
Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 19 березня 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. Абісов Сергій Вадимович                      

(ABISOV SERGIY) 

Народився 27 листопада 1967 р.                        

у м. Сімферополі, 

громадянин України, 

паспорт громадянина України серії                  

ЕС № 571336, виданий 5 грудня 1998 р. 

Желєзнодорожним РВ Сімферопольського 

МУ ГУМВС України в Криму, 

паспорт громадянина України для виїзду 

за кордон серії ЕТ № 578597, виданий                  

29 грудня 2011 р.,  

зареєстрований за адресою: 

вул. Металістів, 10, м. Сімферополь, 

Автономна Республіка Крим, 

колишній начальник відділу карного 

розшуку Сімферопольського міського 

управління Головного управління 

Міністерства внутрішніх справ України               

в Автономній Республіці Крим, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) повна заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального моря 

України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на території 

України;  

Безстроково 



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 

підполковник міліції,  

Міністр внутрішніх справ по Республіці 

Крим 

 

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) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом  

2. Азаров Микола Янович 

Народився 17 грудня 1947 р.                               

у м. Калузі Калузької області РРФСР, 

колишній Прем'єр-міністр України  

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

Безстроково 



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 

8) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 

спеціальних звань, класних чинів) 

3. Аксьонов Сергій Валерійович 

Народився 26 листопада 1972 р.                      

у м. Бєльці Молдовської РСР,  

громадянин України, 

зареєстрований за адресою:                 

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв 

Сталінграда, буд. 35, кв. 231 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

 

Безстроково 



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 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

8) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 
спеціальних звань, класних чинів) 

4. Бобков Олександр Михайлович 

Народився 18 квітня 1960 р. у м. Донецьк, 
громадянин України, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

Безстроково 



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 

значився зареєстрованим за адресою:  
м. Донецьк, вул. Герасименко, 8, кв. 1, 

колишній народний депутат Верховної 
Ради України 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

 

 



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 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 
спеціальних звань, класних чинів) 

5. Грицай Валерій Миколайович                   
(GRYTSAI VALERII) 

Народився 29 листопада 1969 р.                            
у м. Глобине Полтавської області, 

громадянин України, 

паспорт громадянина України серії                    
ЕЕ № 848971, виданий 12 вересня 2003 р. 
Центральним РВ Сімферопольського                  
МУ ГУМВС України в Криму, 

паспорт громадянина України для виїзду 
за кордон серії ЕН № 224246, виданий                 
12 серпня 2010 р., 

зареєстрований за адресою: 
вул. Футболістів, 20, м. Сімферополь, 
Автономна Республіка Крим, 

колишній начальник Управління 
громадської безпеки Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ України                 
в Автономній Республіці Крим, полковник 
міліції, 

начальник Управління організації охорони 
громадського порядку та взаємодії                          
з органами виконавчої влади суб'єктів 
Російської Федерації та органами 
місцевого самоврядування МВС по 
Республіці Крим 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

8) повна заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 
повітряного простору України або здійснення посадки на території 
України; 

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 

Безстроково 



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 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

6. Затулін Костянтин Федорович 

Народився 7 вересня 1958 р. у м. Батумі 

Грузинської РСР, 

громадянин РФ, російський політик, член 

комітету Держдуми РФ у справах СНД                  

і зв'язках із співвітчизниками, директор 

Інституту діаспори та інтеграції, депутат 

Державної Думи РФ 1, 4, 5, 7 скликань                

від партії "Єдина Росія", член Ради по 

зовнішній та оборонній політиці 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

Безстроково 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%A1%D0%9D%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97


8 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 
спеціальних звань, класних чинів) 

7. Зима Петро Анатолійович 

Народився 18 січня 1970 р.                                      

у м. Артемівськ Донецької області, 

громадянин України,  

зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 

вул. Шапошнікова, буд. 1, кв. 25 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

Безстроково 



9 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 
спеціальних звань, класних чинів) 

8. Іванцов Андрій Геннадійович                      

(IVANTSOV ANDRII) 

Народився 12 лютого 1962 р.                                   

у м. Сімферополі, 

громадянин України, 

зареєстрований за адресою: 

вул. Самокиша, 24, кв. 10, м. Сімферополь, 

Автономна Республіка Крим, 

колишній начальник Алуштинського 

міського відділу Головного управління 

Міністерства внутрішніх справ України                  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

Безстроково 



10 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

в Автономній Республіці Крим, полковник 

міліції, 

заступник Міністра внутрішніх справ по 

Республіці Крим 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) повна заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального моря 

України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

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) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом 

9. Кирилін Олег Геннадійович                   

(KYRYLIN OLEG) 

Народився 23 квітня 1969 р.                                     

у м. Сімферополі, 

громадянин України, 

паспорт громадянина України серії ЕС                  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Безстроково 



11 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

№ 070381, виданий 17 жовтня 1995 р. 

Київським РВ Сімферопольського МУ 

ГУМВС України в Криму, 

паспорт громадянина України для виїзду 

за кордон серії ЕН № 243923, виданий                

19 серпня 2010 р., 

зареєстрований за адресою: 

вул. Севастопольська, 74/24, 

м. Сімферополь, Автономна Республіка 

Крим, 

колишній перший заступник начальника 

Головного управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Автономній 

Республіці Крим – начальник слідчого 

управління, полковник міліції, 

заступник Міністра внутрішніх справ по 

Республіці Крим – начальник слідчого 

управління 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави               
або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України,                   
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України;  

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) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

10. Колесніченко Вадим Васильович 

Народився 21 березня 1958 р. у м. Умань 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Безстроково 



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 

Черкаської області, 

громадянин України,  

значився зареєстрованим за адресою: 

АР Крим, м. Ялта, вул. Боткінська, 4,  

кв. 1 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

 



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 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 
спеціальних звань, класних чинів) 

11. Константинов Володимир Андрійович 

Народився 19 листопада 1956 р. у 

м. Боготол, Молдова,  

громадянин України, 

зареєстрований за адресою: АР Крим, 

м. Сімферополь, вул. Безпалого, 154 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Безстроково 



14 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 
спеціальних звань, класних чинів) 

12. Курченко Сергій Віталійович 

Народився 21 вересня 1985 р. 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

8) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

Безстроково 



15 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 
спеціальних звань, класних чинів) 

13. Кусюк Сергій Миколайович                       

(KUSIUK SERGII) 

Народився 1 грудня 1966 р.                                     

у с. Мала Мочулка Теплицького району 

Вінницької області, 

громадянин України, 

паспорт громадянина України серії СН                 

№ 102480, виданий 30 січня 1996 р. 

Московським РУ ГУМВС України в                    

м. Києві, 

паспорт громадянина України для виїзду 

за кордон серії ЕЕ № 503983, виданий                

12 вересня 2008 р., 

зареєстрований за адресою: вул. Урлівська, 

11/44 347, м. Київ, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

Безстроково 
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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 

проживає в м. Москва, Російська 

Федерація, 

колишній командир полку міліції 

особливого призначення "Беркут" 

Головного управління Міністерства 

внутрішніх справ України в м. Києві, 

полковник міліції, 

співробітник мобільного загону 

особливого призначення Федеральної 

служби військ Національної гвардії 

Російської Федерації, 

переховується від органів прокуратури 

України в м. Москва, Російська Федерація 

8) повна заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 
повітряного простору України або здійснення посадки на території 
України; 

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) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

14. Лебедєв Павло Валентинович 

Народився 12 липня 1962 р.                                    

у с. Новомихайловське Туапсинського 

району Краснодарського краю РРФСР,  

громадянин України, 

колишній Міністр оборони України, член 

Партії регіонів, перебуває в розшуку 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

Безстроково 
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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 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 
спеціальних звань, класних чинів) 

15. Пасічник Леонід Іванович 

Народився 15 березня 1970 р.                                 

у  м. Луганськ, громадянин України, 

значився зареєстрованим за адресою: 

м. Луганськ, вул. Брестський проїзд, 32 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

Безстроково 
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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 

польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 

спеціальних звань, класних чинів) 
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Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 
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діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

16. Поддубов Олександр Олександрович 

(PODDUBOV OLEKSANDR) 

Народився 8 листопада 1963 р. у с. Заріччя 

Нижньогірського району Автономної 

Республіки Крим, 

громадянин України, 

зареєстрований за адресою: вул. Юмашева, 

13/37, м. Севастополь, Автономна 

Республіка Крим, 

колишній начальник Гагарінського 

районного відділу Головного управління 

Міністерства внутрішніх справ України                 

в м. Севастополі, полковник міліції, 

начальник управління МВС Росії по                     

м. Севастополю 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) повна заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального моря 

України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на території 

України; 

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;  

Безстроково 



20 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

17. Поклонська Наталя Володимирівна 

Народилася 18 березня 1980 р., 

громадянка України,  

зареєстрована за адресою: АР Крим, 

м. Сімферополь, просп. Кірова, 66 1/7, 

кв. 62 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

Безстроково 



21 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 

спеціальних звань, класних чинів) 

18. Пшонка Віктор Павлович 

Народився 6 лютого 1954 р., 

колишній Генеральний прокурор України  

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

Безстроково 



22 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 

спеціальних звань, класних чинів) 

19. Саламатін Дмитро Альбертович 

Народився 26 квітня 1965 р. у 

м. Караганда, Республіка Казахстан,  

громадянин України, 

значився зареєстрованим за адресою: 

Донецька область, м. Мар'їнка, 

вул. Шахтарська, 55, 

колишній Міністр оборони України, член 

Партії регіонів 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

 

Безстроково 



23 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 

спеціальних звань, класних чинів) 

20. Соркін Ігор В'ячеславович 

Народився 03 березня 1967 р.                               

у м. Донецьк, Донецької області, 

колишній голова НБУ  

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

Безстроково 



24 
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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

8) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 

спеціальних звань, класних чинів) 

 



25 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

21. Табачник Дмитро Володимирович 

Народився 26 листопада 1963 р. у м. Києві,  

колишній Міністр освіти і науки України 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

 

Безстроково 
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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 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 

спеціальних звань, класних чинів) 

22. Ткаченко Микола Миколайович 

(TKACHENKO MYKOLA) 

Народився 1 січня 1974 р. у м. Макіївці 

Донецької області, 

громадянин України, 

паспорт громадянина України серії МЕ                

№ 404131, виданий 20 травня 2004 р. 

Центральноміським РВ Макіївського               

МУ ГУМВС України в Донецькій області, 

паспорт громадянина України для виїзду 

за кордон серії ЕК № 423148, виданий               

17 серпня 2009 р., 

зареєстрований за адресою:  

вул. Леніна, 17, кв. 34, м. Макіївка, 

Донецька область, 

колишній начальник Керченського 

міського відділу Головного управління 

Міністерства внутрішніх справ України                 

в Автономній Республіці Крим, полковник 

міліції, 

начальник Управління Міністерства 

1) блокування активів — тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави                

або діють в їх інтересах;  

8) повна заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального моря 

України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на території 

України; 

 

Безстроково 



27 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

внутрішніх справ Російської Федерації по 

м. Керч 

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) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

23. Федорян Микола Аурелович  

Народився 08 березня 1960 р.                                

у с. Нижні Петрівці Сторожинецького 

району Чернівецької області, 

громадянин України, 

значився зареєстрованим за адресою: 

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лексіна, 

52, кв. 65, 

колишній заступник начальника ГУ МВС 

України в АР Крим 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

Безстроково 



28 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 
спеціальних звань, класних чинів) 

24. Фіськов Микола Миколайович                      

(FISKOV MYKOLA) 

Народився 15 березня 1969 р.                                   

у с. Новоолександрівка Краснодонського 

району Луганської області, 

громадянин України, 

паспорт громадянина України серії ЕН                            

№ 019933, виданий 21 листопада 2001 р. 

Краснодонським МВ УМВС України в 

Луганській області, 

паспорт громадянина України для виїзду 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

Безстроково 



29 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

за кордон серії ЕХ № 142769, виданий                  

12 червня 2013 р., 

зареєстрований за адресою: пров. Молодої 

Гвардії, 11/4, м. Краснодон, Луганська 

область, 

колишній начальник Свердловського 

міського відділу Головного управління 

Міністерства внутрішніх справ України в 

Луганській області, полковник міліції, 

"заступник Міністра внутрішніх справ 

Луганської Народної Республіки – 

начальник кримінальної міліції"   

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави              
або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 
повітряного простору України або здійснення посадки на території 
України; 

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) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

25. Черпіцький Олександр Зіновійович 

Народився 14 січня 1967 р. у с. Тригіря 

Житомирського району Житомирської 

області,  

громадянин України, 

значився зареєстрованим за адресою: 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

Безстроково 
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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 

м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, кв. 204, 

колишній заступник Міністра, директор 

Державного департаменту надлишкового 

майна та земель МО України 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів; 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 

спеціальних звань, класних чинів) 

 



31 
Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

26. Чічілімова Ольга Анатоліївна          

(CHICHILIMOVA OLGA) 

Народилася 16 листопада 1967 р.  

у м. Керчі Автономної Республіки Крим, 

громадянка України, 

паспорт громадянина України серії  

ЕЕ № 750200, виданий 4 січня 2003 р. 

Керченським МУ ГУМВС України                        

в Криму,  

паспорт громадянина України для виїзду 

за кордон серії ЕТ № 389013, виданий                  

21 жовтня 2011 р., 

зареєстрована за адресою:  

просп. Кірова, 66/1/7, кв. 97,  

м. Сімферополь, Автономна Республіка 

Крим, 

колишній начальник Управління 

кадрового забезпечення Головного 

управління Міністерства внутрішніх справ 

України в Автономній Республіці Крим, 

полковник міліції,  

заступник начальника Управління по 

роботі з особовим складом – начальник 

відділу кадрового забезпечення Академії 

управління МВС Російської Федерації 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах;  

8) повна заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального моря 

України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на території 

України; 

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; 

Безстроково 
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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 

11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

27. Янукович Віктор Федорович 

Народився 9 липня 1950 р. у с. Жуківка 

Донецької області 

 

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) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 

5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

6) 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; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

8)  позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 

Безстроково 
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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 

11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, 

спеціальних звань, класних чинів) 

______________________________________ 


