
Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України  

від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

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

від 10 березня 2023 року № 145/2023 

 

 

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.  Андреєв Володимир Ілліч (Андреев 

Владимир Ильич, Andreev Vladimir), 

25.11.1960 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 503206107204. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

п'ятдесят 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 

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.  Бешкарев Владислав Вікторович  

(Бешкарев Владислав Викторович, 

Beshkarev Vladislav), 11.08.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 770406564844. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят 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 

3.  Івашкевич Олександр Сергійович 

(Ивашкевич Александр Сергеевич, 

Ivashkevich Aleksandr), 23.09.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 772771843480. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

4.  Парамонов Олександр Анатолійович 

(Парамонов Александр Анатольевич, 

Paramonov Aleksandr), 17.05.1989 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

п'ятдесят років 



 

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 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772156802720. 

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. 

 

5.  Чавкін Олександр Володимирович  

(Чавкин Александр Владимирович,  

Chavkin Aleksandr), 29.04.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616608679076. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 



 

5 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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.  Самсоненко Раїса Андріївна (Самсоненко 

Раиса Андреевна, Samsonenko Raisa), 

22.04.1941 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616813552403. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 



 

6 

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. 

 

7.  Самсоненко Сергій Борисович  

(Самсоненко Сергей Борисович, 

Samsonenko Sergei), 17.11.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616813552587. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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, 

п'ятдесят 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 

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.  Багавдінов Німатула Магомедович 

(Багавдинов Ниматула Магомедович, 

Bagavdinov Nimatula), 17.04.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773372503652. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

9.  Авдєєва Альона Ігорівна (Авдеева Алёна 

Игоревна, Avdeeva Alena), 04.05.1985 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 771371624185. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10.  Тірацуян Леон Георгійович  

(Тирацуян Леон Георгиевич, Tiratsuian 

Leon), 22.04.1983 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 616114595355. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

11.  Камєнєв Андрій Миколайович  

(Каменев Андрей Николаевич,  

Kamenev Andrei), 30.05.1980 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616515582900. 

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. 

 

12.  Осетров Денис Вікторович  

(Осетров Денис Викторович, Osetrov Denis), 

27.03.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772773144208. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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.  Красовський Юрій Васильович  

(Красовский Юрий Васильевич,  

Krasovskii Iurii), 05.05.1969 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 773001649848. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят 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 

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.  Гаджієв Магомедрасул Магомедович 

(Гаджиев Магомедрасул Магомедович, 

Gadzhiev Magomedrasul), 29.07.1997 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770706721706. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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, 

п'ятдесят 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 

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.  Журавська Ольга Георгіївна (Журавская 

Ольга Георгиевна, Zhuravskaia Olga), 

30.04.1981 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770302161880. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

16.  Павловський Дмитро Андрійович 

(Павловский Дмитрий Андреевич, 

Pavlovskii Dmitrii), 10.10.1979 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773607718497. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

17.  Шумов Дмитро Миколайович (Шумов 

Дмитрий Николаевич, Shumov Dmitrii), 

03.09.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773423642304. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

18.  Ронамі Катерина Юріївна (Ронами 

Екатерина Юрьевна, Ronami Ekaterina), 

20.08.1988 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників 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;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773001649774. 

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. 

 

19.  Ронамі Ратмір Валерійович  

(Ронами Ратмир Валерьевич, Ronami 

Ratmir), 20.10.1989 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 773612157173. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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. 

 

20.  Наливкін Георгій Георгійович (Наливкин 

Георгий Георгиевич, Nalivkin Georgii), 

24.03.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 666200890155. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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.  Мисливцев Андрій Станіславович 

(Мысливцев Андрей Станиславович, 

Myslivtsev Andrei), 07.12.1989 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 784100349018. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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, 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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.  Єгорченко Лариса Валеріївна (Егорченко 

Лариса Валерьевна, Egorchenko Larisa), 

16.12.1978 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773509164466. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

23.  Юсупова Ляля Назіповна (Юсупова Ляля 

Назиповна, Iusupova Lialia), 23.01.1967 р.н., 

громадянка Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773000916709. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

24.  Гришкін Едуард Миколайович (Гришкин 

Эдуард Николаевич, Grishkin Eduard), 

03.08.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772331980541. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

25.  Градинар Максим Анатолійович  

(Градинарь Максим Анатольевич, Gradinar 

Maksim), 06.05.1984 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 

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 616802939085. 

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. 

 

26.  Далецька Вероніка Юріївна (Далецкая 

Вероника Юрьевна, Daletskaia Veronika), 

23.10.1979 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770307207337. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) 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. 

 

27.  Малишев Вадим Олександрович (Малышев 

Вадим Александрович, Malyshev Vadim), 

13.05.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771815824502. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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. 

 

28.  Кирюхін Максим Валерійович (Кирюхин 

Максим Валерьевич, Kiriukhin Maksim), 

27.08.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 090100068585. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) 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.  Маслов Михайло Олександрович (Маслов 

Михаил Александрович, Maslov Mikhail), 

08.01.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 591300727801. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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.  Мережко Анатолій Володимирович 

(Мережко Анатолий Владимирович, 

Merezhko Anatolii), 11.10.1985 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 344596301164. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

31.  Коломейцев Олександр Вікторович 

(Коломейцев Александр Викторович, 

Kolomeitsev Aleksandr), 10.01.1984 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616508496270. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

32.  Титова Наталія Михайлівна (Титова 

Наталья Михайловна, Titova Natalia), 

10.05.1983 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників 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;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616705764009. 

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. 

 

33.  Тарасенко Володимир Євгенович 

(Тарасенко Владимир Евгеньевич,  

Tarasenko Vladimir), 17.01.1980 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 615017406875. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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. 

 

34.  Силиков Роман Георгійович (Силиков 

Роман Георгиевич, Silikov Roman), 

20.09.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616504673217. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят 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 

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. 

 

35.  Нагорних Євген Олександрович  

(Нагорных Евгений Александрович, 

Nagornykh Evgenii), 25.10.1980 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616204285407. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

36.  Вишняков Ігор Петрович (Вишняков Игорь 

Петрович, Vishniakov Igor), 17.07.1981 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616708443451. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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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.  Терещенко Віктор Вікторович (Терещенко 

Виктор Викторович, Tereshchenko Viktor), 

07.09.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616201918524. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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38.  Дробушко Сергій Сергійович (Дробушко 

Сергей Сергеевич, Drobushko Sergei), 

05.09.1983 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616802899724. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

39.  Єремєєва Марина Володимирівна (Еремеева 

Марина Владимировна, Eremeeva Marina), 

26.02.1983 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників 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;  

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 231517054418. 

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. 

 

40.  Корнілов Леонід Леонідович (Корнилов 

Леонид Леонидович, Kornilov Leonid), 

25.12.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 502771963554. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят 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 

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. 

 

41.  Колімбет Павло Сергійович (Колимбет 

Павел Сергеевич, Kolimbet Pavlo), 

11.04.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 610205318100. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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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. 

 

42.  Дмитрієв Дмитро Миколайович  

(Дмитриев Дмитрий Николаевич,  

Dmitriev Dmitrii), 25.09.1979 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

43.  Сулейманов Руслан Мугрушевич 

(Сулейманов Руслан Мугрушевич, 

Suleimanov Ruslan), 27.11.1981 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773615094429. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

44.  Жердер Олег Семенович (Жердер Олег 

Семенович, Zherder Oleg), 10.05.1953 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773600906639. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

45.  Аваков Євген Рачієвич (Аваков Евгений 

Рачиевич, Avakov Еvgenii), 24.05.1954 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772784144351. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

46.  Теребіж Олександр Валерійович (Теребиж 

Александр Валериевич, Terebizh Aleksandr), 

18.07.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників 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;  

п'ятдесят років 



 

40 

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: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773713314231. 

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. 

 

47.  Кузнецов Павло Вікторович (Кузнецов 

Павел Викторович, Kuznetsov Pavel), 

05.03.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770301355561. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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. 

 

48.  Захаров Євген Владиславович (Захаров 

Евгений Владиславович, Zakharov Evgenii), 

21.07.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771614626204. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят 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 

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. 

 

49.  Вілкова Наталія Борисівна (Вилкова 

Наталья Борисовна, Vilkova Natalia), 

28.03.1973 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 471605287998. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

50.  Недобєжкін Олександр В'ячеславович 

(Недобежкин Александр Вячеславович, 

Nedobezhkin Aleksandr), 25.01.1981 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 711606305689. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят 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 
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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. 

 

51.  Овсепян Арман Сенікович  

(Овсепян Арман Сеникович,  

Ovsepian Arman), 19.11.1982 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616114331747. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

52.  Данилова Марина Сергіївна (Данилова 

Марина Сергеевна, Danilova Marina), 

15.10.1978 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770301903000. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

53.  Кушнер Сергій Пейсахович  

(Кушнер Сергей Пейсахович, Kushner 

Sergei), 01.12.1977 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 

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 781907195120. 

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. 

 

54.  Вікторова Людмила Миколаївна  

(Викторова Людмила Николаевна,  

Viktorova Liudmila), 07.08.1960 р.н., 

громадянка Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780509182434. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) 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. 

 

55.  Шабаршин Леонід Романович (Шабаршин 

Леонид Романович, Shabarshin Leonid), 

06.06.1988 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 732897803708. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят 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 

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. 

 

56.  Меліхов Григорій Валерійович (Мелихов 

Григорий Валерьевич, Melikhov Grigorii), 

29.01.1990 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 504214346543. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 
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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. 

 

57.  Димов Олексій Вікторович  

(Дымов Алексей Викторович, Dymov 

Aleksei), 02.10.1986 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно  

з Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 772070889542. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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№ 
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(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. 

 

58.  Мезенцев Олександр Юрійович (Мезенцев 

Александр Юрьевич, Mezentsev Aleksandr), 

30.09.1983 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 622701436687. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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№ 
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Строк 

застосування 

59.  Гусєв Юрій Віталійович (Гусев Юрий 

Витальевич, Gusev Iurii), 06.06.1995 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 784003827558. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

60.  Трусова Ольга Іванівна (Трусова Ольга 

Ивановна, Trusova Olga), 26.01.1960 р.н., 

громадянка Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

п'ятдесят років 
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Строк 

застосування 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772800368305. 

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.  Козявкін Сергій Геннадійович (Козявкин 

Сергей Геннадьевич, Koziavkin Sergei), 

12.05.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771410425796. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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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.  Денисова Дарина Борисівна (Денисова 

Дарина Борисовна, Denisova Darina), 

23.03.1984 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770901264436. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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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.  Петухов Андрій Миколайович (Петухов 

Андрей Николаевич, Petukhov Andrei), 

24.02.1984 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770871288500. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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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.  Анохін Сергій В'ячеславович (Анохин 

Сергей Вячеславович, Anokhin Sergei), 

14.05.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773410118358.  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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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.  Пирожков Олександр Михайлович 

(Пирожков Александр Михайлович, 

Pirozhkov Aleksandr), громадянин  

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 780620627360. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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66.  Єтумян Гарій Овсепович (Етумян Гарий 

Овсепович, Etumian Garii), 16.04.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771303765942. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

67.  Першина Світлана Сергіївна (Першина 

Светлана Сергеевна, Pershina Svetlana), 

04.03.1977 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників 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;  

п'ятдесят років 
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Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771375383188. 

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.  Зайцев Дмитро Сергійович (Зайцев 

Дмитрий Сергеевич, Zaitsev Dmitrii), 

15.04.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 505004363262. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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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.  Топилін Сергій Миколайович (Топилин 

Сергей Николаевич, Topilin Sergei), 

04.07.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772010313666. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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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.  Кабіров Раміс Рішатович (Кабиров Рамис 

Ришатович, Kabirov Ramis), 28.12.1993 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 163503084878. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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№ 
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(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. 

 

71.  Кондрашов Валентин Михайлович 

(Кондрашов Валентин Михайлович, 

Kondrashov Valentin), 30.11.1980 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 503803402500. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

72.  Кучерявенко Сергій Сергійович 

(Кучерявенко Сергей Сергеевич, 

Kucheriavenko Sergei), 25.05.1985 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 242305157410. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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73.  Волков Михайло Юрійович (Волков 

Михаил Юрьевич, Volkov Mikhail), 

19.04.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 251002730107. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

74.  Бєлянін Дмитро Андрійович (Белянин 

Дмитрий Андреевич, Belianin Dmitrii), 

02.06.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників 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;  

п'ятдесят років 
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застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 420590476890. 

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. 

 

75.  Кутьєв Володимир Геннадійович (Кутьев 

Владимир Геннадьевич, Kutev Vladimir), 

20.03.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 421712987880. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

76.  Антонова Наталія Михайлівна (Антонова 

Наталья Михайловна, Antonova Natalia), 

25.09.1975 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 165803772389. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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.  Гаврилова Алсу Марселівна (Гаврилова 

Алсу Марселевна, Gavrilova Alsu), 

18.02.1983 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 165711915728. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) 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.  Тумачов Андрій Вікторович (Тумачёв 

Андрей Викторович, Tumachev Andrei), 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771872019051. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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.  Баштунов Андрій Вікторович (Баштунов 

Андрей Викторович, Bashtunov Andrei), 

07.10.1983 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 390404185514. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

80.  Фурманов Віктор Миколайович (Фурманов 

Виктор Николаевич, Furmanov Viktor), 

28.06.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773105769233. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

81.  Смоленцев Максим Юрійович (Смоленцев 

Максим Юрьевич, Smolentsev Maksim), 

04.09.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників 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;  

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 121501761620. 

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. 

 

82.  Шейкіна Олена Миколаївна (Шейкина 

Елена Николаевна, Sheikina Elena), 

20.09.1981 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 782703482464.  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 



 

71 

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) 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. 

 

83.  Половинченко Максим Васильович 

(Половинченко Максим Васильевич, 

Polovinchenko Maksim), 28.02.1988 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616802913087. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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.  Парамонов Віктор Олександрович 

(Парамонов Виктор Александрович, 

Paramonov Viktor), 28.08.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772076352698. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят 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 

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.  Філіпочкін Олександр Петрович 

(Филипочкин Александр Петрович, 

Filipochkin Aleksandr), 27.08.1991 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);  

 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 
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(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. 

 

86.  Васильєва Олена Валентинівна (Васильева 

Елена Валентиновна, Vasileva Elena), 

10.10.1983 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 637205098852. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

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

Строк 

застосування 

87.  Хомченко Микола Іванович (Хомченко 

Николай Иванович, Khomchenko Nikolai), 

15.07.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 323400484433. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

88.  Казорін Дмитро Сергійович (Казорин 

Дмитрий Сергеевич, Kazorin Dmitrii), 

06.11.1984 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;  

п'ятдесят років 
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Строк 

застосування 

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. 

 

89.  Семіохін Роман Олександрович  

(Семиохин Роман Александрович, 

Semiokhin Roman), 09.02.1977 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 

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;  

 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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. 

 

90.  Каршков Сергій Сергійович  

(Каршков Сергей Сергеевич,  

Karshkov Sergei), 14.10.1980 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;  

п'ятдесят 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 

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. 

 

91.  М'ягкова Ірина Іванівна (Мягкова Ирина 

Ивановна, Miagkova Irina), 21.12.1980 р.н., 

громадянка Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 290215968595. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 



 

79 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 
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(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. 

 

92.  Ляпустін Ігор Віталійович  

(Ляпустин Игорь Витальевич,  

Liapustin Igor), 13.07.1975 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 772583324315. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 
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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. 

 

93.  Кеббул Марія Ламриївна (Кеббул Мария 

Ламриевна, Kebbul Mariia), 12.01.1993 р.н., 

громадянка Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773393307144. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

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

Строк 

застосування 

94.  Смазнов Олексій В'ячеславович (Смазнов 

Алексей Вячеславович, Smaznov Aleksei), 

28.09.1993 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772621928751. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

95.  Перов Павло Валерійович (Перов Павел 

Валерьевич, Perov Pavel), 04.07.1981 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

п'ятдесят років 
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Строк 

застосування 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 525811018653. 

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. 

 

96.  Дантурян Соня (Danturian Sonia),  

25.11.1989 р.н., громадянка Республіки 

Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) 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. 

 

97.  Кондратенко Сергій Сергійович 

(Кондратенко Сергей Сергеевич, 

Kondratenko Sergei / Sergey),  

05.11.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації та Республіки Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят 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 

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. 

 

98.  Кондратенко Галина (Кондратенко Галина, 

Kondratenko Galina), 01.11.1982 р.н., 

громадянка Республіки Кіпр  

та 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;  

 

 

п'ятдесят 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 

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. 

 

99.  Мхітарян Аарон (Mkhitarian Aaron), 

03.12.1984 р.н., громадянин Республіки 

Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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№ 
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Строк 
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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.  Еліот Річард Льюїс Чарльз (Elliott Richard 

Lewis Charles), 1972 р.н., громадянин 

Сполученого Королівства Великої Британії  

і Північної Ірландії. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 
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Строк 

застосування 

101.  Костантінос Бамбос Харалампос / 

Хараламбос (Constantinos Bambos 

Charalampos / Charalambous),  

06.10.1992 р.н., громадянин Сполученого 

Королівства Великої Британії  

і Північної Ірландії. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

102.  Ковальська Іванна Кінга (Kowalska  

Iwanna / Joanna Kinga), громадянка 

Республіки Польща, закордонний  

паспорт ЕЕ0986135. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

п'ятдесят років 
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№ 
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Строк 

застосування 

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. 

 

103.  Персіна Лая Лука (Percina Laya Louka), 

08.07.1970 р.н., громадянка Республіки 

Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят 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 

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. 

 

104.  Мікаелян Карен Мікаелович  

(Микаелян Карен Микаелович, Mikaelian 

Karen), громадянин Республіки Вірменія, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770601350638. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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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. 

 

105.  Цифетакіс Стиліанос (Tsifetakis Stylianos), 

26.06.1971 р.н., громадянство України 

відсутнє. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

106.  Іп Хо Чі (Yip Ho Chi), громадянство України 

відсутнє. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

107.  Ло Кай Бонг (Lo Kai Bong), номер 

посвідчення особи – Z 015657(5), 

громадянство України відсутнє. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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108.  Чау Сю Ін (Chow Siu Ying), 18.10.1957 р.н., 

громадянство України відсутнє. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 

109.  Гордон Лідія Александра (Gordon Lydia 

Alexandra), 04.07.1993 р.н., громадянка 

Сполученого Королівства Великої Британії  

і Північної Ірландії. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

п'ятдесят років 
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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. 

 

110.  Фурнаріс Янніс (Phournaris Giannis), 

11.04.1978 р.н., громадянин Республіки 

Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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№ 

з/п 
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посада / професійна діяльність 
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(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. 

 

111.  Антоніоу Елеана (Antoniou Eleana), 

громадянка Республіки Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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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. 

 

112.  Антоніоу Антоніос (Antoniou Antonios), 

громадянин Республіки Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

113.  Антоніоу Фані Схіза (Antoniou Phani 

Schiza), громадянка Республіки Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

114.  Антоніоу Константінос (Antoniou 

Konstantinos), 21.04.1961 р.н.,  

громадянин Республіки Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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. 

 

п'ятдесят років 
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115.  Озкан Гюн (Ozkan Gun), 01.05.1990 р.н., 

громадянин Турецької 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;  

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

п'ятдесят років 

116.  Де Вінтер Аренд Ян (De Winter Arend Jan), 

20.02.1969 р.н., громадянин Королівства 

Нідерланди. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

п'ятдесят років 
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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. 

 

117.  Арцун Рафік (Artzoun Raphik),  

15.02.1978 р.н., громадянин Республіки 

Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

п'ятдесят років 
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Строк 
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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. 

 

118.  Ясонос Полюксені (Iasonos Poluxeni), 

12.06.1985 р.н., громадянка Республіки 

Кіпр, паспорт громадянина Республіки Кіпр 

K00019864. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

п'ятдесят років 
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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. 

 

119.  Параскева Іоанна (Paraskeua Ioanna), 

11.07.1992 р.н., громадянка Республіки 

Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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;  

 

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

120.  Пілакурі Мікаела (Pillacuri Michaella), 

12.04.1992 р.н., громадянка Республіки 

Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, 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);  

 

п'ятдесят років 
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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. 

 

_________________________ 


