
Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 15 квітня 2021 року "Про застосування 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМІРХАНЯН Араік Хачікович                

(Амирханян Араик Хачикович,                 

Amirkhanyan Araik), 02.10.1981 р.н., 

громадянин Республіки Вірменія,                  

паспорт серія BA № 0288634, громадянин 

України, паспорт серія КК № 123988 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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 або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

 

Три роки 



2                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові,  

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 
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 збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє  

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

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

інтелектуальної власності  

2. КУРШУТОВ Сєяр Османович                         

(Куршутов Сеяр Османович),                   

14.05.1988 р.н., громадянин України, 

зареєстрований за адресою: м. Київ,                       

вул. Івана Франка, 24-А, кв. 55, паспорти 

громадянина України для виїзду за кордон: 

FN383319, ES310277, ET314487 

(KURSHUTOV SIEIAR), ІНПП 3227606032 

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; 

Три роки 



3                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

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; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

11) 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; 

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

3. ЧЕРЕПИНСЬКИЙ Олександр Юхимович 

(Черепинский Александр Ефимович), 

09.11.1967 р.н., громадянин України, 

зареєстрований за адресою: м. Харків,                    

вул. Чернишевського, 84, кв. 28,                        

паспорти громадянина України для виїзду                  

за кордон: EA566149, FK089647, FP231531, 

PO352696 (CHEREPYNSKYY OLEKSANDR), 

ІНПП 2478416591 

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; 

 

Три роки 



4                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

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; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

11) 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; 

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

4. КУКОБА Едуард Якович (Кукоба Эдуард 

Яковлевич), 16.08.1969 р.н., громадянин 

України, уродженець м. Мукачеве 

Закарпатської області, зареєстрований за 

адресою: Закарпатська обл., Мукачівський                   

р-н, село Лавки, вул. Червона гора, 62,                   

паспорти громадянина України для виїзду                      

за кордон: ET984554, FX489980 (KUKOBA 

EDUARD), ІНПП 2543002238 

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; 

 

Три роки 



5                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

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; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

11) 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; 

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

5. ДОРОНІН Олег Володимирович (Доронин 

Олег Владимирович), 26.12.1976 р.н., 

громадянин України, зареєстрований за 

адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 5, кв. 41, 

паспорти громадянина України для виїзду за 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

 

Три роки 



6                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові,  

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 
кордон: ES142649, FL339757 (DORONIN 

OLEH, DORONIN OLEG), ІНПП 2811919893 

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) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден 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) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

11) 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; 

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

 



7                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

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. МЕЛКОНЯН Тигран Сасунікович (Мелконян 

Тигран Сасуникович), 06.05.1968 р.н., 

громадянин України, зареєстрований                            

за адресою: м. Одеса, пров. Поселковий, 5, 

паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон: FB489983 (MELKONIAN TYGRAN),  

ІНПП 2496320432 

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) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден 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) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

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

Три роки 



8                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові,  

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

12) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності. 

7. ПОЛУСИТОК Володимир Михайлович 

(Полусыток Владимир Михайлович), 

05.04.1958 р.н., громадянин України, 

уродженець с. Крехів Жовківського району 

Львівської області, проживає за адресрою:                  

м. Львів, вул. Шурата, буд. 9, кв. 53,                                    

паспорти громадянина України для виїзду                

за кордон: EX824064, FP298825 

(POLUSYTOK VOLODYMYR),                              

ІНПП 2127914119 

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) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден 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) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,  
 

Три роки 



9                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові,  

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

11) 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; 

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

8. АМІНЄВ Денис Марселович (Аминев Денис 

Марселович), 25.11.1978 р.н., громадянин 

України, зареєстрований за адресою:                          

м. Одеса, вул. Гоголя, 7, кв. 7, паспорти 

громадянина України для виїзду за кордон: 

EX596187, KM861775, FH137178 (AMINEV 

DENYS), ІНПП 2881814233 

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

 

 

Три роки 



10                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

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) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

11) 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; 

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

9. СЕРДЮК Сергій Павлович (Сердюк Сергей 

Павлович), 29.01.1972 р.н., громадянин 

України, зареєстрований за адресою:                    

м. Одеса, вул. Семена Палія, 70, корп. 1,                

кв. 117, паспорти громадянина України                

для виїзду за кордон: FF862861, EH585412 

(SERDIUK SERGII, SERDIUK SERHII), ІНПП 

2632621512 

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; 

 

Три роки 



11                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

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; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

11) 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; 

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

10. ГРІБАНОВ Михайло Олександрович 

(Грибанов Михаил Александрович), 

03.03.1981 р.н., громадянин України, 

зареєстрований за адресою: м. Київ,                      

вул. Регенераторна, 4, кв. 4-116, паспорти 

громадянина України для виїзду за кордон: 

FB952028, ET124027, EC560591 (HRIBANOV 

MYKHAILO, GRIBANOV MYKHAYLO), 

ІНПП 2964722396 

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; 

 

Три роки 



12                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

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; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

11) 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; 

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

11. ПОПОВ Андрій Юрійович (Попов Андрей 

Юрьевич), 14.11.1976 р.н., громадянин 

України, зареєстрований за адресою:                      

АР Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років ВЛКСМ, 

2/112, кв. 32, паспорти громадянина України 

для виїзду за кордон: FG468786, TT336395, 

EP446147, EH809962 (POPOV ANDRIY, 

POPOV ANDRII),                                                   

ІНПП 2807716154 

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; 

 

Три роки 



13                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

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; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

11) 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; 

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

інтелектуальної власності 

12. БОГДАНОВ Олег Валерійович (Богданов 

Олег Валерьевич), 23.05.1973 р.н., 

громадянин України, зареєстрований за 

адресою: Херсонська обл., м. Каховка, 

проспект Європейський, 22, кв. 49, паспорти 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

 

Три роки 



14                                                                                          Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові,  

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 
громадянина України для виїзду за кордон: 

FH556644, EP660949 (BOHDANOV OLEH), 

ІНПП 2680601774 

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) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден 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) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

11) 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; 

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

 

13. ДВОРАК Юрій Миколайович (Дворак Юрий 

Николаевич), 18.05.1964 р.н., громадянин 

України, уродженець с. Красне Знам'я 

Миколаївської області, зареєстрований за 

адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 

12, кв. 161, паспорти громадянина України 

для виїзду за кордон: FB015172 (DVORAK 

YURII), ІНПП 2351414155 

 

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) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден 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) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом; 

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

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

Три роки 
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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 

 

_______________________________________________ 

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

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


