
 

 

Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 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. Альперін Вадим Олександрович (Альперин 

Вадим Александрович), 27.01.1972 р.н., 

громадянин України, зареєстрований за адресою: 

м. Одеса, просп. Добровольського, 134, кв. 33, 

паспорти громадянина України для виїзду за 

кордон: ES612183, FM192111 (ALPERIN 

VADYM), паспорт громадянина Держави Ізраїль 

21793096 (ALPERIN VADIM), ІНПП 2632420633 

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 



 

2                                                                                   Продовження додатка 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові,  
ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 
(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) 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 

2. Бокало Іван Васильович (Бокало Иван 

Васильевич), 24.06.1965 р.н., громадянин 

України, зареєстрований за адресою:                   

Львівська область, Жовківський район,  

с. Синьковичі, вул. Молодіжна, 18, паспорти 

громадянина України для виїзду за кордон: 

ET529189, FT287629 (BOKALO IVAN), ІНПП 

2391609076 

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 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові,  
ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 
(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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 

3. Дідух Володимир Степанович (Дидух Владимир 

Степанович), 29.01.1967 р.н., громадянин 

України, зареєстрований за адресою: м. Львів, 

вул. Ряснянська, 54, паспорти громадянина 

України для виїзду за кордон: EP492710, 

EP822179, FL342587 (DIDUKH VOLODYMYR), 

ІНПП 2450015472 

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 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові,  
ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 
(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

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 

4. Єрімічук Олександр Володимирович (Еримичук 

Александр Владимирович), 31.12.1971 р.н., 

громадянин України, зареєстрований за адресою:  

м. Чернівці, вул. Переяслівська, 4, кв. 6, паспорти 

громадянина України для виїзду за кордон: 

FK097808, EP491783, EX648805 (YERIMICHUK 

OLEKSANDR), ІНПП 2629707018 

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; 

 

Три роки 



 

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 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

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

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

8) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден 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 

5. Кравченко Олександр Миколайович (Кравченко 

Александр Николаевич), 10.04.1982 р.н., 

громадянин України, зареєстрований за адресою: 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

Три роки 



 

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 

м. Одеса, вул. Проценка, 50, корп. 1, кв. 399, 

паспорти громадянина України для виїзду за 

кордон: PO525940, FF013666 (KRAVCHENKO 

OLEKSANDR), ІНПП 3005013895 

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 



 

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 

6. Кушнір Юрій Радулович (Кушнир Юрий 

Радулович), 21.03.1969 р.н.,                            

громадянин України, зареєстрований за адресою: 

Чернівецька область, Глибоцький р-н,  

с. Старий Вовчанець, вул. Головна, 1, паспорти 

громадянина України для виїзду за кордон: 

FA775513, FG775513, FJ292632 (KUSHNIR 

YURII), ІНПП 2528215657 

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; 

 

Три роки 



 

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 

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 

7. Пересоляк Валерій Іванович (Пересоляк Валерий 

Иванович), 14.04.1981 р.н., громадянин України, 

зареєстрований за адресою: Закарпатська область,  

с. Минай, вул. П. Карпатського, 64, паспорти 

громадянина України для виїзду за кордон: 

ER243398, FA102726, FG272092, FZ690528 

(PERESOLYAK VALERIY), ІНПП 2968921012 

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; 

Три роки 



 

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 

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 

8. Фірманюк Орест Ігорович (Фирманюк Орест 

Игоревич), 30.11.1973 р.н., громадянин України, 

зареєстрований за адресою: Закарпатська область,  

м. Виноградів, вул. Достоєвського, 71, паспорти 

громадянина України для виїзду за кордон: 

ER702204, FE251082, FF234978 (FIRMANIUK 

OREST), ІНПП 2699709210 

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 

Три роки 



 

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 

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 

9. Чудаков Олександр Леонідович (Чудаков 

Александр Леонидович), 03.08.1977 р.н., 

громадянин України, зареєстрований за адресою: 

м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 5, кв. 192, 

паспорти громадянина України для виїзду за 

кордон: EX821920, FE645420 (CHUDAKOV 

OLEKSANDR), ІНПП 2833900497 

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 

Три роки 



 

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 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден 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 

10. Шерман Віктор Бенедіктович (Шерман Виктор 

Бенедиктович), 18.02.1972 р.н., громадянин 

України, зареєстрований за адресою: м. Одеса, 

просп. Гагаріна, 23, кв. 25, паспорти громадянина 

України для виїзду за кордон: EA233137, 

ES057284, FF872444, FE818394, FY364919, 

000419634 (SHERMAN VIKTOR), ІНПП 

2634612010 

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 



 

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 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден 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 

_________________________________________ 


