
 
 

Додаток 1 
до рішення Ради національної безпеки і оборони України  
від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення 

змін до персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)" 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ, 
до яких застосовуються 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.  Вацковський Костянтин Борисович  
(рос.: Вацковский Константин Борисович) 
громадянин РФ,  
ІПН – 614501924155  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів; 
6) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
7) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах; 
 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної  держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 
емітованими резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

2.  Донченко Віталій Валерійович  
(рос.: Донченко Виталий Валериевич) 
15.06.1977 р.н., громадянин РФ,  
ІПН – 614403362028  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
6) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах; 
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах 
на території іноземної  держави; 
9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 
емітованими резидентами іноземної держави; 
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10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

3.  Лавренюк Наталія Миколаївна  
26.02.1975 р.н., громадянка України, 
зареєстрована за адресою: м. Львів, 
вул. Івана Франка, 115, кв. 3-А, 
ІПН – 2745001404  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів; 
6) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
7) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах; 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах 
на території іноземної  держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 
емітованими резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
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12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

4.  Лісогор Сергій Вікторович  
(рос.: Лисогор Сергей Викторович) 
06.04.1984 р.н., громадянин РФ,  
ІПН – 770172720703  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
6) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах; 
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної  держави; 
9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 
емітованими резидентами іноземної держави; 
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

Три роки 

5.  Марченко Оксана Михайлівна  
28.04.1973 р.н., громадянка України, 
зареєстрована за адресою: м. Київ, 
вул. Медвинська, 24, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
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ІПН – 2678119124  4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів; 
6) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
7) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах; 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної  держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 
емітованими резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

6.  Маслюк Олександр Миколайович  
(рос.: Маслюк Александр Николаевич) 
08.03.1982 р.н., громадянин РФ,  
ІПН – 772508899900 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
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5) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
6) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах; 
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної  держави; 
9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 
емітованими резидентами іноземної держави; 
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

7.  Медведчук Віктор Володимирович  
07.08.1954 р.н., громадянин України, 
зареєстрований за адресою: м. Київ, 
вул. Медвинська, 24, 
ІПН – 1994214296  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів; 
6) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
7) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
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8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах; 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах 
на території іноземної  держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 
емітованими резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

8.  Попов Михайло Юрійович  
(рос.: Попов Михаил Юрьевич) 
13.02.1952 р.н., уродженець 
м. Петропавловськ-Камчатський 
Камчатського краю РФ, проживає у 
м. Краснодарі Краснодарського краю РФ, 
доктор соціологічних наук, головний 
редактор всеросійського наукового журналу 
"Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки"  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
 
4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах; 
5) припинення надання телекомунікаційних послуг 
і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) заборона передання технологій, прав на об'єкти  права 
інтелектуальної власності; 
7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 


