141.  Кулешов Олександр Петрович (Кулешов 

Александр Петрович, Kuleshov Aleksandr), 

02.05.1946 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770400042496. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  124                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

142.  Кузнєцов Станіслав Костянтинович  

(Кузнецов Станислав Константинович, 

Kuznetsov Stanislav), 25.07.1962 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  125                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

143.  Мелікьян Геннадій Георгійович (Меликьян 

Геннадий Георгиевич, Melikian Gennadii), 

27.11.1947 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772732550200. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  126                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

144.  Попов Анатолій Леонідович (Попов Анатолий 

Леонидович, Popov Anatolii), 05.12.1974 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  127                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

145.  Голодець Ольга Юріївна (Голодец Ольга 

Юрьевна, Golodets Olga), 01.06.1962 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772001044456. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  128                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 

146.  Царьов Кирило Олександрович (Царёв Кирилл 

Александрович, Tsarev Kirill), 25.09.1978 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781105810822. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

147.  Печатников Анатолій Юрійович (Печатников 

Анатолий Юрьевич, Pechatnikov Anatolii), 

18.08.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

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 

десять років 



 
  129                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 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773700611406. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

148.  Пучков Андрій Сергійович (Пучков Андрей 

Сергеевич, Puchkov Andrei), 23.01.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

771910226809. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  130                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

149.  П'янов Дмитро Васильович (Пьянов Дмитрий 

Васильевич, Pianov Dmitrii), 07.12.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772977340465. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  131                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

150.  Кондратенко Максим Дмитрович (Кондратенко 

Максим Дмитриевич, Kondratenko Maksim), 

31.07.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771524160180. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  132                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

151.  Діркс Наталія Германівна (Диркс Наталья 

Германовна, Dirks Natalia), 17.09.1961 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  133                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

152.  Дергунова Ольга Костянтинівна (Дергунова 

Ольга Константиновна, Dergunova Olga), 

15.05.1965 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770601934672. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  134                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

153.  Островський Святослав Євгенович  

(Островский Святослав Евгеньевич, Ostrovskii 

Sviatoslav), 09.03.1979 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  135                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 

154.  Кулик Вадим Валерійович (Кулик Вадим 

Валерьевич, Kulik Vadim), 14.08.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772905637932. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

155.  Лук'яненко Валерій Васильович (Лукьяненко 

Валерий Васильевич, Lukianenko Valerii), 

05.08.1955 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

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 

десять років 



 
  136                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 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771604489904. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

156.  Андресов Юрій Миколайович (Андресов Юрий 

Николаевич, Andresov Iurii), 11.09.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

027605034882. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  137                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

157.  Моїсеєв Олексій Володимирович  

(Моисеев Алексей Владимирович, Moiseev 

Aleksei), 06.03.1973 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  138                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

158.  Сидоренко Валерій Валерійович (Сидоренко 

Валерий Валерьевич, Sidorenko Valerii), 

22.06.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 690200997795. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  139                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

159.  Репін Ігор Миколайович (Репин Игорь 

Николаевич, Repin Igor), 26.02.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772816416924. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  140                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

160.  Маммадов Ісрафіл Айдин Огли (Маммадов 

Исрафил Айдын Оглы, Mammadov Israfil), 

26.07.1973 р.н., громадянин Азербайджанської 

Республіки. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  141                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

161.  Каганов Веніамін Шаєвич (Каганов Вениамин 

Шаевич, Kaganov Veniamin), 23.04.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

770502557247. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  142                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 

162.  Листов Борис Павлович (Листов Борис 

Павлович, Listov Boris), 11.03.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

782577585001. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

163.  Керефов Мурат Анатолійович  

(Керефов Мурат Анатольевич, Kerefov Murat), 

21.06.1978 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 

десять років 



 
  143                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

164.  Стржалковський Володимир Ігорьович 

(Стржалковский Владимир Игоревич, 

Strzhalkovskii Vladimir), 29.05.1954 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

771547009235. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  144                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

165.  Окладникова Ірина Андріївна (Окладникова 

Ирина Андреевна, Okladnikova Irina), 

03.11.1984 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  145                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

166.  Румас Сергій Миколайович (Румас Сергей 

Николаевич, Rumas Sergei), 01.12.1969 р.н., 

громадянин Республіки Білорусь. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  146                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

167.  Самойлова Надія Сергіївна (Самойлова 

Надежда Сергеевна, Samoilova Nadezhda), 

14.04.1979 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 
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№ 
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Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  
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застосування 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

168.  Сергеєв Дмитро Геннадійович  

(Сергеев Дмитрий Геннадьевич, Sergeev 

Dmitrii), 05.01.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770703306028. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 
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№ 
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застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

169.  Льовін Кирило Юрійович (Лёвин Кирилл 

Юрьевич, Levin Kirill), 04.12.1968 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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170.  Жачкіна Ірина Володимирівна  

(Жачкина Ирина Владимировна, Zhachkina 

Irina), 14.03.1977 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772506033449. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

171.  Романькова Катерина Олексіївна (Романькова 

Екатерина Алексеевна, Romankova Ekaterina), 

13.03.1960 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

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 

десять років 
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державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772441685732. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

172.  Марков Павло Дмитрович (Марков Павел 

Дмитриевич, Markov Pavel), 07.03.1976 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 
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4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

173.  Барабанов Андрій Миколайович (Барабанов 

Андрей Николаевич, Barabanov Andrei), 

15.08.1965 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 
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зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

174.  Суворова Ольга Сергіївна (Суворова Ольга 

Сергеевна, Suvorova Olga), 16.03.1978 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

773302418379. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  153                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

175.  Лесіна Олена Олександрівна (Лесина Елена 

Александровна, Lesina Elena), 28.05.1972 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

470409673071. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  154                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

176.  Германов Олександр Іванович (Германов 

Александр Иванович, Germanov Aleksandr), 

25.06.1963 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781126680420. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  155                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

177.  Селезньов Кирило Геннадійович (Селезнёв 

Кирилл Геннадьевич, Seleznev Kirill), 

23.04.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781660270069. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  156                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 

178.  Баранков Владислав Георгійович (Баранков 

Владислав Георгиевич, Barankov Vladislav), 

03.01.1953 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

179.  Шаленков Олександр В'ячеславович  

(Шаленков Александр Вячеславович,  

Shalenkov Aleksandr), 09.04.1959 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 

десять років 



 
  157                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

180.  Савельєв Олександр Васильович (Савельев 

Александр Васильевич, Saveliev Aleksandr), 

21.03.1954 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781005430633. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  158                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

181.  Баландін Костянтин Юрійович (Баландин 

Константин Юрьевич, Balandin Konstantin), 

25.01.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781131094170. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  159                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

182.  Іванникова Олена Вікторівна (Иванникова 

Елена Викторовна, Ivannikova Elena), 

29.07.1965 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781005376305. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  160                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

183.  Гузь Владислав Станіславович (Гузь Владислав 

Станиславович, Guz Vladislav), 20.01.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780107573357. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  161                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

184.  Бичков Андрій Павлович (Бычков Андрей 

Павлович, Bychkov Andrei), 10.06.1961 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  162                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

185.  Германович Олексій Андрійович (Германович 

Алексей Андреевич, Germanovich Aleksei), 

19.07.1977 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773670660812. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  163                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 

186.  Миронова Христина Борисівна (Миронова 

Кристина Борисовна, Mironova Kristina), 

18.03.1980 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781130981236. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

187.  Філімоненок Павло Володимирович 

(Филимоненок Павел Владимирович, 

Filimonenok Pavel), 31.07.1971 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 

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

десять років 



 
  164                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 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

470304136383. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

188.  Звьоздочкін Андрій Михайлович (Звездочкин 

Андрей Михайлович, Zvezdochkin Andrei), 

27.09.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771542078066. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  165                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

189.  Єрмолін В'ячеслав Якович (Ермолин Вячеслав 

Яковлевич, Ermolin Viacheslav), 26.03.1981 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  166                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

190.  Кузнєцов Кирило Сергійович (Кузнецов 

Кирилл Сергеевич, Kuznetsov Kirill),  

18.02.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 222301497003. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  167                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

191.  Верасто Томас Марія (Veraszto Thomas Maria), 

18.05.1962 р.н., громадянин Республіки 

Австрія. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  168                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

192.  Маринін Сергій Вікторович (Маринин Сергей 

Викторович, Marinin Sergei), 25.11.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

253901640746. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  169                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

193.  Менжинський Сергій Юрійович (Менжинский 

Сергей Юрьевич, Menzhinskii Sergei), 

27.06.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772906277753. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  170                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 

194.  Тогобицький В'ячеслав Валерійович 

(Тогобицкий Вячеслав Валериевич, Togobitskii 

Viacheslav), 12.03.1976 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

253809606486. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

195.  Шнітко Елла Костянтинівна (Шнитко Элла 

Константиновна, Shnitko Ella), 23.08.1969 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 

десять років 



 
  171                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

196.  Дорошко В'ячеслав Віталійович (Дорошко 

Вячеслав Витальевич, Doroshko Viacheslav), 

29.10.1968 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  172                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

197.  Фадєєв Олександр Анатолійович (Фадеев 

Александр Анатольевич, Fadeev Aleksandr), 

28.12.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 110101060823. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  173                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

198.  Тухтаєва Джаннат Рахматуллаївна (Тухтаева 

Джаннат Рахматуллаевна, Tukhtaeva Dzhannat), 

25.06.1980 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 540816507806. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  174                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

199.  Малікова Діна Рінатівна (Маликова Дина 

Ринатовна, Malikova Dina), 15.08.1975 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

166006451812. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  175                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

200.  Латиш Ростислав Ростиславович (Латыш 

Ростислав Ростиславович, Latysh Rostislav), 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  176                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

201.  Торба Дмитро Борисович (Торба Дмитрий 

Борисович, Torba Dmitrii), 30.06.1970 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  177                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 

202.  Хохлова Світлана В'ячеславівна (Хохлова 

Светлана Вячеславовна, Khokhlova Svetlana), 

24.03.1979 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

203.  Соболь Олександр Іванович (Соболь Александр 

Иванович, Sobol Aleksandr), 22.07.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

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 

десять років 



 
  178                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 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

771605440387. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

204.  Середа Михайло Леонідович (Середа Михаил 

Леонидович, Sereda Mikhail), 09.05.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780602487039. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  179                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

205.  Шамалов Юрій Миколайович (Шамалов Юрий 

Николаевич, Shamalov Iurii), 10.06.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

503210308344. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  180                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

206.  Газарян Юрій Гарунович (Газарян Юрий 

Гарунович, Gazarian Iurii), 23.07.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

770403064191. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  181                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

207.  Гавриленко Анатолій Анатолійович 

(Гавриленко Анатолий Анатольевич, Gavrilenko 

Anatolii), 07.09.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

771902996586. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  182                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

208.  Дмитрієв Володимир Олександрович 

(Дмитриев Владимир Александрович, Dmitriev 

Vladimir), 25.08.1953 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

774306915655. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  183                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

209.  Бєлоус Олексій Петрович (Белоус Алексей 

Петрович, Belous Aleksei), 27.03.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

500801603371. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  184                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 

210.  Борисенко Олена Адольфівна (Борисенко Елена 

Адольфовна, Borisenko Elena), 21.04.1978 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

211.  Єлисеєв Ілля Володимирович (Елисеев Илья 

Владимирович, Eliseev Ilia), 19.12.1965 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 

десять років 



 
  185                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

212.  Зауерс Дмитро Володимирович (Зауэрс 

Дмитрий Владимирович, Zauers Dmitrii), 

21.08.1979 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  186                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

213.  Команов Віктор Олексійович (Команов Виктор 

Алексеевич, Komanov Viktor), 05.08.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772812857808. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  187                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

214.  Матвєєв Олексій Анатолійович (Матвеев 

Алексей Анатольевич, Matveev Aleksei), 

21.12.1963 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770304220925. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  188                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

215.  Муранов Олександр Юрійович (Муранов 

Александр Юрьевич, Muranov Aleksandr), 

14.07.1958 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  189                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

216.  Русанов Ігор Валерійович (Русанов Игорь 

Валерьевич, Rusanov Igor), 11.04.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772739179183. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  190                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

217.  Рискін Володимир Маркович (Рыскин 

Владимир Маркович, Ryskin Vladimir), 

13.09.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771200811682. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 
  191                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 

218.  Степанов Олександр Михайлович  

(Степанов Александр Михайлович,  

Stepanov Aleksandr), 22.07.1970 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

219.  Хачатуров Тигран Гарікович (Хачатуров 

Тигран Гарикович, Khachaturov Tigran), 

07.02.1979 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 

десять років 



 
  192                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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

220.  Винокуров Володимир Миколайович 

(Винокуров Владимир Николаевич, Vinokurov 

Vladimir), 08.03.1959 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 



 
  193                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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

221.  Попович Олексій Валерійович (Попович 

Алексей Валерьевич, Popovich Aleksei), 

12.09.1987 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

десять років 



 
  194                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 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

222.  Пузирникова Наталія Владиславівна 

(Пузырникова Наталия Владиславовна, 

Puzyrnikova Nataliia), 11.04.1979 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

771527033261. 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  195                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

223.  Садигов Фаміл Каміль Огли (Садыгов Фамил 

Камиль Оглы, Sadygov Famil), 03.03.1968 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 



 
  196                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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

224.  Россєєв Михайло Миколайович (Россеев 

Михаил Николаевич, Rosseev Mikhail), 

06.02.1975 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

власності; 

 

десять років 



 
  197                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 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

225.  Гараєв Зуфар Фанілович (Гараев Зуфар 

Фанилович, Garaev Zufar), 13.09.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

165501612702, Голова Правління ПАТ  

"АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК"), 

засновник ТОВ "Палп Інвест", співзасновник 

ТОВ "Камский Коммерческий Банк". 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

226.  Сорокін Валерій Юрійович (Сорокин Валерий 

Юрьевич, Sorokin Valery), 24.05.1964 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

165400146477, Голова Ради директорів ПАТ 

"АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК"), 

член Ради директорів ПАТ "ТАТНАФТА"  

ІМ. В.Д. ШАШИНА, співзасновник ТОВ 

"Хімтім", засновник ТОВ "Агентство 

"Консультації. Планування. Фінанси". 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 



 
  198                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 

227.  Гогічати Мераб Автанділович (Гогичаты Мераб 

Автандилович, Gogichaty Merab),  

15.06.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 632208881910, заступник 

Голови Правління ПАТ "АК БАРС" БАНК" 

(ПАО "АК БАРС" БАНК"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

228.  Саляхутдінов Радік Ільдусович (Саляхутдинов 

Радик Ильдусович, Salyakhutdinov Radik),  

1971 р.н., громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

165916906509, перший заступник Голови 

Правління ПАТ "АК БАРС" БАНК"  

(ПАО "АК БАРС" БАНК"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

229.  Михайлов Юрій Олексійович  

(Михайлов Юрий Алексеевич, Mikhailov Yuri), 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

десять років 



 
  199                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 

08.08.1977 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780706825571, заступник 

Голови Правління ПАТ "АК БАРС" БАНК" 

(ПАО "АК БАРС" БАНК"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

230.  Алексеєв Сергій Володимирович (Алексеев 

Сергей Владимирович, Alekseev Sergey), 

05.01.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 165500311830, член Ради 

директорів ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК 

БАРС" БАНК"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

231.  Євсейкін Микола Вячеславович (Евсейкин 

Николай Вячеславович, Evskeykin Nikolay), 

23.12.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

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 

десять років 



 
  200                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 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 503407401171,  

член Ради директорів ПАТ "АК БАРС" БАНК" 

(ПАО "АК БАРС" БАНК"). 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

232.  Жаркова Тетяна Олександрівна (Жаркова 

Татьяна Александровна, Zharkova Tatyana), 

27.06.1975 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772015955709, член Ради 

директорів ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК 

БАРС" БАНК"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

233.  Загидуллін Рустем Ільдусович (Загидуллин 

Рустем Ильдусович, Zagidullin Rustem), 

29.04.1986 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

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; 

десять років 



 
  201                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 

платника податків – 165714943515,  

член Ради директорів ПАТ "АК БАРС" БАНК" 

(ПАО "АК БАРС" БАНК"). 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

234.  Заріпов Марат Ривгатович (Зарипов Марат 

Ривгатович, Zaripov Marat), 07.02.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

165900789420, член Ради директорів  
ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" 

БАНК"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

235.  Левін Юрій Львович (Левин Юрий Львович, 

Levin Yuri), 17.03.1953 р.н., громадянин 

Російської Федерації, член Ради директорів 

ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" 

БАНК"). 

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; 

 

десять років 



 
  202                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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

236.  Сюбаєв Нуріслам Зінатулович (Сюбаев 

Нурислам Зинатулович, Syubaev Nurislam), 

15.08.1960 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 505400102200, член Ради 

директорів ПАТ "АК БАРС" БАНК"  

(ПАО "АК БАРС" БАНК"), співзасновник  

ТОВ "Транспортна компанія "Регіон-Схід". 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

237.  Терентьєв Володимир Олександрович 

(Терентьев Владимир Александрович,  

Terentiev Vladimir), 22.04.1964 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

165705309775, член Ради директорів ПАТ "АК 

БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  203                Продовження додатка 1 

№ 
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Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

238.  Хайруллін Артур Наілевич (Хайруллин Артур 

Наилевич, Khairullin Artur), 22.02.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

165900732399, член Ради директорів ПАТ "АК 

БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК"), 

генеральний директор міжнародної компанії з 

обмеженою відповідальністю "Сінек 

Інвестмент Енд Девелопмент". 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

239.  Клопотовський Андрій Георгійович 

(Клопотовский Андрей Георгиевич, 

Klopotovsky Andrey), 28.03.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

773004920150, з 11.07.2022 Президент – Голова 

Правління АТ "БМ-БАНК" (АО "БМ-Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

десять років 
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застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

240.  Пахомов Олександр Владиславович (Пахомов 
Александр Владиславович, Pakhomov 
Alexander), 09.12.1978 р.н., громадянин 
Російської Федерації, відомості згідно з 
Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
272425278670, Президент – Голова Правління 
АТ "Пошта Банк" (АО "Почта Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

241.  Маслєннікова Анастасія Олексіївна 
(Масленникова Анастасия Алексеевна, 
Maslennikova Anastasiya), 03.10.1983 р.н., 
громадянка Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром  
платників податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника  
податків – 165050030642, член Правління  
АТ "Пошта Банк" (АО "Почта Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 

242.  Тулубьев Павел Андреевич (Тулубьев Павел 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та десять років 
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Андреевич, Tulubyev Pavel), 22.01.1982 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

774307605222, член Правління АТ "Пошта 

Банк" (АО "Почта Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

243.  Носков Константин Юрьевич (Носков 

Константин Юрьевич, Noskov Konstantin), 

26.09.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772801560900,  

Голова Наглядової ради АТ "Пошта Банк"  

(АО "Почта Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

244.  Подгузов Микола Радійович (Подгузов 

Николай Радиевич, Podguzov Nikolai), 

29.05.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

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 

десять років 
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державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 782505437075,  

член Ради директорів АТ "Пошта Банк"  

(АО "Почта Банк"), АТ "Пошта Росії". 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

245.  Строкун Наталія Миколаївна  

(Строкун Наталия Николаевна, Strokun 

Nataliia), 15.02.1978 р.н.,  

громадянка Російської Федерації,  

член Правління АТ "Пошта Банк"  

(АО "Почта Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

246.  Якунін Михайло Леонідович (Якунин Михаил 
Леонидович, Yakunin Mikhail), 26.03.1974 р.н., 
громадянин Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 

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; 

десять 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 

780612945802, Голова Правління ПАТ 
"Російський національний комерційний банк" 
(РНКБ, ПАО "Российский национальный 
коммерческий банк"). 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

247.  Блінова Олена Борисівна (Блинова Елена 
Борисовна, Blinova Elena), 13.05.1974 р.н.,  
громадянка Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
232203105039, Голова Правління АТ "Генбанк" 
(АО "Генбанк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

248.  Єреміна Світлана Вадимівна (Еремина 
Светлана Вадимовна, Eremina Svetlana), 
10.01.1973 р.н., громадянка Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 744501164234, Голова 
Правління АТ "Кредит Урал Банк"  
(АО "Кредит Урал Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

десять 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 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

249.  Чернов Аркадій Володимирович (Чернов 

Аркадий Владимирович, Chernov Arkady), 

13.11.1953 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 744401267684, Заступник 

Голови Ради директорів АТ "Кредит Урал 

Банк" (АО "Кредит Урал Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

250.  Долгунов Микола Миколайович (Долгунов 

Николай Николаевич, Dolgunov Nikolai), 

21.11.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 140701460854,  

Голова Правління, член Наглядової ради  

АТ АКБ "Алмазергіенбанк"  

(АТ АКБ "Алмазэргиэнбанк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

десять 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 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

251.  Ноговіцин Федір Антонович (Ноговицын 
Фёдор Антонович, Nogovitsyn Fedor), 

09.03.1982 р.н., громадянин Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 143102299658, Перший 
заступник Голови Правління, член Правління 
АТ АКБ "Алмазергіенбанк" (АТ АКБ 

"Алмазэргиэнбанк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

252.  Местніков Сергій Васильович (Местников 
Сергей Васильевич, Mestnikov Sergey), 

22.07.1981 р.н., громадянин Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 143520073866, Голова 
Наглядової ради АТ АКБ "Алмазергіенбанк" 
(АТ АКБ "Алмазэргиэнбанк"), заступник 

голови уряду Республіки Саха (Якутія). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 

253.  Григор'єва Євгенія Василівна (Григорьева 

Евгения Васильевна, Grigoryeva Evgenia), 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

десять 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 

19.08.1965 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 143500744361,  

Заступник Голови Наглядової ради  

АТ АКБ "Алмазергіенбанк"  

(АТ АКБ "Алмазэргиэнбанк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

254.  Іванов Павло Володимирович (Иванов Павел 

Владимирович, Ivanov Pavel), 26.12.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

143504057056, член Наглядової ради АТ АКБ 

"Алмазергіенбанк" (АТ АКБ 

"Алмазэргиэнбанк"), міністр земельних та 

майнових відносин Республіки Саха (Якутія). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

255.  Неустроєва Альона Петрівна (Неустроева 

Алена Петровна, Neustroeva Alena),  

25.08.1976 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

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 

десять років 
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державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 143516100098, член 

Наглядової ради АТ АКБ "Алмазергіенбанк" 

(АТ АКБ "Алмазэргиэнбанк"). 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

256.  Єлісеєв Іван Єлізарович (Елисеев Иван 

Елизарович, Eliseev Ivan), 22.01.1989 р.н., 

громадянин Російської Федерації, член 

Наглядової ради АТ АКБ "Алмазергіенбанк" 

(АТ АКБ "Алмазэргиэнбанк"), заступник 

міністра економіки Республіки Саха (Якутія). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

257.  Талибов Азер Муталім Огли (Талыбов Азер 

Муталим Оглы, Talybov Azer Mutalim ogly), 

10.02.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

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; 

десять років 



 
  212                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 

платника податків – 772974048737, Голова 

Правління АТ "Росексімбанк" (Державний 

спеціалізований російський експортно-

імпортний банк, АО "Росэксимбанк", 

Государственный специализированный 

Российский экспортно-импортный банк).   

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

258.  Смагін Роман Юрійович (Смагин Роман 
Юрьевич, Smagin Roman), 09.04.1977 р.н., 
громадянин Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
771527049222, член Правління АТ 
"Росексімбанк" (Державний спеціалізований 
російський експортно-імпортний банк,  
АО "Росэксимбанк", Государственный 
специализированный Российский экспортно-
импортный банк).   

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

259.  Гаврюш Наталія Іванівна (Гаврюш Наталья 
Ивановна, Gavriush Natalia), 07.08.1972 р.н., 
громадянка Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
500103925280, член Правління АТ 
"Росексімбанк" (Державний спеціалізований 
російський експортно-імпортний банк,  

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  213                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 

АО "Росэксимбанк", Государственный 
специализированный Российский экспортно-
импортный банк).   

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

260.  Грибков Олексій Давидович (Грибков Алексей 
Давидович, Gribkov Aleksei), 10.10.1974 р.н., 
громадянин Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
772823122280, член Правління АТ 
"Росексімбанк" (Державний спеціалізований 
російський експортно-імпортний банк,  
АО "Росэксимбанк", Государственный 
специализированный Российский экспортно-
импортный банк).   

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

261.  Сахарова Тетяна Геннадіївна (Сахарова Татьяна 

Геннадьевна, Sakharova Tatiana),  

10.12.1969 р.н., громадянка Російської 

Федерації, член Правління АТ "Росексімбанк" 

(Державний спеціалізований російський 

експортно-імпортний банк,  

АО "Росэксимбанк", Государственный 

специализированный Российский экспортно-

импортный банк).   

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

десять років 



 
  214                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 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

262.  Нікішина Вероніка Олегівна (Никишина 
Вероника Олеговна, Nikishina Veronika), 
29.04.1968 р.н., громадянка Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 772800122823, Голова Ради 
директорів АТ "Росексімбанк" (Державний 
спеціалізований російський експортно-
імпортний банк, АО "Росэксимбанк", 
Государственный специализированный 
Российский экспортно-импортный банк), 
Генеральний директор Російського експортного 
центру. 
 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 

263.  Гусаков Микита Валерійович (Гусаков Никита 
Валерьевич, Gusakov Nikita), 12.07.1981 р.н., 
громадянин Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
772912968156, член Ради директорів  
АТ "Росексімбанк" (Державний 
спеціалізований російський експортно-
імпортний банк, АО "Росэксимбанк", 
Государственный специализированный 
Российский экспортно-импортный банк).   

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

264.  Алгульян Данило Валерійович (Алгульян 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та десять років 



 
  215                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 

Даниил Валерьевич, Algulian Daniil),  
01.09.1976 р.н., громадянин Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 770505053008, член Ради 
директорів АТ "Росексімбанк" (Державний 
спеціалізований російський експортно-
імпортний банк, АО "Росэксимбанк", 
Государственный специализированный 
Российский экспортно-импортный банк). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

265.  Ільїчов Володимир Євгенійович (Ильичев 

Владимир Евгеньевич, Ilichev Vladimir), 

28.09.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, член Ради директорів  

АТ "Росексімбанк" (Державний 

спеціалізований російський експортно-

імпортний банк, АО "Росэксимбанк", 

Государственный специализированный 

Российский экспортно-импортный банк), 

заступник міністра економічного розвитку 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 

266.  Максимов Тимур Ігорович (Максимов Тимур 

Игоревич, Maksimov Timur), 09.01.1986 р.н., 

громадянин Російської Федерації, член Ради 

директорів АТ "Росексімбанк" (Державний 

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 

десять 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 

спеціалізований російський експортно-

імпортний банк, АО "Росэксимбанк", 

Государственный специализированный 

Российский экспортно-импортный банк).  

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

267.  Осьмаков Василь Сергійович (Осьмаков 

Василий Сергеевич, Osmakov Vasilii), 

08.06.1983 р.н., громадянин Російської 

Федерації, член Ради директорів (Державний 

спеціалізований російський експортно-

імпортний банк, АО "Росэксимбанк", 

Государственный специализированный 

Российский экспортно-импортный банк), 

перший заступник міністра промисловості та 

торгівлі 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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

268.  Ликов Андрій Володимирович (Лыков Андрей 

Владимирович, Lykov Andrei), 17.06.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків– 

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; 

десять 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 

770305803630, Голова Правління ТОВ "Драйв 

Клік Банк" (ООО "Драйв Клик Банк",  

кол. назва до грудня 2022 року – ТОВ "Сетелем 

Банк"). 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

269.  Асташкін Микола Юрійович (Асташкин 

Николай Юрьевич, Astashkin Nikolai), 

08.12.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772013118399,  

член Ради директорів ТОВ "Драйв Клік Банк"  

(ООО "Драйв Клик Банк", кол. назва до грудня 

2022 року – ТОВ "Сетелем Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

270.  Воробйов Максим Володимирович (Воробьев 
Максим Владимирович, Vorobyov Maxim), 
09.08.1976 р.н., громадянин Російської 
Федерації, член Ради директорів ТОВ "Драйв 
Клік Банк" (ООО "Драйв Клик Банк",  
кол. назва до грудня 2022 року – ТОВ "Сетелем 
Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять 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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

271.  Кірсанова Світлана Валеріївна (Кирсанова 
Светлана Валерьевна, Kirsanova Svetlana), 
23.12.1983 р.н., громадянка Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 773472416989, член Ради 
директорів ТОВ "Драйв Клік Банк"  
(ООО "Драйв Клик Банк", кол. назва до грудня 
2022 року – ТОВ "Сетелем Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

272.  Горяінова Жанна Валеріївна (Горяинова Жанна 
Валериевна, Goriainova Zhanna), 16.02.1974 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 

771402143205, член Правління – Директор 
Департаменту ризиків ТОВ "Драйв Клік Банк" 
(ООО "Драйв Клик Банк", кол. назва до грудня 

2022 року – ТОВ "Сетелем Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

273.  Дюрей Луі-Мішель (Дюрей Луи-Мишель,  
Duray Louis-Michel), 14.07.1960 р.н., 
громадянин Французької Республіки,  
член Ради директорів ТОВ "Драйв Клік Банк" 
(ООО "Драйв Клик Банк", кол. назва до грудня 
2022 року – ТОВ "Сетелем Банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

274.  Черствов Олександр Володимирович (Черствов 
Александр Владимирович, Cherstvov Alexandr), 
22.11.1969 р.н., громадянин Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 773130772247, Перший 
заступник Голови Правління АТ "МСП Банк" 
(Російський Банк підтримки малого і 
середнього підприємництва, АО "Российский 
Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

275.  Грошев Юрій Володимирович (Грошев Юрий 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та десять років 



 
  220                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 

Владимирович, Groshev Iurii), 30.12.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

500502918158, Заступник Голови Правління  

АТ "МСП Банк" (Російський Банк підтримки 

малого і середнього підприємництва,  

АО "Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

276.  Ісаєвич Олександр Ігоревич (Исаевич 

Александр Игоревич, Isaevich Alexandr), 

12.11.1987 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771874078006, Голова 

Наглядової ради АТ "МСП Банк" (Російський 

Банк підтримки малого і середнього 

підприємництва, АО "Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства"), генеральний директор 

Корпорації МСП. 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

277.  Борисов Сергій Ренатович (Борисов Сергей 
Ренатович, Borisov Sergei), 26.12.1953 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 

десять років 



 
  221                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 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 
772012480486, член Наглядової ради  

АТ "МСП Банк" (Російський Банк підтримки 
малого і середнього підприємництва, АО 

"Российский Банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства"). 

(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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

278.  Газізов Азат Халілович (Газизов Азат 
Халилович, Gazizov Azat Kнalilovich), 

17.10.1968 р.н., громадянин Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 165705642399, член 

Наглядової ради АТ "МСП Банк" (Російський 
Банк підтримки малого і середнього 

підприємництва, АО "Российский Банк 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 

279.  Констандян Артем Георгійович (Констандян 

Артем Георгиевич, Konstandian Artem), 

25.01.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

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; 

десять років 



 
  222                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 

платника податків – 501306369915, член 

Наглядової ради АТ "МСП Банк"  

(Російський Банк підтримки малого і 

середнього підприємництва, АО "Российский 

Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства"). 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

280.  Попова Наталія Валеріївна (Попова Наталья 

Валерьевна, Popova Natalia), 28.07.1981 р.н., 

громадянка Російської Федерації,  

Московська обл., член Наглядової ради  

АТ "МСП Банк" (Російський Банк підтримки 

малого і середнього підприємництва,  

АО "Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства"), перший 

заступник генерального директора 

недержавного інституту розвитку 

"Іннопрактика" та президент ТОВ "Віжн Медіа 

Центр". 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

281.  Теплов Олег Володимирович (Теплов Олег 

Владимирович, Teplov Oleg), 26.01.1978 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772638335929, член Наглядової ради  

АТ "МСП Банк" (Російський Банк підтримки 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

десять років 



 
  223                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 

малого і середнього підприємництва,  

АО "Российский Банк поддержки малого  

и среднего предпринимательства"). 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

282.  Демельханов Арсан Саідович (Демельханов 

Арсан Саидович, Demelkhanov Arsan), 

15.01.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, заступник Голови Правління  

АТ "МСП Банк" (Російський Банк підтримки 

малого і середнього підприємництва,  

АО "Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

283.  Семенов Кирило Миколайович (Семенов 

Кирилл Николаевич, Semenov Kirill),  

03.12.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, заступник Голови Правління  

АТ "МСП Банк" (Російський Банк підтримки 

малого і середнього підприємництва,  

АО "Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

десять років 



 
  224                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; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

284.  Галяутдінов Ільдор Хайдарович (Галяутдинов 

Ильдар Хайдарович, Galyautdinov Ildar), 

18.10.1968 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків –- 165023231798, Голова 

Правління ПАТ "Акібанк" (ПАО "Акибанк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

285.  Туктарова Венера Надірівна (Туктарова Венера 

Надировна, Tuktarova Venera), 17.01.1964 р.н., 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

165013486780, член Правління, член 

Наглядової ради ПАТ "Акібанк" (ПАО 

"Акибанк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

десять років 



 
  225                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 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

286.  Франгопулов Олександр Дмитрович 

(Франгопулов Александр Дмитриевич, 

Frangopulov Aleksandr), громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772871794282,  

член Наглядової ради ПАТ "Акібанк"  

(ПАО "Акибанк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

287.  Газетдінов Фаіль Фанісович (Газетдинов Фаиль 
Фанисович, Gazetdinov Fail), громадянин 
Російської Федерації, відомості згідно з 
Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
160401794256, член Наглядової ради  
ПАТ "Акібанк" (ПАО "Акибанк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

288.  Біктаєва Белла Ахметівна (Биктаева Белла 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та десять років 



 
  226                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 

Ахметовна, Biktaeva Bella), 23.05.1978 р.н., 
громадянка Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
665806308203, Голова Правління АТ "Банк 
Оренбург" (АО "Банк Оренбург"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

289.  Меркітанов Олександр Петрович (Меркитанов 

Александр Петрович, Merkitanov Alexandr), 

31.03.1965 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 561201985560,  

Заступник Голови Правління АТ "Банк 

Оренбург" (АО "Банк Оренбург"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

290.  Левінсон Наталія Лазарівна (Левинсон Наталья 

Лазаревна, Levinson Natalya), 22.01.1964 р.н., 

громадянка 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 

десять років 



 
  227                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 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків –- 

560707807591, Голова Ради директорів  

АТ "Банк Оренбург" (АО "Банк Оренбург"). 

(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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

291.  Мотлохова Юлія Вікторівна (Мотлохова Юлия 

Викторовна, Motlokhova Yulia), 20.11.1976 р.н., 

громадянка Російської Федерації, Заступник 

Голови Ради директорів АТ "Банк Оренбург" 

(АО "Банк Оренбург"), заступник міністра 

природних ресурсів, екології та майнових 

відносин Оренбурзької області. 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

292.  Бачурін Олег Сергійович (Бачурин Олег 

Сергеевич, Bachurin Oleg), 18.10.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків 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; 

десять років 



 
  228                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 

ідентифікаційний номер платника податків – 

166018058187, Голова Правління ТОВ 

Комерційний банк економічного розвитку 

(КБЕР) "Банк Казані" (ООО Коммерческий 

банк экономического развития "Банк Казани"). 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

293.  Гайнутдінова Галія Рафаєзівна (Гайнутдинова 

Галия Рафаезовна, Gainutdinova Galiia), 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

166006229889, Заступник Голови Правління 

ТОВ Комерційний банк економічного розвитку 

(КБЕР) "Банк Казані" (ООО Коммерческий 

банк экономического развития "Банк Казани"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 

294.  Долгих Олексій Сергійович (Долгих Алексей 

Сергеевич, Dolgikh Aleksei), 05.03.1985 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

164506902315, Голова Наглядової ради ТОВ 

Комерційний банк економічного розвитку 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

десять років 



 
  229                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 

(КБЕР) "Банк Казані" (ООО Коммерческий 

банк экономического развития "Банк Казани"). 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

295.  Прокоп'єв Оскар Валерійович (Прокопьев 

Оскар Валерьевич, Prokopev Oskar),  

05.08.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 165801366984, член 

Наглядової ради ТОВ Комерційний банк 

економічного розвитку (КБЕР) "Банк Казані" 

(ООО Коммерческий банк экономического 

развития "Банк Казани"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

296.  Мухаметшин Ірек Рафілович (Мухаметшин 

Ирек Рафилович, Mukhametshin Irek), 

21.03.1985 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 430702239255, член 

Наглядової ради ТОВ Комерційний банк 

економічного розвитку (КБЕР) "Банк Казані" 

(ООО Коммерческий банк экономического 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

десять років 



 
  230                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 

развития "Банк Казани"). 5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

297.  Шафігуллін Радік Равілович (Шафигуллин 
Радик Равилович, Shafigullin Radik),  

12.07.1977 р.н., громадянин Російської 
Федерації, член Наглядової ради  

ТОВ Комерційний банк економічного розвитку 
(КБЕР) "Банк Казані" (ООО Коммерческий 
банк экономического развития "Банк Казани"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

298.  Лємін Олексій Вікторович (Лемин Алексей 
Викторович, Lemin Alexei), 11.09.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 

190102468246, Голова Ради директорів  
ТОВ "Хакаський муніципальний банк"  
(ООО "Хакасский муниципальный банк"), 

Голова міста Абакан. 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 



 
  231                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 

 

299.  Сидорова Ольга Миколаївна (Сидорова Ольга 

Николаевна, Sidorova Olga), громадянка 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

190158356544, Голова Правління  

ТОВ "Хакаський муніципальний банк"  

(ООО "Хакасский муниципальный банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

300.  Болотін Євгеній Геннадійович (Болотин 

Евгений Геннадьевич, Bolotin Evgeniy), 

21.03.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний  

номер платника податків – 667408069486,  

член Ради директорів ПАТ "Єкатеринбурзький 

муніципальний банк"  

(ПАО "Екатеринбургский муниципальный 

банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

301.  Вікторов Сергій Миколайович (Викторов 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та десять років 



 
  232                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 

Сергей Николаевич, Viktorov Sergey), 

17.06.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 666001614009,  

Президент – Голова Правління, член Ради 

директорів ПАТ "Єкатеринбурзький 

муніципальний банк" (ПАО "Екатеринбургский 

муниципальный банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

302.  Корюков Андрій Олександрович (Корюков 
Андрей Александрович, Koryukov Andrey), 
02.09.1962 р.н., громадянин Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 665803351987, член Ради 
директорів ПАТ "Єкатеринбурзький 
муніципальний банк" (ПАО "Екатеринбургский 
муниципальный банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

303.  Порунов Євгеній Миколайович (Порунов 
Евгений Николаевич, Porunov Evgeniy), 
28.02.1954 р.н., громадянин Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 

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 

десять років 



 
  233                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 

державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 665808145145, член Ради 
директорів ПАТ "Єкатеринбурзький 
муніципальний банк" (ПАО "Екатеринбургский 
муниципальный банк"). 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

304.  Сутягін Ігор Євгенійович (Сутягин Игорь 

Евгеньевич, Sutyagin Igor), 12.01.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

633500073738, Голова Ради директорів  

ПАТ "Єкатеринбурзький муніципальний банк" 

(ПАО "Екатеринбургский муниципальный 

банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

 

5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

305.  Бріжицький Олексій Миколайович (Брижицкий 

Алексей Николаевич, Brizhitskii Aleksei), 1971 

р.н., громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

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; 

десять років 



 
  234                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 

665810837224, член Ради директорів ПАТ 

"Єкатеринбурзький муніципальний банк"  

(ПАО "Екатеринбургский муниципальный 

банк"). 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

306.  Павлов Олексій Михайлович (Павлов Алексей 

Михайлович, Pavlov Aleksei), 11.07.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

Віце-президент, член Правління ПАТ 

"Єкатеринбурзький муніципальний банк" (ПАО 

"Екатеринбургский муниципальный банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 

307.  Чернецький Станіслав Аркадійович (Чернецкий 

Станислав Аркадьевич, Chernetskii Stanislav), 

18.08.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 666000007315, член Ради 

директорів ПАТ "Єкатеринбурзький 

муніципальний банк" (ПАО "Екатеринбургский 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  235                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 

муниципальный банк"). контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

308.  Ковальчик Олександр Анатолійович 

(Ковальчик Александр Анатольевич,  

Kovalchik Aleksandr), 04.05.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

член Ради директорів ПАТ "Єкатеринбурзький 

муніципальний банк" (ПАО "Екатеринбургский 

муниципальный банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

309.  Тюнін Дмитро Олександрович (Тюнин 

Дмитрий Александрович, Tyunin Dmitry), 

31.12.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 222100622896,  

Т. в. о. Голови Правління ТОВ "Краєвий 

комерційний сибірський соціальний банк" 

("Сібсоцбанк", ООО "Краевой коммерческий 

сибирский социальный банк",  

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

десять років 



 
  236                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 

ООО "Сибсоцбанк"). застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

310.  Теплов Олександр Володимирович (Теплов 

Александр Владимирович, Teplov Aleksandr), 

20.03.1985 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 220455564295, член 

Наглядової ради ТОВ "Краєвий комерційний 

сибірський соціальний банк" ("Сібсоцбанк", 

ООО "Краевой коммерческий сибирский 

социальный банк", ООО "Сибсоцбанк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

311.  Устинов Володимир Миколайович (Устинов 

Владимир Николаевич, Ustinov Vladimir), 

02.01.1956 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 222106286707, член 

Наглядової ради ТОВ "Краєвий комерційний 

сибірський соціальний банк" ("Сібсоцбанк", 

ООО "Краевой коммерческий сибирский 

социальный банк", ООО "Сибсоцбанк").  

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 



 
  237                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 

 

312.  Большаков Олександр Олександрович 

(Большаков Александр Александрович, 

Bolshakov Aleksandr), 24.09.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

222502930509, член Наглядової ради  

ТОВ "Краєвий комерційний сибірський 

соціальний банк" ("Сібсоцбанк", ООО "Краевой 

коммерческий сибирский социальный банк", 

ООО "Сибсоцбанк").  

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

313.  Мотуз Василь Орестович (Мотуз Василий 
Орестович, Motuz Vasilii), 15.01.1963 р.н., 
громадянин Російської Федерації,  
відомості згідно з Єдиним державним реєстром 
платників податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
222202293601, член Наглядової ради ТОВ 
"Краєвий комерційний сибірський соціальний 
банк" ("Сібсоцбанк",  
ООО "Краевой коммерческий сибирский 
социальный банк", ООО "Сибсоцбанк").  

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

314.  Шутько Діна Іванівна (Шутько Дина Ивановна, 
Shutko Dina), 14.11.1959 р.н., громадянка 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

десять років 



 
  238                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 

Російської Федерації, відомості згідно з 
Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
920352910168, Голова Правління  
АТ "Чорноморський банк реконструкції і 
розвитку" (АО "Черноморский банк развития  
и реконструкции"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

315.  Лахіна Оксана Іванівна (Лахина Оксана 

Ивановна, Lakhina Oksana), 13.07.1973 р.н., 
громадянка Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 

910209796723, Голова Наглядової ради  
АТ "Чорноморський банк реконструкції і 

розвитку" (АО "Черноморский банк развития  
и реконструкции"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

316.  Фурс Іван Іванович (Фурс Иван Иванович,  

Furs Ivan), 28.11.1970 р.н., громадянин 
Російської Федерації,  відомості згідно з 
Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: індивідуальний 

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; 

десять років 



 
  239                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 

номер платника податків України – 
2561109839, член Наглядової ради АТ 

"Чорноморський банк реконструкції і розвитку" 
(АО "Черноморский банк развития и 

реконструкции"). 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

317.  Анатоліді Юлія Олександрівна (Анатолиди 

Юлия Александровна, Anatolidi Iuliia), 

23.04.1983 р.н., громадянка Російської 

Федерації, член Наглядової ради  

АТ "Чорноморський банк реконструкції і 

розвитку" (АО "Черноморский банк развития  

и реконструкции"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

318.  Собещанська Ольга Всеволодівна 

(Собещанская Ольга Всеволодовна, 

Sobeshchanskaya Olga), 07.06.1974 р.н., 

громадянка Російської Федерації, член Ради 

директорів АТ АІКБ "Єнісейський об'єднаний 

банк" (АО АИКБ "Енисейский объединенный 

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; 

десять років 



 
  240                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 

банк"), перший заступник міністра фінансів 

Красноярського краю. 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

319.  Серьодкін Володимир Георгійович (Серёдкин 

Владимир Георгиевич, Seredkin Vladimir), 

09.03.1947 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 246002148082,  

Голова Ради директорів АТ АІКБ "Єнісейський 

об'єднаний банк" (АО АИКБ "Енисейский 

объединенный банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

320.  Бєлоногов Сергій Олександрович (Белоногов 

Сергей Александрович, Belonogov Sergei), 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

246311746971, секретар Ради директорів  

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; 

десять років 



 
  241                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 

АТ АІКБ "Єнісейський об'єднаний банк"  

(АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"). 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

321.  Стехін Роман Юрійович (Стехин Роман 

Юрьевич, Stekhin Roman), громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

244700123711, член Ради директорів АТ АІКБ 

"Єнісейський об'єднаний банк" (АО АИКБ 

"Енисейский объединенный банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

322.  Гаріфуліна Ассія Валієвна (Гарифулина Ассия 
Валиевна, Garifulina Assia), 08.11.1948 р.н., 
громадянка Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
246300562676, Президент – Голова Правління 
АТ АІКБ "Єнісейський об'єднаний банк"  
(АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



 
  242                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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

323.  Бутов Артем Сергійович (Бутов Артем 
Сергеевич, Butov Artem), 23.07.1989 р.н., 
громадянин Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 
податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника  
податків – 770172071135, Голова Правління  
АТ "Банк Заріччя" (АО "Банк Заречье"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

324.  Девятих Наталія Володимирівна (Девятых 
Наталья Владимировна, Deviatykh Natalia), 
07.01.1959 р.н., громадянка Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 773101602667, Голова Ради 
директорів АТ "Банк Заріччя" (АО "Банк 
Заречье"), співзасновниця ТОВ “Портрет землі” 
(ТОТ Крим, ОДРН – 1159102055090), 
співзасновниця ТОВ “Іфігенія” (ТОТ Крим, 
ОДРН – 1159102026060). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 
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посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

325.  Рябов Ігор Олексійович (Рябов Игорь 

Алексеевич, Riabov Igor), 29.08.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

165603367947, заступник Голови Правління  

АТ "Банк Заріччя" (АО "Банк Заречье"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 

326.  Глухов Максим Олексійович (Глухов Максим 

Алексеевич, Glukhov Maxim), 16.05.1978 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

402704228415, Голова Правління ТОВ "Банк 

Еліта" (ООО "Банк Элита"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

327.  Гапуненков Володимир Васильович 

(Гапуненков Владимир Васильевич, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

Gapunenkov Vladimir), 13.02.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

402901368637, Голова Наглядової ради  

ТОВ "Банк Еліта" (ООО "Банк Элита"), 

заступник міністра – начальник управління 

фінансового контролю міністерства фінансів 

Калузької області. 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

328.  Саладущенков Ігор Анатолійович 

(Саладущенков Игорь Анатольевич, 

Saladuschenkov Igor), громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 402911669739,  

Заступник Голови Правління ТОВ "Банк Еліта"  

(ООО "Банк Элита"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

329.  Малахов Олег Валерійович (Малахов Олег 

Валерьевич, Malakhov Oleg), 19.10.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

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 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

121508925902, член Правління,  

ТВО президента ПАТ "Банк "Йошкар-Ола"  

(ПАО "Банк "Йошкар-Ола"). 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 
330.  Царегородцев Ігор Іванович (Царегородцев 

Игорь Иванович, Tsaregorodtsev Igor), 

громадянин Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
121500027054, член Правління ПАТ "Банк 

"Йошкар-Ола" (ПАО "Банк "Йошкар-Ола"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

331.  Чайкін Сергій Анатолійович (Чайкин Сергей 

Анатoльeвич, Chaikin Sergei), громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

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; 

десять років 



 
  246                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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121526536070, Голова Ради директорів  

ПАТ "Банк "Йошкар-Ола" (ПАО "Банк 

"Йошкар-Ола"). 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

332.  Плотніков Олексій В'ячеславович (Плотников 

Алексей Вячеславович, Plotnikov Aleksei), 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

121504462107, член Ради директорів  

ПАТ "Банк "Йошкар-Ола"  

(ПАО "Банк "Йошкар-Ола"). 

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

333.  Пермінова Олена Валеріївна (Перминова Елена 

Валерьевна, Perminova Elena), громадянка 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

121511352899, член Ради директорів  

ПАТ "Банк "Йошкар-Ола"  

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 участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

десять 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 

(ПАО "Банк "Йошкар-Ола"). іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

6) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 
___________________ 


