
Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 18 червня 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.  Уткін Дмитро Валерійович 

(Уткин Дмитрий Валерьевич, UTKIN DMYTRO). 

Народився 11 червня 1970 р. у м. Азбест, 

Свердловської обл., РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Паспорт № 5803989141, виданий відділом ВС 

Печорського р-ну Псковської обл. у 2003 р. 

Закордонний паспорт 65 № 3950952, виданий  

29 серпня 2015 р. в м. Москва. 

Ідентифікаційний податковий номер 

262404751144. 

Член ПВК "Вагнера" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

2.  Валіулін Тимур Самірович 

(Валиулин Тимур Самирович, VALIULIN 

TYMUR). 

Народився 20 грудня 1962 р. у м. Краснозаводськ 

Загорського району Московської області, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

З 2012 до 2018 рр. – начальник управління 

боротьби з екстремізмом Міністерства 

внутрішніх справ Російської Федерації 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

3.  Вексельберг Віктор Феліксович  

(Вексельберг Виктор Феликсович, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

VEKSELBERH VIKTOR). 

Народився 14 травня 1957 р. у м. Дрогобич 

Львівської області, Україна. 

Громадянин Російської Федерації. 

З березня 2017 р. – громадянин Республіки Кіпр 

 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

4.  Воробйов Олександр Миколайович  

(Воробьев Александр Николаевич, VOROBIOV 

OLEKSANDR). 

Народився 13 березня 1970 р. у м. Гаврилов-Ям, 

РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Паспорт № 754116204. 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

5.  Жаров Олександр Олександрович  

(Жаров Александр Александрович, ZHAROV 

OLEKSANDR). 

Народився 11 серпня 1964 р. у м. Челябінськ, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Колишній голова Федеральної служби Російської 

Федерації з нагляду за комунікаціями, 

інформаційними технологіями та засобами 

масової інформації. 

З 24 березня 2020 р. – генеральний директор  

АТ "Газпром-медіа Холдинг". 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

6.  Золотов Віктор Васильович  

(Золотов Виктор Васильевич, ZOLOTOV 

VIKTOR). 
Народився 27 січня 1954 р. у м. Сасово 

Рязанської обл., РФ. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

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 

 

Громадянин Російської Федерації. 
Директор Федеральної служби військ 

національної гвардії Російської Федерації – 
Головнокомандувач військами Національної 

гвардії Російської Федерації, генерал армії 

 
7.  Абрамов Валерій В'ячеславович  

(Абрамов Валерий Вячеславович, ABRAMOV 
VALERII). 

Народився 06 січня 1963 р. у м. Тула, РФ. 
Громадянин Російської Федерації. 

Ідентифікаційний податковий номер 
780201346432. 

Проживає за адресами: РФ, м. Вологда, 
вул. Чернишевського, 133; м. Санкт-Петербург, 

Гражданський проспект, 122, 5а. 
Генеральний директор АТ "ВАД" (рос. –  

АО "ВАД"). 
 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

8.  Акімов Андрій Ігорович 

(Акимов Андрей Игоревич, AKIMOV ANDRII). 
Народився 22 вересня 1953 р.  

у м. Санкт-Петербург, РФ. 
Громадянин Російської Федерації. 

Голова правління АТ "Газпромбанк" 
 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

9.  Богданов Володимир Леонідович  
(Богданов Владимир Леонидович, BOHDANOV 

VOLODYMYR). 
Народився 28 травня 1951 р. у с. Суєрка 

Упоровського району Тюменської області, РФ. 
Громадянин Російської Федерації 

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

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

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 

 

 

10.  Черезов Андрій Володимирович  

(Черезов Андрей Владимирович, CHEREZOV 

ANDRII). 

Народився 12 жовтня 1967 р. у м. Салаїр 

Кемеровської області, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

До листопада 2020 р. – заступник Міністра 

енергетики Російської Федерації 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

11.  Дєдов Михайло Олександрович 

(Дедов Михаил Александрович, DIEDOV 

MYKHAILO). 

Народився 04 вересня 1952 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Ідентифікаційний податковий номер 

782605091416 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

12.  Дерипаска Олег Володимирович  

(Дерипаска Олег Владимирович, DERYPASKA 

OLEH). 

Народився 02 січня 1968 р. у м. Дзержинськ 

Нижньогородської обл., РФ. 

Громадянин Російської Федерації та Республіки 

Кіпр. 

Проживає за адресами: РФ, Краснодарський 

край, Усть-Лабінський район, хутір 

Октябрьський, вул. Северна, 64; Велика Британія, 

Лондон, SW1X 8PH, район Белгравія,  

пл. Белгрейв, 5 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію 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 

 

13.  Топор-Гілка Сергій Анатолійович 

(Топор-Гилка Сергей Анатольевич, 

TOPOR-HILKA SERHII). 

Народився 17 лютого 1970 р. Громадянин 

Російської Федерації. 

Генеральний директор 

ВАТ "Зовнішньоекономічне об'єднання 

"Технопромекспорт". 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

14.  Торшин Олександр Порфирович  

(Торшин Александр Порфирьевич, TORSHYN 

OLEKSANDR). 

Народився 27 листопада 1953 р. у с. Мітога 

Усть-Большерецького району Камчатської 

області, РФ 

Проживає у м. Москва. 

Колишній заступник голови правління ВАТ АБ 

"Росія", радник голови правління 

"Россільхозбанк" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

15.  Ряузов Денис Юрійович 

(Ряузов Денис Юрьевич, RIAUZOV DENYS). 

Народився 23 травня 1974 р. у м. Омськ, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Ідентифікаційний податковий номер 

422193690203. 

Проживає у м. Ростов-на-Дону, РФ. 

Керівник ТОВ "Міжнародний центр професійної 

підготовки "Волк" 

 

 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

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 

 

16.  Керімов Сулейман Абусаїдович  

(Керимов Сулейман Абусаидович, KERIMOV 

SULEIMAN). 

Народився 12 березня 1966 р. у м. Дербент 

Республіки Дагестан, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Проживає у м. Москва, РФ та м. Антіб, Франція 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

17.  Клішин Михайло Олексійович  

(Клишин Михаил Алексеевич, KLISHYN 

MYKHAILO). 

Народився 09 листопада 1954 р. у 

м. Санкт-Петербург, РФ 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

18.  Колокольцев Володимир Олександрович 

(Колокольцев Владимир Александрович, 

KOLOKOLTSEV VOLODYMYR). 

Народився 11 травня 1961 р.  

Проживає у м. Нижній Ломов, Пензенська обл., 

РФ. 

Міністр внутрішніх справ Російської Федерації, 

генерал поліції 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

19.  Колосов Богдан Валерійович  

(Колосов Богдан Валерьевич, KOLOSOV 

BOHDAN). 

Народився 06 травня 1985 р. 

Проживає у м. Іжевськ Удмуртської Республіки, 

РФ 

 

 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 



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 

 

20.  Муратов Олексій Валентинович  

(Муратов Алексей Валентинович, MURATOV 

OLEKSII). 

Народився 17 лютого 1978 р. у Курській обл., 

РФ. 

Зареєстрований за адресою: РФ, Курська обл., 

м. Курчатов, вул. Будівельників, 4, кв.21. 

Місця перебування: м. Москва, РФ, м. Донецьк, 

Україна. 

Голова виконавчого комітету руху "Донецька 

республіка", офіційний представник т.зв. "ДНР" в 

РФ, керівник проєкту "Change the World 

Togerthe" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

21.  Назаров Сергій Макарович 

(Назаров Сергей Макарович, NAZAROV 

SERHII). 

Народився 27 липня 1961 р. у м. Кізел, РФ. 

Заступник Міністра економічного розвитку 

Російської Федерації, голова "Міжвідомчої 

комісії з надання гуманітарної підтримки 

постраждалим територіям південно-східних 

районів Донецької та Луганської областей 

України" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

22.  Нікулов Геннадій Анатолійович  

(Никулов Геннадий Анатольевич, NIKULOV 

HENNADII). 

Народився 17 лютого 1967 р.  

Громадянин Російської Федерації. 

Ідентифікаційний податковий номер 6910012344. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 
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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 за адресою: РФ, м. Москва, м. Калязін, 

вул. Привокзальна, 27. 

Президент ТОВ "Холдинг охоронних структур 

"Волк" 

 

23.  Дюмін Олексій Геннадійович 

(Дюмин Алексей Геннадиевич, DIUMIN 

OLEKSII). 

Народився 28 серпня 1972 р. у м. Курськ, РФ. 

З 2016 р. – губернатор Тульської області РФ, 

генерал-лейтенант ЗС РФ 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

24.  Фурсенко Сергій Олександрович  

(Фурсенко Сергей Александрович, FURSENKO 

SERHII). 

Народився 11 березня 1954 р. у 

м. Санкт-Петербург, РФ. 

Віце-президент АТ "Газпромбанк" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

25.  Говорун Олег Маркович 

(Говорун Олег Маркович, HOVORUN OLEH). 

Народився 15 січня 1969 р. у м. Братськ 

Іркутської області, РФ. 

З серпня 2020 р. – заступник голови ВЕБ.РФ. 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

26.  Костін Андрій Леонідович 

(Костин Андрей Леонидович, KOSTIN ANDRII). 

Народився 21 вересня 1956 р. у м. Москва, РФ. 

Голова правління ПАТ "ВТБ Банк" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

 

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 

 

27.  Міллєр Олексій Борисович 

(Миллер Алексей Борисович, MILLIER 

OLEKSII). 

Народився 31 січня 1962 р. у м. Санкт-Петербург, 

РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Голова правління ВАТ "Газпром", заступник 

голови ради директорів компаній "Газпром 

нафта", "Газпромбанк" і "Согаз" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

28.  Ротенберг Ігор Аркадійович  

(Ротенберг Игорь Аркадиевич, ROTENBERH 

IHOR). 

Народився 09 травня 1973 р. у 

м. Санкт-Петербург, РФ. 

Голова ради директорів керуючої компанії 

"ЕНВІПІ Інжинірінг". 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

29.  Шамалов Кирило Миколайович  

(Шамалов Кирилл Николаевич, SHAMALOV 

KYRYLO). 

Народився 22 березня 1982 р. 

Член Ради директорів "СІБУР" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

30.  Рєзнік Владислав Матусович 

(Резник Владислав Матусович, RIEZNIK 

VLADYSLAV). 

Народився 17 травня 1954 р. у 

м. Санкт-Петербург, РФ. 

Депутат Державної Думи РФ 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 
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Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

31.  Ротенберг Аркадій Романович  

(Ротенберг Аркадий Романович, ROTENBERH 

ARKADII). 

Народився 15 грудня 1951 р. у 

м. Санкт-Петербург, РФ 

 

1) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

2) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

32.  Ротенберг Борис Романович  

(Ротенберг Борис Романович, ROTENBERH 

BORYS). 

Народився 03 січня 1957 р. у м. Санкт-Петербург, 

РФ 

 

1) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

2) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

 

Три роки 

33.  Ротенберг Роман Борисович (Ротенберг Роман 

Борисович, ROTENBERH ROMAN). 

Народився 07 квітня 1981 р.  

у м. Санкт-Петербург, РФ. 

Громадянин Російської Федерації 

та Фінляндської Республіки 

 

1) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

2) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

34.  Трибун Олександр Львович 

(Трибун Александр Львович, TRYBUN 

OLEKSANDR). 

Народився у 1969 р.  

Ідентифікаційний податковий номер 

781909887705. 

Проживає за адресою: РФ, м. Санкт-Петербург, 

Торгова площа, 6, кв. 26. 

Директор ТОВ "Дайвтехносервіс", ТОВ "Парус 

де Групп", ТОВ "НВП "ДТС", ТОВ "Парус 

Концерт" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

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 

 

35.  Чіріков Олег Сергійович 

(Чириков Олег Сергеевич, CHIRIKOV OLEH). 

Народився 1985 р. 

Проживає за адресою: РФ, м. Санкт-Петербург, 

проспект Індустріальний, 30/23, кв. 205. 

Програмний менеджер ТОВ "Дайвтехносервіс". 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

Три роки 

36.  Каганський Володимир Якович  

(Каганский Владимир Яковлевич, KAHANSKYI 

VOLODYMYR). 

Народився 1957 р. 

Ідентифікаційний податковий номер 

781618264142. 

Проживає за адресою: РФ, м. Санкт-Петербург, 

вул. Будапештська, 144, кв. 392 

Засновник та колишній директор 

ТОВ "Дайвтехносервіс", директор ЗАТ "НВП 

"Берил" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України  

Три роки 

37.  Ісмаїлов Рашид Рустамович 

(Исмаилов Рашид Рустамович, ISMAILOV 

RASHYD). 

Народився 2 листопада 1965 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Заступник Міністра зв'язку і масових комунікацій 

Російської Федерації.  

З 19 серпня 2020 р. – президент 

АТ "Вимпєл-Комунікації" 

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 

Три роки 
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№№ 
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(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

38.  Авідзба Ахра Русланович 

(Авидзба Ахра Русланович, AVIDZBA AKHRA). 

Народився 27 січня 1986 р. у м. Сочі, 

Краснодарський край. 

Громадянин Російської Федерації. 

Мешканець м. Сочі.  

Керівник угруповання "Інтернаціональна бригада 

"Пятнашка" незаконного збройного формування 

"ДНР" 

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 

Три роки 



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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

39.  Агафонов Євгеній Миколайович 

(Агафонов Евгений Николаевич, AHAFONOV 

YEVHENII). 

Народився 10 травня 1982 р. у м. Сєвєродонецьку 

Луганської області. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

Сєверодонецький район, смт Борівське, 

вул. Леніна, 54 

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, 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

40.  Агафонов Микола Миколайович 

(Агафонов Николай Николаевич, AHAFONOV 

MYKOLA). 

Народився 24 травня 1980 р. Зареєстрований за 

адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 

вул. Шосе Будівельників, 136/39 

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; 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

41.  Антюфєєв Володимир Юрійович  

(Антюфеев Владимир Юрьевич, ANTIUFIEIEV 

VOLODYMYR). 

Народився 19 лютого 1951 р.  

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, 

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 

 

у м. Новосибірську Російської Федерації.  

Громадянин Російської Федерації.  

На сьогодні проживає на території Російської 

Федерації.  

Один з лідерів незаконного збройного 

формування "ДНР". 

З 9 липня по 23 вересня 2014 р. – "перший 

віце-прем'єр-міністр по роботі з 

правоохоронними  органами  ДНР". 

Станом на 15 березня 2021 р. – заступник 

генерального директора АТ "Об’єднана 

двигунобудівна  корпорація" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

42.  Аройо Панеро Гектор  

(Hektor Arroyo Payero).  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

Народився 25 січня 1988 р. Громадянин 

Королівства Іспанія.  

Колишній член Батальйону "Привид" АК "ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

43.  Балиба В’ячеслав Олександрович  
(Балыба Вячеслав Александрович, BALYBA 

VIACHESLAV). 
Народився 1 листопада 1976 р. у  

с. Ак-Суу, Киргизстан.  

Громадянин Російської Федерації. Проживає у 
м. Нягань Ханти-Мансійського автономного 

округу (РФ)  

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

 

Три роки 



19 
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 

 

44.  Басурін Едуард Олександрович 

(Басурин Эдуард Александрович, BASURIN 

EDUARD).  

Народився 27 червня 1966 р.  

Зареєстрований за адресами: м. Донецьк, вул. 

Стадіонна, 20а, кв. 30, 

м. Донецьк, вул. Незалежності, 36, кв. 12.  

"Заступник міністра" т.зв. "Міністерства оборони 

ДНР". 

Станом на 03 травня 2021 р. – "прес-секретар 

Військового командування ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

Три роки 



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 

 

45.  Баширов Марат Фаатович (Баширов Марат 

Фаатович, BASHYROV MARAT).  

Народився 20 січня 1964 р. у м. Іжевську 

Російської Федерації.  

Громадянин Російської Федерації. 

Проживає в м. Москва 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

Три роки 



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 

 

46.  Башкатов Юрій Іванович 

(Башкатов Юрий Иванович, BASHKATOV 

YURII). 

Народився 10 жовтня 1958 р. у Луганській 

області. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Антрацит, вул. Миру, 22, кв. 10 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

Три роки 
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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 

 

47.  Бідняк В'ячеслав Васильович 

(Бидняк Вячеслав Васильевич, BIDNIAK 

VIACHESLAV). 

Народився 14 травня 1965 р. у 

м. Дніпропетровськ. 

Проживає за адресою: м. Дніпро, вул. Братів 

Трофімових, 52/48. Керівник громадських 

радикальних рухів "Лівий сектор" та "Дніпро, 

вставай" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

Три роки 
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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 

 

48.  Бесера Васкес Серхіо Мануель  

(Beccera Vazquez Sergio Manuel). Народився  

12 березня 1987 р. 

Громадянин Королівства Іспанія 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

Три роки 
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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 

 

49.  Безлер Ігор Миколайович  

(Безлер Игорь Николаевич, BEZLER IHOR). 

Народився 30 грудня 1965 р. у м. Сімферополь. 

Громадянин Російської Федерації. 

Паспорт іноземного громадянина ОР 084531. 

Зареєстрований за адресами: Московська 

область, м. Серпухов, вул. Джона Ріда, 3, кв. 26,  

Автономна Республіка Крим, вул. Тургенєва, 

буд. 20, кв. 70 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

Три роки 
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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 

 

50.  Білоус Діна Володимирівна 

(Билоус Дина Владимировна, BILOUS DINA). 

Народилася 14 січня 1970 р. 

 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
 

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 

 

51.  Блоха Олена Володимирівна 

(Блоха Елена Владимировна, BLOKHA OLENA). 

Народилася 11 травня 1969 р.  

"Голова" "Департаменту зв'язків з громадськістю 

ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

52.  Бойченко Олександр Борисович 

(Бойченко Александр Борисович, BOICHENKO 

OLEKSANDR). Народився 6 липня 1961 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Маяковського, 9, кв. 49 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

53.  Драгослав Бокан  

(Dragoslav Bokan).  

Народився 15 лютого 1961 р. у м. Белград. 

Громадянин Республіки Сербія. 

Керівник сербської проросійської неурядової 

організації "Сербське народне відродження" та 

радикально-екстремістської організації "Білі 

орли" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

54.  Бондаренко Сергій Михайлович 

(Бондаренко Сергей Михайлович, 

BONDARENKO SERHII). Народився 27 серпня 

1976 р. у м. Антрацит Луганської області. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Антрацит, вул. Чернишевського, 13, кв. 2. 

Позивний "Бандерас". Додатковий позивний 

"Бендикс" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

55.  Бондарець Оксана Володимирівна 

(Бондарец Оксана Владимировна, BONDARETS 

OKSANA). 

Народилася 27 червня 1977 р.  

Зареєстрована за адресою: Донецька область,  

с. Ларине, вул. Червона, 15 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

56.  Борисов Андрій Олександрович 

(Борисов Андрей Александрович, BORYSOV 

ANDRII). Народився 27 листопада 1984 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область, 

Володарський район, с. Шевченко, вул. 

Шевченка, 39а, лінія 575, буд. 57.  

Колишній "начальник" т.зв. "Штабу полку 

спеціального призначення МВС ДНР", "депутат". 

"Народної Ради ДНР першого скликання ".  

Позивний "Чечен". Додатковий позивний "Чех" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

Три роки 



32 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

57.  Борщевський Євгеній Володимирович 

(Борщевский Евгений Владимирович, 

BORSHCHEVSKYI YEVHENII). 

Народився 23 грудня 1984 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Стаханов (з 2016 

р. – м. Кадіївка), вул. Пушкіна, 17/1.  

Колишній "заступник голови Народної Міліції 

ЛНР".  

Позивний "Борщ"  

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

58.  Бочкарьова Олена Миколаївна 

(Бочкарёва Елена Николаевна, BOCHKAROVA 

OLENA). 

Народилася 21 листопада 1987 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

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 

 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

59.  Буцький Олег Костянтинович 

(Буцкий Олег Константинович, BUTSKYI 

OLEH). 

Народився 13 березня 1966 р. у м. Маріуполь. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Маріуполь, вул. Меламеда, 42.  

Позивний "Кіт" 

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; 

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 

 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

60.  Вітюк Яна Вадимівна  

(Витюк Яна Вадимовна, VITIUK YANA). 

Народилася 9 лютого 1991 р. 

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 

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 

 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

61.  Володиміров Владислав Анатолійович 

(Володимиров Владислав Анатольевич, 

VOLODYMIROV VLADYSLAV). 

Народився 17 вересня 1980 р. 

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; 

Три роки 
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№№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

62.  Власкіна Оксана Валеріївна 

(Власкина Оксана Валерьевна, VLASKINA 

OKSANA). Народилася 4 серпня 1990 р. 

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 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

63.  Водяницький Павло Анатолійович 

(Водяницкий Павел Анатольевич, 

VODIANYTSKYI PAVLO). Народився  

23 вересня 1990 р. Проживає за адресою: 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Зелена, 58, 

кв. 16.  

Позивний "Бас" 

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;  

Три роки 
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№№ 
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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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

64.  Гаркуша Олександр Олександрович 

(Гаркуша Александр Александрович, 

HARKUSHA OLEKSANDR). 

Народився 19 травня 1975 р. у м. Біла Церква 

Київської області. Зареєстрований у м. Очакові 

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); 

Три роки 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

Миколаївської області 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

65.  Гіркін Ігор Всеволодович  

(Стрєлков Ігор Іванович)  

(Гиркин Игорь Всеволодович, HIRKIN IHOR)  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Три роки 
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№№ 

з/п 
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(дата народження, громадянство), 
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Строк 

застосування 

 

(Стрелков Игорь Иванович, STRIELKOV IHOR). 

Народився 17 грудня 1970 р. у м. Москва, 

Російська Федерація. 

Громадянин Російської Федерації. 

Зареєстрований за адресою: Російська Федерація, 

м. Москва, вул. Шенкурський проїзд, 8б, кв. 136. 

Один з лідерів сепаратистів на сході України, 

організатор та лідер незаконних збройних 

формувань, що діяли в Донецькій області, у 

м. Слов'янську та м. Донецьку, обіймав посади 

"міністра Міністерства оборони ДНР" та 

"головнокомандувача військами ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

66.  Горіненко Олексій Сергійович 
(Гориненко Алексей Сергеевич, HORINENKO 

OLEKSII). 
Народився 22 січня 1987 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

Три роки 
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Строк 

застосування 

 

 

67.  Грановський Олексій Іванович 

(Грановский Алексей Иванович, HRANOVSKYI 

OLEKSII). 

Народився 3 листопада 1973 р. 

Ідентифікаційний податковий номер – 

2697000777.  

З 05.2016 по 2018 - "міністр Міністерства 

промисловості і торгівлі ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

68.  Громов Володимир Володимирович 

(Громов Владимир Владимирович, HROMOV 

VOLODYMYR). 

Народився 5 квітня 1963 р. 

"Начальник відділу "контррозвідки ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

69.  Губарєв Павло Юрійович 

(Губарев Павел Юрьевич, HUBARIEV PAVLO). 

Народився 10 березня 1983 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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(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 Законом України ''Про санкції'' 

 

70.  Губарєва Катерина Юріївна 

(Губарева Екатерина Юрьевна, HUBARIEVA 

KATERYNA). 

Народилася 5 липня 1983 р. у м. Каховка 

Херсонської області. 

Колишній "міністр Міністерства закордонних 

справ ДНР", діючий "депутат Народної Ради 

ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

71.  Гуденко Олена Миколаївна 

(Гуденко Елена Николаевна, HUDENKO 

OLENA). 

Народилася 2 лютого 1968 р.  

Проживає за адресою: Донецька область,  

м. Макіївка, 2-й Софіївський проїзд, 58б.  

Бойовик НЗФ "ДНР".  

Позивний "Гроза" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

72.  Давиденко Віктор Семенович 

(Давыденко Виктор Семенович, DAVYDENKO 

VIKTOR). 

Народився 1 травня 1957 р.  

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, 11а/20 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 
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розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

73.  Діанов Сергій Анатолійович 

(Дианов Сергей Анатольевич, DIANOV SERHII).  

Народився 27 грудня 1962 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

74.  Дойніков Юрій Васильович 

(Дойников Юрий Васильевич, DOINIKOV 

YURII). 

Народився 21 лютого 1960 р. у м. Херсон. 

Громадянин Російської Федерації. 

Ідентифікаційний податковий номер – 

2196601918. 

Зареєстрований за адресою: м. Севастополь,  

вул. Громова, 60, кв. 76. 

Колишній голова Законодавчого зібрання  

м. Севастополя, голова Севастопольської міської 

ради 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
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№№ 
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застосування 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

75.  Довга Вікторія Вікторівна 

(Довга Виктория Викторовна, DOVHA 

VIKTORIIA). 

Народилася 28 вересня 1960 р. 

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 
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або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

76.  Долина Сергій Олександрович  

(Долина Сергей Александрович, DOLYNA 

SERHII). Народився 29 листопада 1960 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Зареєстрований за адресою: Російська Федерація, 

Ростовська область, м. Шахти, вул. Леніна, 4,  

кв. 2 

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 
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резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

77.  Євдокімов Євген Сергійович 

(Евдокимов Евгений Сергеевич, YEVDOKIMOV 

YEVHEN). 

Народився 31 травня 1986 р.  

Колишній співробітник "МВД ДНР" у  

м. Донецьк 

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 
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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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

78.  Єрмолаєв Павло Альбертович 

(Ермолаев Павел Альбертович, YERMOLAIEV 

PAVLO). 

Народився 21 грудня 1989 р. 

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, 
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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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

79.  Єршов Олексій Петрович 

(Ершов Алексей Петрович, YERSHOV OLEKSII). 

Народився 21 листопада 1990 р. 

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; 
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5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

80.  Єфанов Ігор Володимирович 

(Ефанов Игорь Владимирович, YEFANOV 

IHOR). 

Народився 8 травня 1968 р. у м. Луганськ. 

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, 

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 

 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  

вул. Комарова, 17/27. 

Приватний підприємець 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

81.  Єфанов Іван Володимирович 

(Ефанов Иван Владимирович, YEFANOV IVAN). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

Народився 21 липня 1982 р. в  

Автономній Республіці Крим. 

Зареєстрований за адресою: Автономна 

Республіка Крим, м. Алушта, вул. Ялтинська, 1, 

кв. 165.  

Член "Регіональної Організації ВФСО "Динамо" 

в Республіці Крим" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

82.  Жейнова Марина Миколаївна 

(Жейнова Марина Николаевна,  

ZHEINOVA MARYNA). 

Народилася 15 лютого 1985 р. у м. Донецьк. 

Зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Річна, 

6, кв. 26. 

Чинний "депутат Народної Ради ДНР", "голова 

Депутатського комітету з бюджету, фінансів та 

економічної політики" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

83.  Жеребченко Гліб Вікторович 

(Жеребченко Глеб Викторович, 

ZHEREBCHENKO  HLIB). 

Народився 25 лютого 1977 р. 

До 2020 р. – "начальник Управління з нагляду за 

виконанням законодавства "Генеральної 

прокуратури ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

84.  Загнібіда Костянтин Григорович 

(Загнибида Константин Григорьевич, 

ZAHNIBIDA KOSTIANTYN). 

Народився 26 серпня 1963 р. у м. Слов'янську 

Донецької області. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область, 

м. Слов'янськ, вул. Леніна, 58/41 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

85.  Захарченко Олександр Володимирович 

(Захарченко Александр Владимирович, 

ZAKHARCHENKO OLEKSANDR). 

Народився 26 червня 1976 р. у м. Донецьк. 

Паспорт громадянина України ВА 926986. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

пров. В'ятський, 6. 

"Голова" "ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України "Про санкції" (блокування  

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдоменів, зокрема:"news-front.info","antimaydan.info", 

"novorossia.today", "dan-news.info", "mvddnr.ru", "mgb-dnr.ru", 

"dnmchs.ru", "minfindnr.ru", "mintek-dnr.ru", "minstroy-dnr.ru", 

"mtspdnr.ru", "agroprom.msdnr.ru", "mondnr.ru", "minjust-dnr.ru", 

"dnr-online.ru", "dommintrans.ru", "msdnr.ru", "novopressa.ru", 

"tk-union.tv", "republic-tv.ru", "novorossiatv.com", "dnr-news.com", 

"tribunal.dnr-online.ru", "dnipress.com", "фридом.su", 

"dnr-pravda.ru", "smdnr.ru", "glavstat.govdnr.ru", 

"mincult.govdnr.ru", "minzdrav.govdnr.ru", "izpp.govdnr.ru", 

"rst-dnr.ru", "admin-gorlovka.ru", "gorlovka.today", "dnr-hotline.ru", 

"dnr24.su", "dnr24.com", "bizdnr.ru", "dnr-live.ru", "dnr-life.ru", 

"donbass.media", "novorossia-tv.ru", "republic-tv.ru", 

"russian.oplot.tv", "tk-union.tv") 

 

86.  Здрилюк Сергій Анатолійович 

(Здрылюк Сергей Анатольевич, ZDRYLIUK 

SERHII). 

Народився 23 липня 1972 р.  

Член "Комуністичної партії Російської 

Федерації", балотувався до "Законодавчої Ради 

РК". 

Позивний "Абвер" 

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 

Три роки 
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№№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

87.  Зінченко Олександр Васильович 

(Зинченко Александр Васильевич, ZINCHENKO 

OLEKSANDR). 

Народився 31 липня 1971 р. у м. Києві. 

"Голова Виконавчого комітету народного фронту 

Новоросії" 

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, 

Три роки 
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№№ 
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застосування 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

88.  Івакін Юрій Володимирович 

(Ивакин Юрий Владимирович, IVAKIN YURII). 

Народився 13 серпня 1954 р. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Краснодон, вул. Піонерська, буд. 3, кв. 1. 

"Міністр Міністерства внутрішніх справ ЛНР" 

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; 

Три роки 



66 
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") 
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5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

89.  Ігнатов Сергій Юрійович 

(Игнатов Сергей Юрьевич, IHNATOV SERHII). 

Народився 17 вересня 1958 р.  

"Командувач Народної міліції ЛНР" 

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, 

Три роки 
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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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

90.  Іллюхін Павло В'ячеславович 

(Иллюхин Павел Вячеславович, ILLIUKHIN 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 
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Строк 

застосування 

 

PAVLO). 

Народився 1 січня 1983 р. 

Проживає за адресою: Донецька область,  

м. Маріуполь, просп. Будівельників, 140, кв. 38 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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застосування 

 

91.  Адрія Ірігоєн Бретонес  

(Adria Irigoyen Bretones). 

Народився 25 лютого 1992 р. Громадянин 

Королівства Іспанія.  

Постійно проживає у м. Барселона. Колишній 

член Батальйону "Привид" АК "ЛНР".  

Член "Unité Continentale" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

Три роки 
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№№ 

з/п 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

92.  Ісмаілов Заур Рауфович 

(Исмаилов Заур Рауфович, ISMAILOV 

ZAUR). 

Народився 25.07.1978 у м. Красному Лучі  

(з 2016 року м. Хрустальний) Луганської області. 

"Генеральний прокурор "Генеральної 

прокуратури ЛНР".  

З 27 грудня 2019 р. – "міністр Міністерства 

юстиції ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 
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№№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

93.  Кадиров Герман Рустемович 

(Кадыров Герман Рустэмович, KADYROV 

HERMAN). 

Народився 15 жовтня 1965 р. у м. Донецьк. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк, бульвар 

Шахтобудівників, 3а, кв. 59. 

"Голова Комітету з етики, регламенту і 

організації роботи Народної ради ДНР".  

Член Громадського Руху "Донецька Республіка" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

94.  Калюсський Олександр Аркадійович 

(Калюсский Александр Аркадьевич, 

KALIUSSKYI OLEKSANDR). 

Народився 9 жовтня 1975 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

Три роки 
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застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

95.  Урусов Олексій Олексійович  

(Урусов Алексей Алексеевич, URUSOV 

OLEKSII). 

Народився 30 листопада 1980 р. Громадянин 

Російської Федерації.  

Бойовик НВФ "Рязань". 

Псевдонім - Алексей Каркачев  

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

96.  Карякін Олексій В'ячеславович 

(Карякин Алексей Вячеславович, KARIAKIN 

OLEKSII ). 

Народився 25 липня 1978 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  

вул. Лазо, 46в.  

З 24 лютого 2015 р. – "генеральний прокурор 

Генеральної прокуратури ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

97.  Кауров Валерій Володимирович 

(Кауров Валерий Владимирович, KAUROV 

VALERII). 

Народився 2 квітня 1956 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

98.  Коваль Анатолій Павлович 

(Коваль Анатолий Павлович, KOVAL 

ANATOLII). 

Народився 4 березня 1962 р. у с. Знаменка 

Донецької області. 

"Голова Комітету з безпеки та оборони Народної 

ради ДНР".  

Позивний "Палич" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

Три роки 
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№№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

99.  Козіцин Микола Іванович  

(Козицин Николай Иванович, KOZITSYN 

MYKOLA). 

Народився 20 червня 1956 р. у м. Дзержинськ (з 

2016 року м. Торецьк) Донецької області. 

Громадянин Російської Федерації. 

"Голова Міжнародного союзу громадських 

об'єднань "Всевелике Військо Донське", 

організатор та лідер незаконного збройного 

формування "Козача національна гвардія", що діє 

на окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей, "атаман Всевеликого 

Війська Донського" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

100.  Колєсніков Борис Дмитрович  

(Колесников Борис Дмитриевич, KOLIESNIKOV 

BORYS). 

Народився 29 грудня 1959 р. у м. Севастополь. 

Після окупації Автономної Республіки Крим 

прийняв громадянство Російської Федерації. 

Після анексії Автономної Республіки Крим – 

"представник координаційної ради із взаємодії з 

правоохоронними органами м. Севастополя". 

З вересня 2014 р. – "депутат Законодавчих зборів 

м. Севастополя у складі Російської Федерації".  

З 2015 по 2019 рр. – керівник Виконавчого 

комітету Севастопольського регіонального 

відділення Партії "Єдина Росія" 

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 

Три роки 
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№№ 
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Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

101.  Колісніченко Микола Петрович  

(Колисниченко Николай Петрович, 

KOLISNICHENKO MYKOLA). 

Народився 7 серпня 1949 р. у с. Нова Маячка 

Цюрюпинського району Херсонської області. 

Ідентифікаційний податковий номер – 

1811605530. 

Зареєстрований за адресою: м. Сімферополь,  

вул. Куйбишева, 15, кв. 167. 

"Депутат Державної ради Республіки Крим", 

колишній депутат Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим 

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 
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резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

102.  Комаров Євген Анатолійович 

(Комаров Евгений Анатольевич, KOMAROV 

YEVHEN ). 

Народився 9 березня 1980 р. у м. Луганськ. 

Проживає за адресою: м. Луганськ,  

вул. Куйбишева, 19а. 

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 
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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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

103.  Кононов Володимир Петрович 

(Кононов Владимир Петрович, KONONOV 

VOLODYMYR). 

Народився 14 жовтня 1974 р. у м. Горську 

Луганської області. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Слов'янськ, вул. Нова, 19. 

"Міністр Міністерства оборони ДНР". 

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, 

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 

 

З квітня 2014 р. брав активну участь у створенні 

незаконних збройних формувань "ДНР" та 

бойових діях проти сил антитерористичної 

операції 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

104.  Корольова Кристина Андріївна 

(Королёва Кристина Андреевна, KOROLOVA 

KRYSTYNA). 

Народилася 24 липня 1991 р. 

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; 

Три роки 
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№№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

105.  Костєнок Ігор Володимирович 

(Костенок Игорь Владимирович, KOSTIENOK 

IHOR). 

Народився 15 березня 1961 р. 

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, 

Три роки 
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№№ 
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застосування 

 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Р. Люксембург, 15, кв. 69. 

"Міністр Міністерства освіти та науки ДНР", 

співзасновник політичної партії "Республіканська 

партія Донбасу" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

106.  Кострубицький Олексій Олександрович 

(Кострубицкий Алексей Александрович, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 
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№№ 
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KOSTRUBYTSKYI OLEKSII). 

Народився 24 серпня 1978 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 

військова частина Д-0050. 

Очолював спецпідрозділ "Альфа" у Донецькій 

області, "міністр Міністерства з надзвичайних 

ситуацій та цивільної оборони ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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№№ 
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107.  Кофман Олександр Ігорович 

(Кофман Александр Игорович, KOFMAN 

OLEKSANDR ). 

Народився 30 серпня 1977 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Макіївка, вул. Леніна, 56, кв. 32. 

Колишній "міністр Міністерства закордонних 

справ ДНР", "заступник голови парламенту 

Новоросії Олега Царьова". 

"Голова Громадської Палати ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

Три роки 
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встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

108.  Кох Роман  

(Кох Роман, KOKH ROMAN). 

Народився 14 квітня 1991 р. у м. Білокуриха 

Алтайського краю РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Розвідувальний батальйон 136 окремої 

мотострілкової бригади (в/ч 63354 Дагестан,  

м. Буйнакс, п. Ботліх) 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

109.  Крижин Євген 

(Крыжин Евгений, KRYZHYN YEVHEN). 

Народився 25 жовтня 1977 р. 

Громадянин Російської Федерації 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

110.  Кузьменко Дмитро Владиславович 

(Кузьменко Дмитрий Владиславович, 

KUZMENKO DMYTRO). 

Народився 27 січня 1986 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Маріуполь, Азовський житловий масив, 5,  

кв. 63 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

111.  Кузьменко Семен Олександрович 

(Кузьменко Семён Александрович, KUZMENKO 

SEMEN). 

Народився 28 липня 1985 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Дебальцеве, вул. Київська, 5. 

"Міністр Міністерства транспорту ДНР", 

співзасновник політичної партії "Республіканська 

партія Донбасу" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

112.  Кучковий Віктор Вікторович 

(Кучковой Виктор Викторович, KUCHKOVYI 

VIKTOR). 

Народився 7 липня 1976 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Куйбишева, 195, кв. 71. 

"Міністр Міністерства охорони здоров'я ДНР", 

старший викладач "Донецької академії 

управління та державної служби при Голові 

ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

113.  Ку-Ян-Мі Оксана Валеріївна 

(Ку-Ян-Ми Оксана Валерьевна, KU-YAN-MI 

OKSANA). 

Народилася 4 квітня 1973 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

114.  Лещенко Вадим Анатолійович 

(Лещенко Вадим Анатольевич, LESHCHENKO 

VADYM). 

Народився 7 жовтня 1971 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Дебальцеве, вул. Вокзальна, 15 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

Три роки 



94 
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 вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

115.  Литвинов Борис Олексійович 

(Литвинов Борис Алексеевич, LYTVYNOV 

BORYS). 

Народився 13 січня 1954 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Першотравнева, 7. 

"Міністр - управляючий справами ради міністрів 

ДНР", "голова Комуністичної партії ДНР" 

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; 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

116.  Литвинов Михайло Владиславович 

(Литвинов Михаил Владиславович, LYTVYNOV 

MYKHAILO). 

Народився 31 липня 1953 р. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 23б/42.  

"Депутат Народної Ради ЛНР першого 

скликання" 

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 

Три роки 



96 
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") 
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опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

117.  Литвин Сергій Анатолійович 

(Литвин Сергей Анатольевич, LYTVYN SERHII). 

Народився 2 липня 1973 р.  

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  

вул. Осипенка, 5, кв. 214. 

"Заступник голови Ради міністрів ЛНР" 

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; 
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7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

118.  Лопес Медіна Бартоломе  

(Bartolome Lopez Medina). 

Народилася 22 лютого 1991 р. у м. Хаєн, 

Автономія Андалусія. 

Громадянка Королівства Іспанія 

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 
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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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

119.  Лужецька Світлана Анатоліївна  

(Лужецкая Светлана Анатольевна, LUZHETSKA 

SVITLANA). Народилася 12 квітня 1966 р. 

Ідентифікаційний податковий номер – 

2420801909. 

Зареєстрована за адресою: Автономна Республіка 

Крим, смт Чорноморське, вул. Південна, 38, кв. 5. 

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;  
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"Депутат Державної ради Республіки Крим", 

колишній депутат Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. Уповноважена з захисту прав 

підприємців в Республіці Крим 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

120.  Лунєв Віталій Валерійович 

(Лунев Виталий Валерьевич, LUNIEV VITALII ). 

Народився 8 серпня 1985 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

просп. Київський, 5в, кв. 128.  

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); 

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 

 

Перебував на посаді "заступника міністра 

Міністерства доходів та зборів ДНР", "директор 

департаменту торгівлі та технічного регулювання 

Міністерства промисловості і торгівлі ДНР" 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

121.  Лютіков Віталій Володимирович 

(Лютиков Виталий Владимирович, LIUTIKOV 

VITALII). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

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 

 

Народився 19 грудня 1974 р. 

"Заступник начальника Дебальцевського відділу 

поліції ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

122.  Лягін Роман Вікторович 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 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 

 

(Лягин Роман Викторович, LIAHIN ROMAN). 

Народився 30 травня 1980 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. 230-ї Стрілецької дивізії, 26, кв. 69 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

 

123.  Маланчук Олександр Васильович 

(Маланчук Александр Васильевич, 

MALANCHUK OLEKSANDR). 

Народився 27 серпня 1973 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

124.  Малихін Олександр Сергійович 

(Малихин Александр Сергеевич, MALYKHIN 

OLEKSANDR). 

Народився 12 січня 1981 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  

квартал Південний, 4а, кв. 76 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

125.  Маліновська Ольга Вікторівна 

(Малиновская Ольга Викторовна, MALINOVSKA 

OLHA). 

Народилася 12 січня 1965 р. 

Зареєстрована за адресою: м. Донецьк,  

вул. Челюскінців, 117а, кв. 124. Колишній 

"міністр Міністерства праці і соціальної політики 

ДНР". Начальник відділення "Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань ДНР" в 

Калинівському районі м. Донецьк 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

126.  Макович Володимир Іванович 

(Макович Владимир Иванович, MAKOVYCH 

VOLODYMYR). 

Народився 4 серпня 1962 р. 

"Заступник голови ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

127.  Мальков Олександр Вікторович 

(Мальков Александр Викторович, MALKOV 

OLEKSANDR). 

Народився 18 липня 1953 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Комуністична, 14, кв. 81.  

Депутат "Народної Ради ДНР", заступник голови 

"комітету з розвитку громадянського суспільства, 

питанням суспільних та релігійних об'єднань" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

128.  Мамедов Айдин Меджид-Огли 

(Мамедов Айдин Меджыд-Оглы, MAMEDOV 

AIDYN). 

Народився у 1969 р. 

Громадянин Азербайджану. 

Індивідуальний податковий номер – 

772270463504. 

Мешканець м. Тамбова, РФ. 

Директор та співвласник "Тамбовської обласної 

громадської організації інвалідів війни в 

Афганістані та військової травми - Інваліди 

війни" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 
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№№ 
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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 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 Законом України ''Про санкції'' 

129.  Мануйлов Євгеній Володимирович 

(Мануйлов Евгений Владимирович, MANUILOV 

YEVHENII). 

Народився 5 січня 1967 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  

1-й мікрорайон, 4, кв. 1. 

"Міністр" "Міністерства фінансів ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

Три роки 
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№№ 

з/п 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

130.  Матющенко (Кучеренко) Катерина Сергіївна 

(Матющенко (Кучеренко) Екатерина Сергеевна, 

MATIUSHCHENKO 

(KUCHERENKO) KATERYNA). 

Народилася 1 лютого 1979 р. 

Зареєстрована за адресою: м. Донецьк,  

вул. Новосадова, 20, кв. 41. 

"Міністр Міністерства фінансів ДНР".  

У 2018 році – "в.о. віце-прем’єр міністра ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 
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№№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

131.  Мешалкін Геннадій Вікторович 

(Мешалкин Геннадий Викторович, MESHALKIN 

HENNADII). 

Народився 4 серпня 1960 р. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Ровеньки, вул. Ломоносова, 14, кв. 8 

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; 
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застосування 

 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

132.  Михайлов Олександр Миколайович 

(Михайлов Александр Николаевич, 

MYKHAILOV OLEKSANDR). 

Народився 19 червня 1979 р.  

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Стендаля, 1, кв. 2. 

"Перший заступник міністра Міністерства 

доходів та зборів ДНР" 

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 

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 

 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

133.  Мільчаков Олексій Юрійович  

(Мильчаков Алексей Юрьевич, MILCHAKOV 

OLEKSII). Народився 30 квітня 1991 р. у 

м. Санкт-Петербург.  

Громадянин Російської Федерації. 

Зареєстрований за адресою: Російська Федерація, 

м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, 53а, кв. 30.  

"Командир" підрозділу "Русіч" озброєного 

формування сепаратистів, що бере участь у 

бойових діях на Сході України, боєць ЧВК 

"Вагнера". 

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; 
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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 

 

Позивний "Серб", псевдонім "Фріц" 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

134.  Мішин Михайло Вікторович 

(Мишин Михаил Викторович, MISHYN 

MYKHAILO). 

Народився 12 серпня 1968 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область, 

м. Макіївка, мікрорайон Центральний, 9, кв. 28. 

"Міністр Міністерства молоді, спорту та туризму 

ДНР" 

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 
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№№ 
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Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

135.  Монастирський Вадим Михайлович 

(Монастырский Вадим Михайлович, 

MONASTYRSKYI VADYM). 

Народився 12 березня 1973 р. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 25/126 

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;  

Три роки 
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№№ 
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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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

136.  Мороз Валерій Анатолійович 

(Мороз Валерий Анатольевич, MOROZ 

VALERII). 

Народився 22 квітня 1977 р. 

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); 
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Строк 

застосування 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

137.  Морозова Світлана Анатоліївна 

(Морозова Светлана Анатольевна, MOROZOVA 

SVITLANA). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

Народилася 20 червня 1977 р. 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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

138.  Мягкий Георгій Георгійович 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 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 

 

(Мягкий Георгий Георгиевич, MIAHKYI 

HEORHII). 

Народився 2 січня 1971 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Волноваха, вул. Карла Маркса, 24. 

Проживає за адресою: Донецька область,  

м. Волноваха, вул. Дзержинського, 13, кв. 1 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

 

139.  Нечепорук Надія Олександрівна 

(Нечепорук Надежда Александровна, 

NECHEPORUK NADIIA). 

Народилася 14 вересня 1983 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

140.  Нікітін Василь Олександрович 

(Никитин Василий Александрович, NIKITIN 

VASYL). 

Народився 25 листопада 1971 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ, квартал 

Шевченка, 36, кв. 8. 

"Перший заступник голови Ради міністрів із 

соціальної політики ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

141.  Новіков Микола  

(Новиков Николай, NOVIKOV MYKOLA). 

Народився 28 вересня 1987 р. Громадянин 

Російської Федерації 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

142.  Овчаренко Євгеній Олегович 

(Овчаренко Евгений Олегович, OVCHARENKO 

YEVHENII). 

Народився 5 січня 1993 р. 

Проживає за адресою: Донецька область, 

Ясинуватський район, с. Дружне,  

вул. Коломенська, 44 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

143.  Орлов Дмитро 

(Орлов Дмитрий, ORLOV DMYTRO). 

Народився 25 травня 1978 р. 

Громадянин Російської Федерації 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

144.  Пачковський Микола Анатолійович 

(Пачковский Николай Анатольевич, 

PACHKOVSKYI MYKOLA). 

Народився 27 вересня 1966 р. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Попасна, вул. Першотравнева, 5а, кв. 24 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

145.  Підгірний Володимир Васильович 

(Подгорный Владимир Васильевич, PIDHIRNYI 

VOLODYMYR). 

Народився 7 грудня 1960 р. 

"Міністр Міністерства економічного розвитку 

ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
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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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

146.  Підлипян Павло Антонович 

(Подлипян Павел Антонович, PIDLYPIAN 

PAVLO). 

Народився 1 січня 1963 р. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Антрацит, вул. Ростовська, 9, кв. 58 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 
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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 

 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

147.  Плотницький Ігор Венедиктович 

(Плотницкий Игорь Венедиктович, 

PLOTNYTSKYI IHOR). 

Народився 26 червня 1964 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  

вул. Шевченка, 4, кв. 69. Колишній "глава ЛНР". 

Уповноважений від "ЛНР" по виконанню 

мінських угод 

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; 
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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 

 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

148.  Подсушна Марія Володимирівна 

(Подсушная Мария Владимировна, PODSUSHNA 

MARIIA). 

Народилася 15 березня 1979 р. 

Зареєстрована за адресою: Донецька область,  

м. Дебальцеве, вул. Калініна, 31а. 

"Заступник генерального прокурора Генеральної 

прокуратури ДНР" 

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 
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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 

 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

149.  Пожидаєва Марина Віталіївна 

(Пожидаева Марина Витальевна, 

POZHYDAIEVA MARYNA). 

Народилася 14 лютого 1986 р. 

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; 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

150.  Пономарьов В'ячеслав Володимирович 

(Пономарёв Вячеслав Владимирович, 

PONOMAROV VIACHESLAV). 

Народився 2 травня 1965 р. 

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 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

151.  Поплавський Максим Сергійович 

(Поплавский Максим Сергеевич, POPLAVSKYI 

MAKSYM). 

Народився 3 жовтня 1991 р. 

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;  

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

152.  Прокопчук Дмитро Володимирович 

(Прокопчук Дмитрий Владимирович, 

PROKOPCHUK DMYTRO). 

Народився 5 лютого 1990 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

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); 

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 

 

вул. Цусімська, 87а, кв. 10 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

153.  Пургін Андрій Євгенович 

(Пургин Андрей Евгеньевич, PURHIN ANDRII). 

Народився 26 січня 1972 р. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

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 

 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Мар'їнка, вул. Зелений гай, 7, кв. 15. 

Проживає за адресою: м. Донецьк, 

вул. Первомайська, 14. 

Колишній "голова Народної ради ДНР".  

Співзасновник політичної партії 

"Республіканська партія Донбасу" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

 



136 
Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

154.  Раздоркін Євген Борисович 
(Раздоркин Евгений Борисович, RAZDORKIN 

YEVHEN). 
Народився 24 серпня 1985 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

Три роки 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

 

155.  Рамахо Саломон Андрес  

(Andres Ramajo Salomon). 

Народився 25 червня 1981 р. Громадянин 

Королівства Іспанія.  

Член "Бригади Карлоса Паломіно", що входила в 

НЗФ "Восток" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

156.  Рассадніков Василь Якович 

(Рассадников Василий Яковлевич, 

RASSADNIKOV VASYL). 

Народився 7 серпня 1945 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

просп. Ілліча, 42, кв. 188. 

"Міністр Міністерства будівництва та 

житлово-комунального господарства ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

157.  Ремізов Олексій Борисович 

(Ремизов Алексей Борисович, REMIZOV 

OLEKSII). 

Народився 4 жовтня 1960 р. 

У 2015 році обіймав посаду "генерального 

прокурора Генеральної прокуратури ДНР".  

У 2012 р. – керівник слідчого відділу м. Сергіїв 

Посад СУ СК при прокуратурі РФ по 

Московській області 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



140 
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 Законом України ''Про санкції'' 

 

158.  Ремізов Павло Альбертович 

(Ремизов Павел Альбертович, REMIZOV 

PAVLO). 

Народився 21 грудня 1989 р. "Співробітник 

Головного управління поліції ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 
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№№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

159.  Рибалко Сергій  

(Рыбалко Сергей, RYBALKO SERHII). 

Народився 4 листопада 1985 р. Громадянин 

Російської Федерації. 

Ідентифікаційний податковий номер – 

3135418233. 

Зареєстрований за адресою: Луганська обл.,  

м. Луганськ, проїзд Лісний 2А, кв. 28.  

Перебуває в РФ, м. Санкт-Петербург. 

Бойовик НВФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 
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(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

160.  Родрігес Перес Браян  

(Brian Rodriguez Perez). 

Народився 7 березня 1990 р. Громадянин 

Королівства Іспанія. Брав участь у боях під 

м. Слов’янськ, колишній член Батальйону 

"Привид" АК "ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

161.  Романько Микола Анатолійович 

(Романько Николай Анатольевич, ROMANKO 

MYKOLA). 

Народився 19 червня 1989 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

162.  Рубін Сергій Вікторович 

(Рубин Сергей Викторович, RUBIN SERHII). 

Народився 18 грудня 1975 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Торез (з 2016 року м. Чистякове),  

вул. Поповича, 6, кв. 22. 

"Голова Комітету з цивільного, карного, 

арбітражного та процесуального законодавства 

Народної ради ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
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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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

163.  Руденко Мирослав Володимирович 

(Рудэнко Мирослав Владимирович, RUDENKO 

MYROSLAV). 

Народився 21 січня 1983 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Дебальцеве, вул. Мельникова, 33. 

"Депутат Народної Ради ДНР", член "Комітету з 

освіти, науки та культури" 

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 
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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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

164.  Рудникова Ольга Володимирівна 

(Рудникова Ольга Владимировна, RUDNYKOVA 

OLHA). 

Народилася 8 лютого 1990 р. 

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 
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№№ 
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Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

165.  Самохіна Євгенія Вікторівна 

(Самохина Евгения Викторовна, SAMOKHINA 

YEVHENIIA). 

Народилася 4 вересня 1974 р. 

Зареєстрована за адресою: Донецька область,  

м. Макіївка, просп. Генерала Данілова, 28/2,  

кв. 11. 

"Міністр Міністерства економічного розвитку 

ДНР" 

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 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

166.  Сафронов Олексій Олексійович 

(Сафронов Алексей Алексеевич, SAFRONOV 

OLEKSII). 

Народився 23 вересня 1988 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Краматорськ, вул. Бикова, 23, кв. 32.  

Бойовик НВФ "Рязань" 

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, 
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№№ 

з/п 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

167.  Сивоконенко Юрій Вікторович 

(Сивоконенко Юрий Викторович, 

SYVOKONENKO YURII). 

Народився 7 серпня 1957 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Кірова, 53, кв. 3. 

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; 
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№№ 
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"Депутат Народної Ради ДНР", член "комітету зі 

справ молоді, фізичної культури, спорту та 

туризму" 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

168.  Сокових Сергій  

(Соковых Сергей, SOKOVYKH SERHII). 

Народився 16 листопада 1994 р. Громадянин 

Російської Федерації 

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, 

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 

 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

169.  Соколова Аліна Анатоліївна 

(Соколова Алина Анатольевна, SOKOLOVA 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

ALINA). 

Народилася 11 жовтня 1992 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

170.  Сорокін Артем Володимирович 
(Сорокин Артем Владимирович, SOROKIN 

ARTEM). 
Народився 14 березня 1979 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

Три роки 
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№№ 
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застосування 

 

 

171.  Співак Андрій Олександрович 

(Спивак Андрей Александрович, SPIVAK 

ANDRII). 

Народився 14 грудня 1977 р.  

"Генеральний прокурор Генеральної прокуратури 

ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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Строк 
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13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

172.  Степанов Веніамін Сергійович 

(Степанов Вениамин Сергеевич, STEPANOV 

VENIAMIN). 

Народився 25 квітня 1996 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область, 

смт Старобешеве, вул. Толстого, 33 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

173.  Сулиім Юлія Анатоліївна 

(Сулиим Юлия Анатольевна, SULYIM YULIIA). 

Народилася 7 січня 1975 р. 

Зареєстрована за адресою: Донецька область, 

м. Харцизьк, вул. Миру, 51. "Голова комітету 

соціальної та житлової політики народної ради 

ДНР", співробітниця адміністрації м. Харцизьк, 

переможниця конкурсу "Опора ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 

з/п 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

174.  Тареєв Дмитро Сергійович 

(Тареев Дмитрий Сергеевич, TAREIEV 

DMYTRO). 

Народився 19 травня 1986 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Будапештська, 18. "Заступник міністра 

Міністерства внутрішніх справ ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

175.  Теміргалієв Рустам Ільмірович  

(Темиргалиев Рустам Ильмирович, 

TEMIRHALIIEV RUSTAM). 

Народився 15 серпня 1976 р. у м. Улан-Уде 

Республіки Бурятія, Російська Федерація. 

Ідентифікаційний податковий номер – 

2798602512. 

Паспорт громадянина України серії ЕС  

№ 387672, виданий Сімферопольським районним 

відділом Головного управління МВС в 

Автономній Республіці Крим 12 серпня 1997 р. 

Після окупації Автономної Республіки Крим 

прийняв громадянство Російської Федерації. 

Зареєстрований за адресою: м. Сімферополь,  

вул. Жидкова, 76, кв. 307. 

Проживає у м. Москва. 

Колишній заступник голови Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим. 

Після окупації Автономної Республіки Крим 

"перший заступник голови Ради міністрів 

Республіки Крим у складі Російської Федерації". 

На сьогодні "радник голови Ради міністрів 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

Республіки Крим у складі Російської Федерації", 

провідний науковий співробітник "Російської 

академії народного господарства та державної 

служби при Президенті РФ" 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

176.  Терехова (дів. – Авдєєнко) Олена Юріївна 

(Терехова (дев. – Авдеенко) Елена Юрьевна, 

TEREKHOVA AVDEENKO OLENA). 

Народилася 15 вересня 1989 р. 

Зареєстрована за адресою: м. Донецьк,  

бульвар Шахтобудівників, 10, кв. 22.  

Проживає у м. Москва. 

Позивний "Змія" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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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 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

177.  Тимофєєв Олександр Юрійович 

(Тимофеев Александр Юрьевич, TYMOFIEIEV 

OLEKSANDR). 

Народився 15 травня 1971 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Петровського, 134, кв. 98.  

Постійно проживає у м. Ростов. 

"Міністр Міністерства доходів та зборів ДНР", 

т.зв. "Герой ДНР".  

Позивний - "Ташкент" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

178.  Ткаченко Андрій Юрійович 

(Ткаченко Андрей Юрьевич, TKACHENKO 

ANDRII). 

Народився 16 липня 1981 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
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військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

179.  Токарев Вадим Олександрович 

(Токарев Вадим Александрович, TOKAREV 

VADYM). 

Народився 26 квітня 1983 р. 

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 

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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

180.  Фадєєв Сергій Володимирович (Фадеев Сергей 

Владимирович, FADIEIEV SERHII). 

Народився 5 грудня 1973 р. Громадянин 

Російської Федерації. 

Паспорт № 2208028535. 

Зареєстрований за адресою: Російська Федерація, 

м. Нижній Новгород, вул. Перша Оранжерейна, 

44, кв. 74. 

"Помічник Офіційного представника ДНР у 

Російській Федерації" 

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 

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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

181.  Фесенко Юрій Семенович 

(Фесенко Юрий Семенович, FESENKO YURII). 

Народився 21 листопада 1956 р. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Антрацит, вул. 9-го Травня, 5, кв. 81 

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 

Три роки 



165 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

182.  Філіппова Катерина Володимирівна 

(Филиппова Екатерина Владимировна, 

FILIPPOVA KATERYNA). 

Народилася 20 січня 1988 р. 

Зареєстрована за адресою: Донецька область,  

м. Красноармійськ (з 2016 р. –м. Покровськ),  

вул. Шмідта, 12а, кв. 27. 

"Міністр Міністерства юстиції ДНР", "помічник 

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, 

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 

 

заступника Голови Уряду ДНР" 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

183.  Філонов Андрій Володимирович  

(Филонов Андрей Владимирович, FILONOV 

ANDRII). 

Народився 4 липня 1974 р. у м. Юрга 

Кемеровська область, Російська Федерації. 

Після окупації Автономної Республіки Крим 

11) 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; 

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 

 

прийняв громадянство Російської Федерація. 

Після окупації Автономної Республіки Крим 

"представник координаційної ради із взаємодії з 

правоохоронними органами м. Севастополя". 

З вересня 2014 р. - "радник голови Криму з 

курортів та туризму". 

На сьогодні "голова адміністрації м. Євпаторії" 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

184.  Фомін Олександр Геннадійович 

(Фомин Александр Геннадьевич, FOMIN 

OLEKSANDR). 

Народився 1 травня 1969 р. 

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, 

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 

 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

185.  Фролов Роман Олексійович 

(Фролов Роман Алексеевич, FROLOV ROMAN). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

Народився 21 січня 1980 р. 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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

186.  Хакімзянов Ігор Євгенович 
(Хакимзянов Игорь Евгеньевич, 

KHAKIMZIANOV IHOR). 
Народився 25 липня 1980 р. 

З 10 квітня 2014 р. по 07 травня 2014 р. – "міністр 

Міністерства оборони ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

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 

 

 

187.  Халіков Равіль Закарієвич  

(Халиков Равиль Закариевич, KHALIKOV 

RAVIL). 

Народився 23 лютого 1969 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

"Генеральний прокурор Генеральної  

прокуратури ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

188.  Хардіков Микола Миколайович 

(Хардиков Николай Николаевич, KHARDIKOV 

MYKOLA). 

Народився 23 травня 1979 р. 

"Міністр Міністерства зв'язку ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

189.  Хворостяний Вадим Олександрович 

(Хворостяный Вадим Александрович, 

KHVOROSTIANYI VADYM). 

Народився 20 червня 1977 р. 

Зареєстрований за адресою: Черкаська область, 

Смілянський район, с. Березняки,  

вул. Чапаєва, 57. 

Директор "РУП ДНР "Республіканський 

оператор зв’язку" (Фенікс). 

У 2019 році т.зв. "Людина року в "ДНР", у 

номінації "Лідер" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

190.  Ходаковський Олександр Сергійович 

(Ходаковский Александр Сергеевич, 

KHODAKOVSKYI OLEKSANDR). 

Народився 18 грудня 1972 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Жигулівська, 9а. 

Очолював спецпідрозділ "Альфа" управління 

СБУ в Донецькій області. 

Командир Батальйону "Восток". Позивний 

"Скіф" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

191.  Хряков Олександр Віталійович 

(Хряков Александр Витальевич, KHRIAKOV 

OLEKSANDR). 

Народився 6 листопада 1958 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Петровського, 88, кв. 2. 

"Депутат Народної Ради ДНР", член "комітету з 

бюджету, фінансів та економічної політики" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

192.  Царьов Олег Анатолійович 

(Царёв Олег Анатольевич, TSAROV OLEH). 

Народився 2 червня 1970 р. 

Колишній "спікер парламенту Новоросії", 

засновник "Союзу біженців України" (м. Москва, 

РФ) 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

193.  Циплаков Сергій Геннадійович 

(Цыплаков Сергей Геннадьевич, TSYPLAKOV 

SERHII). 

Народився 1 травня 1983 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область,  

м. Харцизьк, вул. Кутузова, 46, кв. 17.  

"Голова Комітету з інформаційної політики та 

інформаційних технологій народної ради ДНР", 

член "Громадського руху "Вільний Донбас" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

194.  Цеков Сергій Павлович  

(Цеков Сергей Павлович, TSEKOV SERHII). 

Народився 28 вересня 1953 р. у м. Сімферополь. 

Після окупації Автономної Республіки Крим 

прийняв громадянство Російської Федерації. 

Заступник голови Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. 

Після анексії Автономної Республіки Крим 

обраний "заступником голови Державної ради 

Республіки Крим у складі Російської Федерації". 

З березня 2014 р. – "член Ради федерації 

Федеральних зборів Російської Федерації від 

законодавчої влади Республіки Крим у складі 

Російської Федерації", член Комітету Ради 

Федерації РФ з міжнародних справ,"представник 

від законодавчого (представницького) органу 

державної влади Республіки Крим" до 2024 року 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 
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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 

 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

195.  Чабанова Анна Олександрівна 

(Чабанова Анна Александровна, CHABANOVA 

ANNA). 

Народилася 24 червня 1990 р. 

Зареєстрована за адресою: м. Донецьк,  

вул. Челюскінців, 212, кв. 58 

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; 
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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 

 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

196.  Чалий Олексій Михайлович  

(Чалый Алексей Михайлович, CHALYI 

OLEKSII). 

Народився 13 червня 1961 р. у м. Москва 

Російської Федерації. 

Громадянин Російської Федерації. 

Ідентифікаційний податковий номер – 

2244405994. 

Зареєстрований за адресою: м. Севастополь,  

вул. Бухта Козача, 9, кв. 27. 

Після анексії Автономної Республіки  

Крим – "виконуючий обов'язки губернатора  

м. Севастополя у складі Російської Федерації".  

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 

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 

 

До 22 березня 2016 р. – "голова Законодавчих 

зборів м. Севастополя у складі Російської 

Федерації". 

Голова партії "Єдиної Росії" в м. Севастополь, 

генеральний директор ТОВ "Розумні електричні 

мережі" 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

197.  Шевченко Галина Миколаївна 

(Шевченко Галина Николаевна, SHEVCHENKO 

HALYNA). 

Народилася 26 серпня 1974 р. 

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; 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

198.  Шидловський Станіслав Валентинович 

(Шидловский Станислав Валентинович, 

SHYDLOVSKYI STANISLAV). 

Народився 15 березня 1952 р. 

Зареєстрований за адресою: Донецька область, 

м. Маріуполь, пров. Зернистий. 

Керівник руської діаспори в м. Маріуполь, 

підтримує зв'язки з активістами російських 

націонал-патріотичних формувань, зокрема 

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 

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 

 

громадським діячем Дугіним О. (Російська 

Федерація), колишній керівник "російського 

союзу Донбасу" 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

199.  Шпоренко Ігор Миколайович 

(Шпоренко Игорь Николаевич, SHPORENKO 

IHOR). 

Народився 1 жовтня 1983 р. 

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;  

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

200.  Шубін Олександр Васильович 

(Шубин Александр Васильевич, SHUBIN 

OLEKSANDR). 

Народився 20 травня 1972 р. 

"Міністр Міністерства юстиції ЛНР", член 

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); 

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 

 

"Нотаріальної палати ЛНР", колишній "голова 

Центральної виборчої комісії ЛНР" 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

201.  Щедрінов Дмитро Васильович 

(Щедринов Дмитрий Васильевич, 

SHCHEDRINOV DMYTRO). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

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 

 

Народився 29 червня 1968 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Зареєстрований за адресою: Белгородська обл.,  

м. Старий Оскол, мікрорайон Жукова, 10, кв. 8.  

Член "Союзу десантників Росії", у 2019 р. – 

"начальник Управління Спеціальних операцій 

ГП ДНР". 

Позивний "Амид" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

202.  Юшан Олег Олександрович 
(Юшан Олег Александрович, YUSHAN OLEH). 

Народився 10 листопада 1976 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

 

203.  Ющенко Анастасія Анатоліївна 

(Ющенко Анастасия Анатольевна, 

YUSHCHENKO ANASTASIIA). 

Народилася 18 вересня 1985 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 
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Строк 
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13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

204.  Яковенко Дана Владиславівна 

(Яковенко Дана Владиславовна, YAKOVENKO 

DANA). 

Народилася 25 червня 1987 р. 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 
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12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

205.  Ярославцев Олексій  

(Ярославцев Алексей, YAROSLAVTSEV 

OLEKSII). 

Народився 4 листопада 1985 р. 

Громадянин Російської Федерації 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

206.  Яценко Віктор В'ячеславович 

(Яценко Виктор Вячеславович, YATSENKO 

VIKTOR). 

Народився 22 квітня 1985 р. у м. Херсон.  

Громадянин Російської Федерації. 

"Міністр Міністерства зв'язку ДНР", член 

Центральної ради партії Соціалістична політична 

партія "Справедлива Росія - Патріоти - За 

правду", РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

207.  Агарков Андрій Вікторович 

(Агарков Андрей Викторович, AHARKOV 

ANDRII ). 

Народився 13 жовтня 1971 р.  

"Заступник міністра Міністерства надзвичайних 

ситуацій ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

208.  Айрапетян Лариса Леонідівна 

(Айрапетян Лариса Леонидовна, AIRAPETIAN 

LARYSA). 

Народилася 21 лютого 1970 р. 

"Міністр Міністерства охорони здоров'я ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

209.  Акімов Олег Костянтинович 

(Акимов Олег Константинович, AKIMOV 

OLEH). 

Народився 15 вересня 1981 р. 

"Депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
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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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

210.  Альошина Світлана Янівна 

(Алёшина Светлана Яновна, ALOSHYNA 

SVITLANA). 

Народилася 2 листопада 1964 р. 

"Депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 
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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 

 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

211.  Андрєєнко Анатолій Олександрович 

(Андреенко Анатолий Александрович, 

ANDRIEIENKO ANATOLII). 

Народився 1 травня 1962 р. 

"Голова адміністрації м. Антрацит та 

Антрацитівського району ЛНР" 

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; 
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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 

 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

212.  Андріянов Олександр Олександрович 

(Андриянов Александр Александрович, 

ANDRIIANOV OLEKSANDR). 

Народився 26 червня 1955 р. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Хрустальне (до 2016 р. – Красний Луч), 

мікрорайон 3, 38, кв. 104. 

"Депутат Народної ради ЛНР" 

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 
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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 

 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

213.  Анопрієв Юрій Михайлович 

(Аноприев Юрий Михайлович, ANOPRIIEV 

YURII). 

Народився 2 травня 1963 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР", один з 

"атаманів Козачої національної гвардії 

Всевеликого війська Донського ЛНР" 

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; 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

214.  Асапов Валерій Григорович 

(Асапов Валерий Григорьевич, ASAPOV 

VALERII). 

Народився 1 січня 1966 р. у м. Малмижі, 

Кіровська область, Російська Федерація. 

Громадянин Російської Федерації. 

Колишній командувач "1 армійського корпусу" 

Центру територіальних військ Південного 

військового округу Збройних сил Російської 

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 

Три роки 



200 
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 

 

Федерації, генерал-майор. 

На території України перебував під вигаданим 

прізвищем "Примаков" 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

215.  Байрачний Василь Іванович 

(Байрачный Василий Иванович, BAIRACHNYI 

VASYL). 

Народився 29 серпня 1955 р. 

"Заступник Генерального прокурора ДНР" 

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;  

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

216.  Беседа Сергій Орестович 

(Беседа Сергей Орестович, BESEDA SERHII). 

Народився 17 травня 1954 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Керівник 5 Служби Федеральної служби безпеки 

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); 

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 

 

Російської Федерації, генерал-полковник 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

217.  Беседіна Ольга Ігорівна 

(Беседина Ольга Игоревна, BESEDINA OLHA). 

Народилася 10 грудня 1976 р. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

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 

 

Колишня "міністр Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

218.  Білоус Роман Юрійович 
(Билоус Роман Юрьевич, BILOUS ROMAN). 

Народився 29 квітня 1974 р. 
"Співробітник Прокуратури ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

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 

 

 

219.  Божич Дмитро Вікторович 

(Божич Дмитрий Викторович, BOZHYCH 

DMYTRO) 

Народився 5 лютого 1980 р. 

Колишній "міністр Міністерства промисловості 

ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

220.  Бородай Олександр Юрійович 

(Бородай Александр Юрьевич, BORODAI 

OLEKSANDR). 

Народився 25 липня 1972 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Колишній "Прем'єр-міністр ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

221.  Бородін Сергій Олексійович 

(Бородин Сергей Алексеевич, BORODIN 

SERHII). 

Народився 15 січня 1968 р. 

"Голова Державного комітету податків та зборів 

ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 
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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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

222.  Валієв Олег Алібоєвич 

(Валиев Олег Алибоевич, VALIIEV OLEH). 

Народився 23 листопада 1967 р. 

"Депутат Народної ради ЛНР", "перший 

заступник міністра Міністерства охорони 

здоров'я ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

223.  Винокуров Станіслав Євгенійович 

(Винокуров Станислав Евгеньевич, 

VYNOKUROV STANISLAV). 

Народився 16 серпня 1980 р. 

Колишній "міністр Міністерства молоді, спорту і 

туризму ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

224.  Возник Роман Святославович 

(Возник Роман Святославович, VOZNYK 

ROMAN). 

Народився 8 жовтня 1971 р. 

"Депутат Народної ради ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

225.  Галінкін Валерій Йосипович 

(Галинкин Валерий Иосифович, HALINKIN 

VALERII). 

Народився 1 серпня 1947 р. 

"Депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

226.  Гизай (Євпатова) Світлана Федорівна 

(Гизай (Евпатова) Светлана Федоровна, HYZAI 

YEVPATOVA SVITLANA). 

Народилася 24 січня 1965 р. 

"Депутат Народної ради ЛНР", колишній 

"перший заступник голови Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

227.  Гизай Альона Олександрівна 

(Гизай Алёна Александровна, HYZAI ALONA). 

Народилася 23 березня 1987 р. 

Обіймала посаду "міністра Народної ради ЛНР", 

"начальник Центру громадських зв'язків 

Міністерства внутрішніх справ ЛНР" 

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 
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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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

228.  Дерський Максим Юрійович 

(Дерский Максим Юрьевич, DERSKYI 

MAKSYM). 

Народився 14 липня 1986 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 
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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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

229.  Джалалов Едуард Георгійович 

(Джалалов Эдуард Георгиевич, DZHALALOV 

EDUARD). 

Народився 5 лютого 1964 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 
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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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

230.  Дикий Олексій Олександрович 

(Дикий Алексей Александрович, DYKYI 

OLEKSII). 

Народився 5 липня 1974 р. 

"Міністр Міністерства внутрішніх справ ДНР" 

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, 

Три роки 



217 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

231.  Діденко Сергій Михайлович 

(Дидэнко Сергей Михайлович, DIDENKO 

SERHII). 

Народився 22 червня 1974 р.  

"Депутат Народної ради ЛНР" 

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; 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

232.  Дмитров Геннадій Миколайович 

(Дмитров Геннадий Николаевич, DMYTROV 

HENNADII). 

Народився 9 лютого 1967 р.  

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, 
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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 

 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

233.  Дробот Олександр Миколайович 

(Дробот Александр Николаевич, DROBOT 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

OLEKSANDR). 

Народився 21 квітня 1960 р. 

Колишній "виконуючий обов'язки заступника 

голови Ради міністрів ЛНР", старший викладач 

кафедри історії та педагогіки "Луганського 

державного аграрного університету" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

234.  Дубина Владислав Віталійович 
(Дубина Владислав Витальевич, DUBYNA 

VLADYSLAV). 
Народився 31 жовтня 1965 р. Колишній "депутат  

Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

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 

 

 

235.  Дубовський Руслан Михайлович 

(Дубовский Руслан Михайлович, DUBOVSKYI 

RUSLAN). 

Народився 20 лютого 1974 р. у м. Донецьк. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Петрівського, 191, кв. 13. 

"Міністр Міністерства вугілля та енергетики 

ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

236.  Ємельяненко Олександр Миколайович 

(Емельяненко Александр Николаевич, 

YEMELIANENKO OLEKSANDR). 

Народився 1 серпня 1984 р. у м. Луганськ. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 

вул. Совхозна, 48. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

237.  Желтяков Михайло Васильович 

(Желтяков Михаил Васильевич, ZHELTIAKOV 

MYKHAILO). 

Народився 1 січня 1961 р. 

"Міністр Міністерства культури ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

238.  Задирака Неллі Акопівна 

(Задирака Нелли Акоповна, ZADYRAKA 

NELLI). 

Народилася 24 серпня 1949 р. "депутат Народної 

ради ЛНР", голова комітету 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

239.  Запорожцев Микола Васильович 

(Запорожцев Николай Васильевич, 

ZAPOROZHTSEV MYKOLA). 

Народився 1 червня 1949 р.  

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

240.  Захаров Дмитро Володимирович 

(Захаров Дмитрий Владимирович, ZAKHAROV 

DMYTRO). 

Народився 4 грудня 1969 р. 

"Заступник міністра Міністерства надзвичайних 

ситуацій ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

241.  Іванушкін Сергій Сергійович 

(Иванушкин Сергей Сергеевич, IVANUSHKIN 

SERHII). 

Народився 12 травня 1965 р.  

Колишній "міністр Міністерства надзвичайних 

ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих 

ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

242.  Іщенко Ольга Ігорівна 

(Ищенко Ольга Игоревна, ISHCHENKO OLHA). 

Народилася 7 липня 1978 р. 

Колишня виконувачка обов'язків "голови 

адміністрації м. Первомайська ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
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№№ 

з/п 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

243.  Карпак Андрій Миколайович 

(Карпак Андрей Николаевич, KARPAK ANDRII). 

Народився 8 лютого 1988 р.  

Колишній "голова Державного митного комітету 

ЛНР" 

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 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

244.  Карцев Геннадій Олександрович 

(Карцев Геннадий Александрович, KARTSEV 

HENNADII). 

Народився 27 липня 1958 р. 

"Голова адміністрації м. Кіровська ЛНР" 

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 
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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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

245.  Киріяк Іван Миколайович 

(Кирияк Иван Николаевич, KYRIIAK IVAN). 

Народився 10 вересня 1974 р. 

"Суддя Харцизького міжрайонного суду ДНР" 

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 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

246.  Княжев Сергій Миколайович 

(Княжев Сергей Николаевич, KNIAZHEV 

SERHII). 

Народився 7 квітня 1959 р.  

Колишній "голова Адміністрації м. Ровеньків 

ЛНР" 

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, 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену: "http://rov-adm.su/"). 

 

247.  Коваленко (Мамет) Лія Вікторівна 

(Коваленко (Мамет) Лия Викторовна, 

KOVALENKO (MAMET) LIIA). 

Народилася 15 листопада 1982 р. у Луганській 

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, 

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 

 

області. 

Колишній "керівник Апарату народної ради 

ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

248.  Коваль Олег Валерійович 

(Коваль Олег Валерьевич, KOVAL OLEH). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

Народився 29 вересня 1974 р. "Депутат Народної 

ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

249.  Ковальчук Олег Анатолійович 
(Ковальчук Олег Анатольевич, KOVALCHUK 

OLEH). 
Народився 27 березня 1965 р. 

Колишній "міністр Міністерства внутрішніх 

справ ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

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 

 

 

250.  Ковзіков Олександр Валентинович 

(Ковзиков Александр Валентинович, KOVZIKOV 

OLEKSANDR). 

Народився 15 серпня 1979 р. 

"Співробітник Міністерства внутрішніх справ 

ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 

з/п 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

251.  Козьяков Сергій Юрійович 

(Козьяков Сергей Юрьевич, KOZIAKOV 

SERHII). 

Народився 23 вересня 1982 р. у м. Київ.  

Колишній "міністр Міністерства юстиції ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 
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застосування 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

252.  Козюра Олег Григорович 

(Козюра Олег Григорьевич, KOZIURA OLEH). 

Народився 19 грудня 1962 р. 

"Начальник Міграційної служби м. Севастополя", 

радник "губернатора м. Севастополя" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

253.  Кокоткіна Оксана Сергіївна 

(Кокоткина Оксана Сергеевна, KOKOTKINA 

OKSANA). 

Народилася 11 червня 1971 р.  

Колишня "міністерка Міністерства культури 

ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

254.  Колесников Денис Сергійович 

(Колесников Денис Сергеевич, KOLESNYKOV 

DENYS). 

Народився 1 червня 1980 р. 

"Депутат Народної ради ЛНР", "голова комітету" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

255.  Кондратенко Юрій Анатолійович 

(Кондратенко Юрий Анатольевич, 

KONDRATENKO YURII). 

Народився 11 січня 1966 р.  

Колишній "голова Адміністрації 

м. Хрустального" (до 2016 р. – м. Красний Луч) 

ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

256.  Корнет Ігор Олександрович 

(Корнет Игорь Александрович, KORNET IHOR). 

Народився 29 квітня 1973 р. 

"Міністр Міністерства внутрішніх справ ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

257.  Корнілов Олег Федорович 

(Корнилов Олег Федорович, KORNILOV OLEH). 

Генеральний директор ПП "Аскор Плюс"  

(код згідно з ЄДРПОУ – 35490158, 

перереєстровано на ТОВ "Аскор Плюс". 

Основний державний реєстраційний номер: 

1149102137106, ідентифікаційний номер 

платника податку: 9103016440. 

Місцезнаходження юридичної особи: 298635, 

Автономна Республіка Крим, м. Ялта,  

вул. Соханя, 3а 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
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№№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

258.  Коротенко Роман Іванович 

(Коротенко Роман Иванович, KOROTENKO 

ROMAN). 

Народився 20 квітня 1972 р.  

Колишній "керівник Агентства з державного 

резерву ЛНР" 

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 
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№№ 
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застосування 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

259.  Коротенко Ярослав Ігорович 

(Коротенко Ярослав Игоревич, KOROTENKO 

YAROSLAV). 

Народився 21 липня 1985 р. 

"Депутат Народної ради ДНР", лідер громадської 

організації самозахист "ЩИТ" 

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 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

260.  Корсунський Сергій Олегович 

(Корсунский Сергей Олегович, KORSUNSKYI 

SERHII). 

Народився 11 червня 1976 р. 

Колишній лідер незаконного збройного 

формування "Армія південного сходу" ("Армия 

юго-востока"), колишній "депутат Народної ради 

ДНР" 

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 
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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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

261.  Костирко Олексій Юрійович 

(Костырко Алексей Юрьевич, KOSTYRKO 

OLEKSII). 

Народився 12 липня 1969 р.  

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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, 
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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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

262.  Кравченко Олена Валеріївна 

(Кравченко Елена Валерьевна, KRAVCHENKO 

OLENA). 

Народилася 22 лютого 1983 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР", "голова 

Центральної виборчої комісії ЛНР" 

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; 
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5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

263.  Красовський Володимир Іванович 

(Красовский Владимир Иванович, KRASOVSKYI 

VOLODYMYR). 

Народився 22 квітня 1968 р. "Співробітник 

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, 

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 

 

Прокуратури ДНР" 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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

264.  Крючек Антон Вікторович 

(Крючек Антон Викторович, KRIUCHEK 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

ANTON). 

Народився 1 лютого 1988 р.  

Колишній "депутат Народної ради ЛНР", член 

"Військово-патріотичного клубу "Булат". 

Псевдонім - "Антон Капитоха" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

265.  Кузнєцова Інна Володимирівна 
(Кузнецова Инна Владимировна, 

KUZNIETSOVA INNA). Народилася 24 березня 
1970 р.  

"Депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

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 

 

 

266.  Кукоєв Михайло Магомедович 

(Кукоев Михаил Магомедович, KUKOIEV 

MYKHAILO). 

Народився 20 березня 1942 р. "Депутат Народної 

ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

267.  Лакомов Дмитро Вікторович 

(Лакомов Дмитрий Викторович, LAKOMOV 

DMYTRO). 

Народився 13 березня 1977 р. "Співробітник 

Прокуратури ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

268.  Лещенко Максим Іванович 

(Лещенко Максим Иванович, LESHCHENKO 

MAKSYM). 

Народився 12 травня 1973 р. 

"Депутат Народної ради ДНР", "керівник 

адміністрації голови ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

269.  Лямін Дмитро Леонідович 

(Лямин Дмитрий Леонидович, LIAMIN 

DMYTRO). 

Народився 4 жовтня 1972 р.  

Колишній "міністр Міністерства палива, 

енергетики та вугільної промисловості ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

270.  Малахова Світлана Анатоліївна 

(Малахова Светлана Анатольевна, 

MALAKHOVA SVITLANA). 

Народилася 27 серпня 1964 р. 

"Міністр Міністерства праці і соціальної 

політики ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 
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застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

271.  Малий Павло Георгійович 

(Малый Павел Георгиевич, MALYI PAVLO). 

Народився 5 листопада 1968 р. "Депутат 

Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

272.  Малиновська Ольга Вікторівна 

(Малиновская Ольга Викторовна, 

MALYNOVSKA OLHA). 

Народилася 12 січня 1965 р.  

Колишня "міністерка Міністерства праці і 

соціальної політики ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

273.  Марданов Руслан Раісович 

(Марданов Руслан Раисович, MARDANOV 

RUSLAN). 

Народився 22 вересня 1980 р. "Депутат Народної 

ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 



263 
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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

274.  Мацюрак Костянтин Іванович 

(Мацюрак Константин Иванович, MATSIURAK 

KOSTIANTYN). 

Народився 10 грудня 1972 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 
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або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

275.  Машир Ігор Віталійович  

(Машир Игорь Витальевич, MASHYR IHOR). 

Народився 15 грудня 1967 р.  

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 

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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

276.  Медведєв Валерій Кирилович 

(Медведев Валерий Кириллович, MEDVEDIEV 

VALERII). 

Народився 21 серпня 1946 р. 

"Голова Севастопольської міської виборчої 

комісії" 

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 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

277.  Мельников Ігор Євгенович 

(Мельников Игорь Евгеньевич, MELNYKOV 

IHOR). 

Народився 30 квітня 1970 р. "Заступник міністра   

Міністерства внутрішніх справ ДНР" 

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, 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

278.  Михайлов Віталій Васильович 

(Михайлов Виталий Васильевич, MYKHAILOV 

VITALII). 

Народився 24 листопада 1962 р. 

"Голова Адміністрації Перевальського району 

ЛНР" 

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; 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

279.  Михальов Павло Олегович 

(Михалёв Павел Олегович, MYKHALOV 

PAVLO)."Член Комітету телебачення та 

радіомовлення ДНР" 

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, 

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 

 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

280.  Мірошниченко Андрій Валерійович 

(Мирошниченко Андрей Валерьевич, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

MIROSHNYCHENKO ANDRII). 

Народився 5 березня 1971 р.  

Колишній "депутат Народної ради ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

281.  Мірошниченко Денис Миколайович 
(Мирошниченко Денис Николаевич, 

MIROSHNYCHENKO DENYS). 
Народився 8 грудня 1987 р. 

"Голова Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

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 

 

 

282.  Моргунов Микола Вікторович 

(Моргунов Николай Викторович, MORHUNOV 

MYKOLA). 

Народився 10 вересня 1972 р. 

"Голова Адміністрації м. Брянки ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

283.  Морозов Віталій Михайлович 

(Морозов Виталий Михайлович, MOROZOV 

VITALII). 

Народився 7 листопада 1967 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

284.  Морозов Юрій Миколайович 

(Морозов Юрий Николаевич, MOROZOV 

YURII). 

Народився 1 вересня 1964 р.  

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

285.  Мостовой Сергій Олександрович 

(Мостовой Сергей Александрович, MOSTOVOI 

SERHII). 

Народився 10 лютого 1985 р. 

"Співробітник Прокуратури ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

286.  Наден Зінаїда Гаврилівна 

(Надэн Зинаида Гавриловна,  

NADEN ZINAIDA). 

Народилася 22 липня 1947 р. 

"Депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

287.  Назаров Віктор Іванович 

(Назаров Виктор Иванович, NAZAROV 

VIKTOR). 

Народився 24 лютого 1983 р. 

Керівник молодіжного підрозділу організації 

незаконного збройного формування "ДНР" 

"Молода республіка" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

288.  Наумець Сергій Сергійович 

(Наумец Сергей Сергеевич, NAUMETS SERHII). 

Народився 13 липня 1976 р. 

"Міністр Міністерства будівництва та 

житлово-комунального господарства ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

289.  Нестеренко Володимир Леонідович 

(Нестеренко Владимир Леонидович, 

NESTERENKO VOLODYMYR). 

Народився 4 січня 1968 р. 

Засновник ТОВ "Друкарня "Новий Світ",  

м. Донецьк 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

290.  Нікітіна Олена Миколаївна 

(Никитина Елена Николаевна, NIKITINA 

OLENA). 

Народилася 4 серпня 1965 р.  

Колишня "міністерка Міністерства інформації 

ДНР", радниця "глави ДНР" 

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 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

291.  Ніколаєв Марк Сергійович 

(Николаев Марк Сергеевич, NIKOLAIEV 

MARK). 

Народився 21 травня 1985 р. 

"Заступник начальника Петровського районного 

відділу поліції ДНР" 

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 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

292.  Парецький Олександр Олександрович 

(Парецкий Александр Александрович, 

PARETSKYI OLEKSANDR). 

Народився 2 червня 1985 р. 

Колишній "міністр Міністерства культури ДНР", 

генеральний директор Донецької філармонії 

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 
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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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

293.  Пархомчук Дем'ян Степанович 

(Пархомчук Демьян Степанович, 

PARKHOMCHUK DEMIAN). 

Народився 15 квітня 1981 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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, 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

294.  Пахолюк Юрій Володимирович 

(Пахолюк Юрий Владимирович, PAKHOLIUK 

YURII). 

Народився 7 серпня 1965 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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; 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

295.  Петрович Віктор Юрійович 

(Петрович Виктор Юрьевич, PETROVYCH 

VIKTOR). 

Народився 20 червня 1957 р. у Литовській 

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, 

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 

 

Республіці. 

Колишній "депутат Народної ради ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

296.  Пєннєр Віктор Георгійович 

(Пеннер Виктор Георгиевич, PIENNIER 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

VIKTOR). 

Народився 14 лютого 1965 р. 

Колишній "радник Голови ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 



288 
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 

 

297.  Полякова Лариса Петрівна 

(Полякова Лариса Петровна, POLIAKOVA 

LARYSA). 

Народилася 18 квітня 1970 р. 

Колишня "міністерка Міністерства освіти ДНР", 

директорка Воркутинської філії Ухтинського 

державного технічного університету, м. Воркута, 

РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

298.  Попов Андрій Вікторович 

(Попов Андрей Викторович, POPOV ANDRII). 

Народився 3 червня 1980 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

299.  Потапов Валерій Миколайович 

(Потапов Валерий Николаевич, POTAPOV 

VALERII). 

Народився 14 травня 1970 р. 

Колишній "перший заступник голови Народної 

ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

300.  Прожорін Віталій Сергійович 

(Прожорин Виталий Сергеевич, PROZHORIN 

VITALII). 

Народився 1 березня 1988 р. 

"Співробітник Міністерства внутрішніх справ 

ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

301.  Пяткова Наталія Петрівна 

(Пяткова Наталья Петровна, PIATKOVA 

NATALIIA). 

Народилася 17 липня 1966 р. 

"Голова Адміністрації м. Алчевська ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

302.  Рагозін Микола Петрович 

(Рагозин Николай Петрович, RAHOZIN 

MYKOLA). 

Народився 19 грудня 1953 р.  

Колишній "депутат Народної ради ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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№№ 
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Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

303.  Радомська Олена Володимирівна 

(Радомская Елена Владимировна, RADOMSKA 

OLENA). 

Народилася 15 листопада 1974 р. Колишня 

"міністерка Міністерства юстиції ДНР", "радниця 

керівника Центрального виконкому 

Громадського Руху "Донецька Республіка" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

304.  Романюк Вікторія Валеріївна 

(Романюк Виктория Валерьевна, ROMANIUK 

VIKTORIIA). 

Народилася 22 січня 1985 р. 

Колишня "міністерка Міністерства економічного 

розвитку ДНР", членкиня "громадської палати 

ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 
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внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції''. 

 

305.  Рощупкин Юрій Миколайович 

(Рощупкин Юрий Николаевич, ROSHCHUPKYN 

YURII). 

Народився 22 жовтня 1959 р. 

Колишній "міністр Міністерства сільського 

господарства і продовольства ЛНР" 

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; 

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 

 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

306.  Рублевська Людмила Вікторівна 

(Рублевская Людмила Викторовна, RUBLEVSKA 

LIUDMYLA). 

Народилася 12 червня 1962 р. 

Колишня "начальниця Державної служби 

фінансово-бюджетного нагляду ЛНР" 

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 

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 

 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

307.  Русаков Олексій Анатолійович 

(Русаков Алексей Анатольевич, RUSAKOV 

OLEKSII). 

Народився 27 серпня 1971 р. 

"Міністр Міністерства будівництва та ЖКГ ЛНР" 

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; 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

308.  Рябушкін Ігор Миколайович 

(Рябушкин Игорь Николаевич, RIABUSHKIN 

IHOR). 

Народився 5 травня 1970 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР", "голова 

Федерації профспілок ЛНР" 

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 

Три роки 
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№№ 
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застосування 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

309.  Савченко Петро Олексійович 

(Савченко Петр Алексеевич, SAVCHENKO 

PETRO). 

Народився 23 лютого 1968 р. 

Колишній "міністр Міністерства податків та 

зборів ДНР" 

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;  

Три роки 
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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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

310.  Сажин Віктор Володимирович 

(Сажин Виктор Владимирович, SAZHYN 

VIKTOR). 

Народився 14 жовтня 1978 р. 

"Депутат Народної ради ДНР" 

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); 

Три роки 
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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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

311.  Сверчков Сергій Костянтинович 

(Сверчков Сергей Константинович, 

SVERCHKOV SERHII). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Три роки 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

Народився 11 травня 1986 р. 

"Депутат Народної ради ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

312.  Святишенко Юрій В'ячеславович 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 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 

 

(Святишенко Юрий Вячеславович, 

SVIATYSHENKO YURII). 

Народився 5 вересня 1984 р. 

"Прокурор Прокуратури м. Ровеньки ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

 

313.  Семенов Дмитро Олександрович 

(Семенов Дмитрий Александрович, SEMENOV 

DMYTRO). 

Народився 3 лютого 1963 р. 

"Перший віце-прем'єр-міністр ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

314.  Семенов Олександр Олександрович  

(Семенов Александр Александрович, SEMENOV 

OLEKSANDR).  

Народився 21 грудня 1967 р. у м. Єнакієве. 

Зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  

вул. Чапаєва, 6, кв. 50. 

"Депутат Народної Ради ДНР першого 

скликання", "перший віце-прем'єр-міністр ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

315.  Сідоров Дмитро Сергійович 

(Сидоров Дмитрий Сергеевич, SIDOROV 

DMYTRO). 

Народився 2 вересня 1989 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР", "міністр 

Міністерства культури, спорту і молоді ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 

з/п 
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(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 Законом України ''Про санкції'' 

 

316.  Скороходов Валерій Володимирович 

(Скороходов Валерий Владимирович, 

SKOROKHODOV VALERII). 

Народився 22 травня 1976 р. 

"Депутат Народної ради ДНР", "член комітету з 

транспорту та зв'язку ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 
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Строк 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

317.  Соловйов Юрій Вікторович 

(Соловьёв Юрий Викторович, SOLOVIOV 

YURII). 

Народився 26 жовтня 1968 р. 

"Депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



310 
Продовження додатка 1 

 

№№ 
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Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

318.  Сопельник Андрій Федорович 

(Сопельник Андрей Федорович, SOPELNYK 

ANDRII). 

Народився 16 березня 1975 р. 

"Депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 
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розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

319.  Сороковенко Руслан Вікторович 

(Сороковенко Руслан Викторович, 

SOROKOVENKO RUSLAN). 

Народився 6 лютого 1980 р. 

Колишній "міністр Міністерства сільського 

господарства ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

Три роки 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

320.  Столяренко В’ячеслав Іонович 

(Столяренко Вячеслав Ионович, STOLIARENKO 

VIACHESLAV). 

Народився 30 квітня 1976 р. 

"Міністр Міністерства інформації, друку та 

масових комунікацій ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 
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військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

321.  Стрижаченко Світлана Леонідівна 

(Стрижаченко Светлана Леонидовна, 

STRYZHACHENKO SVITLANA). 

Народилася 31 серпня 1960 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР", 

"начальник відділу освіти Адміністрації міста 

Брянки" 

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 

Три роки 
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або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

322.  Сурженко Михайло Вікторович 

(Сурженко Михаил Викторович, SURZHENKO 

MYKHAILO). 

Народився 29 серпня 1964 р. 

"Міністр Міністерства зв'язку ЛНР" 

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 
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резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

323.  Сухачов Андрій Валерійович 

(Сухачов Андрей Валерьевич, SUKHACHOV 

ANDRII). 

Народився 6 липня 1976 р. 

"Голова Адміністрації м. Свердловська (з 2016 

року – м. Довжанськ) та Свердловського району 

ЛНР" 

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 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену: "http://svk-portal.su/"). 

 

324.  Тараш Ольга Володимирівна 

(Тараш Ольга Владимировна, TARASH OLHA). 

Народилася 25 травня 1987 р. Колишня "голова 

Адміністрації голови та уряду ЛНР", помічник 

"голови ЛНР", уповноважений з прав дитини 

"ЛНР" 

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; 

Три роки 



317 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

325.  Тейцман Ірина Володимирівна 

(Тейцман Ирина Владимировна, TEITSMAN 

IRYNA). 

Народилася 8 липня 1979 р.  

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, 

Три роки 



318 
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 

 

Колишній "керівник Апарату голови ЛНР" 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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

326.  Ткаченко Валентина Григорівна 

(Ткаченко Валентина Григорьевна, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

TKACHENKO VALENTYNA). 

Народилася 13 грудня 1949 р. у м. Луганськ. 

Зареєстрована за адресою: м. Луганськ,  

вул. Сільгоспінститут, 27, кв. 118. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

1824401204. 

Колишня "міністерка Міністерства освіти ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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№№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

327.  Торба Олександр Володимирович 
(Торба Александр Владимирович, TORBA 

OLEKSANDR). 
Народився 29 травня 1976 р. 

"Депутат Народної радиЛНР", "ректор ЛГМУ 

імені святителя Луки" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

Три роки 
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№№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

 

328.  Філіппова Марина Вікторівна 

(Филиппова Марина Викторовна, FILIPPOVA 

MARYNA). 

Народилася 22 вересня 1966 р. 

"Заступник керівника Адміністрації ЛНР", 

"начальник Управління розвитку у сфері 

територіального планування" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

329.  Хорошилов Дмитро Олександрович 

(Хорошилов Дмитрий Александрович, 

KHOROSHYLOV DMYTRO). 

Народився 20 грудня 1982 р. 

"Перший заступник голови Народної Ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 

з/п 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

330.  Хоршева Наталія Іванівна 

(Хоршева Наталья Ивановна, KHORSHEVA 

NATALIIA). 

Народилася 14 липня 1972 р. 

Колишня "керівник Апарату глави ЛНР", 

"уповноважений з прав дитини ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

331.  Храменков Роман Олександрович 

(Храменков Роман Александрович, 

KHRAMENKOV ROMAN). 

Народився 10 березня 1978 р. 

"Мер Єнакієво ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

332.  Церковніков Федір Володимирович 

(Церковников Фёдор Владимирович, 

TSERKOVNIKOV FEDIR). 

Народився 8 травня 1982 р. 

"Начальник Будьоновського районного відділку 

Міністерства внутрішніх справ ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

333.  Ципкалов Геннадій Миколайович 

(Цыпкалов Геннадий Николаевич, TSYPKALOV 

HENNADII). 

Народився 21 червня 1973 р. 

"Голова Ради міністрів ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

334.  Чернешенко Роман Миколайович 

(Чернышенко Роман Николаевич, 

CHERNESHENKO ROMAN). 

Народився 26 вересня 1975 р. 

Колишній "радник голови ЛНР", "голова 

комітету з питань релігії ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

335.  Чужба Ада Іванівна 

(Чужба Ада Ивановна, CHUZHBA ADA). 

Народилася 29 грудня 1970 р.  

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 



329 
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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

336.  Чумаченко Олександр Сергійович 

(Чумаченко Александр Сергеевич, 

CHUMACHENKO OLEKSANDR). 

Народився 4 жовтня 1949 р. 

Колишній "міністр Міністерства інфраструктури 

та транспорту ЛНР" 

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 

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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

337.  Шаповалов Олександр Володимирович 

(Шаповалов Александр Владимирович, 

SHAPOVALOV OLEKSANDR). 

Народився 9 квітня 1975 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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 

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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

338.  Шелюк Микола Семенович 

(Шелюк Николай Семенович, SHELIUK 

MYKOLA). 

Народився 18 грудня 1949 р.  

Колишній "депутат Народної ради ДНР" 

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 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

339.  Шкарін Олексій Євгенович 

(Шкарин Алексей Евгеньевич, SHKARIN 

OLEKSII). 

Народився 13 серпня 1967 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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, 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

340.  Шубіна Яна Вікторівна 

(Шубина Яна Викторовна, SHUBINA YANA). 

Народилася 5 вересня 1974 р. 

Колишній "депутат Народної ради ЛНР" 

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; 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

341.  Юрченко Олег Іванович 

(Юрченко Олег Иванович, YURCHENKO OLEH). 

Народився 15 квітня 1948 р. 

Колишній "виконуючий обов'язки міністра 

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, 

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 

 

Міністерства палива, енергетики та вугільної 

промисловості ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

342.  Якубовський Едуард Миколайович 

(Якубовский Эдуард Николаевич, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

YAKUBOVSKYI EDUARD). 

Народився 16 вересня 1959 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Колишній "голова Верховного суду ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

343.  Ярош Петро Григорович 

(Ярош Петр Григорьвич, YAROSH PETRO). 

Народився 30 січня 1971 р. 

Колишній "начальник Федеральної міграційної 

служби Росії по Республіці Крим" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

344.  Ковальчук Юрій Валентинович 

(Ковальчук Юрий Валентинович, KOVALCHUK 

YURII). 

Народився 25 липня 1951 р. у 

м. Санкт-Петербург.  

Зареєстрований за адресою: РФ, м. Москва,  

1-й Неопалимівський провулок, буд.8, кв. 21. 

Паспорт №  4003461315, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780105029790 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

345.  Шамалов Микола Терентійович 

(Шамалов Николай Терентьевич, SHAMALOV 

MYKOLA). 

Народився 24 січня 1950 р. у м. Москва. 

Зареєстрований за адресою: РФ, 

м. Санкт-Петербург, Петровська набережна,  

буд. 4, кв. 106. 

Паспорт №  4002591333 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

346.  Тимченко Геннадій Миколайович 

(Тимченко Геннадий Николаевич, TYMCHENKO 

HENNADII). 

Народився 09 листопада 1952 р. у м. Гюмрі 

Вірменської Республіки. 

Зареєстрований за адресою: РФ, м. Москва, 

Шведський туп., буд. 3, кв. 26. 

Паспорт №  4010112200, 4510555790. 

Російський мільярдер, засновник та бенефіціар 

інвестиційної групи "Volga Group", засновник 

ВАТ АБ "Росія" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

347.  Миронов Іван Олександрович  

(Миронов Иван Александрович, MYRONOV 

IVAN). 

Народився 1984 р. у м. Санкт-Петербург.  

Зареєстрований за адресою: м. Санкт-Петербург, 

вул. Бели Куна, 7, корп. 1, кв. 153. 

Засновник ВАТ АБ "Росія" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 



342 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

348.  Мордашов Олексій Олександрович  

(Мордашов Алексей Александрович, 

MORDASHOV OLEKSII). 

Народився 26 вересня 1965 р. у м. Череповець 

Вологодської області. 

Зареєстрований за адресою: РФ, 

Вологодська область, м. Череповець,  

вул. Монтклер, буд. 22, кв. 77. 

Паспорти № 825365 19 03, 

723202 19 10 

Російський мільярдер, генеральний директор 

ПАТ "Северсталь", голова правління ПАТ 

"Силові Машини", засновник ВАТ АБ "Росія" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

349.  Тюмєнєв Валерій Андрійович 

(Тюменев Валерий Андреевич, TIUMIENIEV 

VALERII). 

Народився 05 березня 1947 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва,  

вул. Фільовська, 48, кв. 106. 

Паспорт №  01ЖО689142; 4503497900, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

773110243615. 

Засновник ПАТ "Російський національний 

комерційний банк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

350.  Лєбєдєв Ігор Олександрович  

(Лебедев Игорь Александрович, LIEBIEDIEV 

IHOR). 

Народився 19 травня 1954 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва, 

просп. Ленінський 79, корп. 2, кв. 103. 

Паспорт №  02МЮ677547; 4501081301, 

ідентифікаційний номер платника  

податків –773606326200. 

Засновник ПАТ "Російський національний 

комерційний банк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

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 

 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

351.  Демченко Дар'я Сергіївна  

(Демченко Дарья Сергеевна, DEMCHENKO 

DARIA). 

Громадянка Республіки Білорусь. 

Мешкає в м. Вітебськ. 

Засновник ПАТ "Російський національний 

комерційний банк" 

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; 

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 

 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

352.  Казинцев Володимир Володимирович 

(Казинцев Владимир Владимирович, 

KAZYNTSEV VOLODYMYR). 

Народився 02 червня 1966 р. у м. Москва.  

Зареєстрований за адресами: м. Москва,  

вул. Академіка Челомея, 106, кв. 85, та  

м. Москва, вул. Керченська, 111, корп. 1, кв. 19. 

Засновник ПАТ "Російський національний 

комерційний банк" 

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 
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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 

 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

353.  Макарова Тетяна Василівна 

(Макарова Татьяна Васильевна, MAKAROVA 

TETIANA). 

Мешкає в м. Москва. 

Засновник ПАТ "Російський національний 

комерційний банк" 

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; 

Три роки 



348 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

354.  Рябухін Андрій Борисович  

(Рябухин Андрей Борисович, RIABUKHIN 

ANDRII). 

Народився 01 січня 1980 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва,  

вул. Островитянова, 45, корп. 1, кв. 518. 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 

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 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

355.  Зюзьков Костянтин Миколайович  

(Зюзьков Константин Николаевич, ZIUZKOV 

KOSTIANTYN). 

Народився 1971 р. 

Мешкає в м. Владивосток. 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 

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;  

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

356.  Галицький Руслан Вацлавович  

(Галицкий Руслан Вацлавович, HALYTSKYI 

RUSLAN). 

Зареєстрований за адресою: м. Владивосток,  

вул. Владикавказька, 1, кв. 43. 

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); 

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 

 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

357.  Гавриліна Тамара Михайлівна 

(Гаврилина Тамара Михайловна, HAVRYLINA 

TAMARA). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

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 

 

Народилась 27 липня 1958 р.  

Мешкає у м. Плавськ Тульської області, РФ. 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

358.  Каплуненко Віктор Вікторович  1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 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 

 

(Каплуненко Виктор Викторович, 

KAPLUNENKO VIKTOR). 

Народився 20 лютого 1978 р. у м. Владивосток. 

Зареєстрований за адресою: м. Владивосток,  

вул. Кірова, 34, кв. 36. 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

 

359.  Ісаєва Ольга Федорівна  

(Исаева Ольга Федоровна, ISAIEVA OLHA). 

Мешкає в м. Люберці Московської області. 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

360.  Берсенєв Сергій Борисович  

(Берсенев Сергей Борисович, BERSENIEV 

SERHII). 

Народився 01 березня 1960 р. 

Зареєстрований за адресою: Московська область, 

Ленінський р-н, м. Видне, Жуковський проїзд, 5, 

кв. 70. 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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№№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

361.  Мосіна Тетяна Іванівна  

(Мосина Татьяна Ивановна, MOSINA TETIANA). 

Мешкає в м. Кемерово. 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

362.  Міхнєва Жанна Тимофіївна  

(Михнева Жанна Тимофеевна, MIKHNIEVA 

ZHANNA). 

Народилася 10 грудня 1948 р. 

Зареєстрована за адресою: РФ, Приморський 

край, м. Владивосток, вул. Нерчинська, 2, кв. 12. 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 



358 
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") 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

363.  Савченко Ольга Єфимівна 

(Савченко Ольга Ефимовна, SAVCHENKO 

OLHA). 

Мешкає в м. Владивосток. 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

364.  Хорунжая Серафима Миколаївна  

(Хорунжая Серафима Николаевна, 

KHORUNZHAIA SERAFYMA). 

Народилась 24 березня 1987 р. 

Зареєстрована за адресою: м. Москва,  

Ленінський просп., 45, кв. 129. 

Засновник ПАТ "Агроінкомбанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

365.  Борисова Катерина Сергіївна 

(Борисова Екатерина Сергеевна, BORYSOVA 

KATERYNA). 

Проживає в м. Москва. 

Засновник АТ КБ "Сєвєрний кредит" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

366.  Желєзов Олексій Валентинович  

(Железов Алексей Валентинович, ZHELIEZOV 

OLEKSII). 

Народився 09 березня 64 р. у м. Куйбишево 

Самарської області, РФ. Мешкає в м. Вологда. 

Засновник АТ КБ "Сєвєрний кредит" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

367.  Чикін Володимир Олександрович  

(Чикин Владимир Александрович, CHYKIN 

VOLODYMYR). 

Народився 08 квітня 1952 р. 

Мешкає в м. Вологда. 

Засновник АТ КБ "Сєвєрний кредит" 

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 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

368.  Дронова Ксенія Володимирівна  

(Дронова Ксения Владимировна, DRONOVA 

KSENIIA). 

Народилась 14 лютого 1989 р. 

Зареєстрована за адресою: м. Москва,  

вул. Челябинська, б. 3, кв. 188. 

Засновник АТ КБ "Сєвєрний кредит" 

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 

Три роки 
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№№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

369.  Астров Станіслав Леонідович  

(Астров Станислав Леонидович, ASTROV 

STANISLAV). 

Народився 14 листопада 1964 р. 

Зареєстрований за адресою: Московська обл.,  

м. Люберці, вул. Новая 15, кв. 41. 

Засновник АТ КБ "Сєвєрний кредит" 

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 

Три роки 
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№№ 
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Строк 

застосування 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

370.  Звєрєва Олена Євгенівна  

(Зверева Елена Евгеньевна, ZVIERIEVA 

OLENA). 

Мешкає в м. Москва. 

Засновниця АТ "Генбанк" 

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, 

Три роки 
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№№ 
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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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

371.  Єрмоленко Аліна Кузьмінічна 

(Ермоленко Алина Кузьминична, 

YERMOLENKO ALINA). 

Народилась 21 червня 1955 р. 

Зареєстрована за адресою: Московська область, 

м. Хімки, вул. Римського-Корсакова, 22, кв. 26. 

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; 

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 

 

Засновниця АТ "Генбанк" 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

372.  Шатов Олексій Юрійович  

(Шатов Алексей Юрьевич, SHATOV OLEKSII). 

Народився 09 травня 1971 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва,  

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, 

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 

 

вул. Зеленоградська 7, корп. 1, кв. 72. 

Засновник АТ "Генбанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

373.  Носорєв Олександр Степанович  

(Носорев Александр Степанович, NOSORIEV 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

OLEKSANDR). 

Народився 05 лютого 1955 р. у м. Моршанське 

Тамбовської області. Зареєстрований за адресою: 

м. Тольятті, вул. Фрунзе, 35/54, кв. 226. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

632105961113. 

Засновник АТ "Фіа-Банк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

374.  Акімов Олександр Васильович 
(Акимов Александр Васильевич, AKIMOV 

OLEKSANDR). 
Народився 01 лютого 1963 р. 

Мешкає в м. Омськ, РФ. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 
550346240. 

Засновник ВАТ АК "БайкалБанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

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 

 

 

375.  Кібірьов Всеволод Геннадійович  

(Кибирёв Всеволод Геннадьевич, KIBIROV 

VSEVOLOD). 

Ідентифікаційний податковий номер– 

032600221533. 

Мешкає в м. Улан-Уде, Республіка Бурятія, РФ. 

Засновник ВАТ АК "БайкалБанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

376.  Шемякін Володимир Леонідович  

(Шемякин Владимир Леонидович, SHEMIAKIN 

VOLODYMYR). 

Народився 16 квітня 1969 р. у с. Рев'якіно 

Ясногорського р-ну Тульської області. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

5256050056, 

основний державний реєстраційний номер як 

індивідуального підприємця –1045207050712. 

Засновник ВАТ АК "БайкалБанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

377.  Бадмаєв Борис Дабаєвич  

(Бадмаев Борис Дабаевич, BADMAIEV BORYS). 

Ідентифікаційний податковий номер 

38490573393. 

Мешкає в м. Улан-Уде, РФ. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

38490573393. 

Засновник ВАТ АК "БайкалБанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

378.  Банзатова Васса Ойдопівна  

(Банзатова Васса Ойдоповна, BANZATOVA 

VASSA). 

Народилась 04 квітня 1965 р.  

Мешкає в м. Улан-Уде, РФ. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

030500062685, 

основний державний реєстраційний номер як 

індивідуального підприємця – 1030300150495. 

Засновниця ВАТ АК "БайкалБанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

379.  Зураєва Любов Іллівна  

(Зураева Любовь Ильинична, ZURAIEVA 

LIUBOV). 

Ідентифікаційний податковий номер 

032309611174. 

Мешкає в м. Улан-Уде, РФ. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

0326537270, 

основний державний реєстраційний номер як 

індивідуального підприємця – 1150327001780. 

Засновниця ВАТ АК "БайкалБанк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

380.  Гольдберг Ігор Ілліч  

(Гольдберг Игорь Ильич, HOLDBERH IHOR). 

Зареєстрований за адресою: м. Санкт-Петербург, 

вул. Новосибірська, 18/5, кв. 134. 

Ідентифікаційний податковий номер 

771470771208, 7801373208, 

основний державний реєстраційний номер як 

індивідуального підприємця –1057810024030. 

Засновник ЗАТ КБ "ІС Банк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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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 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

381.  Долян Сергій Андрійович  

(Долян Сергей Андреевич, DOLIAN SERHII). 

Народився 11 січня 1982 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва, 

Лазорєвий пр., 6, кв. 25. 

Засновник ЗАТ КБ "ІС Банк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

382.  Кроль Наталія Анатоліївна  

(Кроль Наталья Анатольевна, KROL NATALIIA). 

Народилась 01 січня 1971 р. 

Мешкає в м. Москва. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

540434094603, 

основний державний реєстраційний номер як 

індивідуального підприємця – 319547600186166. 

Засновник ЗАТ КБ "ІС Банк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

383.  Поздняков Дмитро Володимирович  

(Поздняков Дмитрий Владимирович, 

POZDNIAKOV  DMYTRO). 

Народився 19 лютого 1973 р. у м. Гатчина 

Ленінградської області. 

Засновник ЗАТ КБ "ІС Банк" 

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 

Три роки 
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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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

384.  Хайрулін Рустам Ахмедович  

(Хайрулин Рустам Ахмедович, KHAIRULIN 

RUSTAM). 

Народився 21 вересня 1977 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва, 

Свободний просп. 7, корп. 2, кв. 232. 

Засновник ЗАТ КБ "ІС Банк" 

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 

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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

385.  Житленок Михайло Дмитрович  

(Житленок Михаил Дмитриевич, ZHYTLENOK 

MYKHAILO). Народився 04 травня 1979 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва,  

вул. Нікулінська, 27, корп. 1, кв. 64. 

Засновник ЗАТ КБ "ІС Банк" 

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 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

386.  Молов Аслан Борисович  

(Молов Аслан Борисович, MOLOV ASLAN). 

Ідентифікаційний податковий номер 

071308332140.  

Мешкає в м. Нальчик, РФ. 

Засновник ЗАТ КБ "ІС Банк" 

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, 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

387.  Анненков Олександр Васильович  

(Анненков Александр Васильевич, ANNENKOV 

OLEKSANDR). 

Народився 10 лютого 1952 р. у с. Роговате 

Старооскольського р-ну Бєлгородської обл. 

Ідентифікаційний податковий номер – 

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; 

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 

 

1903327473. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва, 

вул. Д. Донського, 10, корп. 1, кв. 212. 

Проживає за адресою: м. Москва,  

пер. Кривоколенний, 14, корп. 1, кв. 12. 

Засновник АТ "Севастопольський морський 

банк" 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

388.  Анненкова Лідія Василівна  

(Анненкова Лидия Васильевна, ANNENKOVA 

LIDIIA). 

Народилась 20 травня 1950 р. 

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, 

Три роки 



385 
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 

 

Зареєстрована за адресою: м. Москва,  

М. Грузинська, 29, кв. 133. 

Засновник АТ "Севастопольський морський 

банк" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

389.  Кєсаєв Ігор Альбертович 

(Кесаев Игорь Альбертович, KIESAIEV IHOR). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

Народився 30 жовтня 1966 р. у м. Орджонікідзе, 

Північно-Осетинська АРСР. 

Бізнесмен, власник ГК "Меркурій" та 

АТ "Торгова компанія "МЄГАПОЛІС" (обидві - 

РФ) 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

390.  Арнаутов Олексій Миколайович 
(Арнаутов Алексей Николаевич, ARNAUTOV 

OLEKSII). 
Народився 11 травня 1974 р. у м. Донецьк.  

Громадянин Російської Федерації. 

Закордонні паспорти громадянина РФ 
№№ 729289833, 723589623. 

Член наглядової ради ПАТ "ЗАлК" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

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 

 

 

391.  Стеліос Христодоулоу  

(STELIOS CHRISTODOULOU). 

Народився 01 вересня 1987 р. Громадянин 

Республіки Кіпр. 

Закордонний паспорт типу Y код CYP  

№ К00145131 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

   

392.  Черневський Сергій Адольфович 

(Черневский Сергей Адольфович, 

CHERNEVSKYI SERHII). 

Народився 28 березня 1953 р. Громадянин 

Російської Федерації. 

Закордонний паспорт №N 715623869. Член 

наглядової ради ПАТ "ЗАлК" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

393.  Тихонова Яна Робертівна 

(Тихонова Яна Робертовна, TYKHONOVA 

YANA). 

Народилась 08 жовтня 1966 р. 

Громадянка Російської Федерації. 

Закордонні паспорти №№ 4506003374, 

628312070. 

До 30 червня 2016 р. – член наглядової ради  

ПАТ "ЗАлК", співвласник ОК "Русал" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

394.  Ванін Сергій Анатолійович 

(Ванин Сергей Анатольевич, VANIN SERHII). 

Народився 02 березня 1980 р. 

Ідентифікаційний податковий номер 

371001536695. 

Місце проживання: м. Кінешма Івановської 

області, РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 



392 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

395.  Отдєлкін Олександр Євстафович 

(Отделкин Александр Евстафович, OTDIELKIN 

OLEKSANDR). 

Народився 05 травня 1980 р. у м. Дзержинськ 

Нижньогородської області, РФ.  

Ідентифікаційний податковий номер 

525900967565. 

Місце проживання: м. Нижній Новгород, РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

10) 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

396.  Лошкарьов Сергій Валерійович 

(Лошкарёв Сергей Валерьевич, LOSHKAROV 

SERHII). 

Народився 23 грудня 1980 р. 

Ідентифікаційний податковий номер 

520102082111. 

Місце проживання: м. Нижній Новгород, РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

397.  Єригін Олександр Володимирович 

(Ерыгин Александр Владимирович, YERYHIN 

OLEKSANDR). 

Народився 27 липня 1979 р. 

Ідентифікаційний податковий номер 

231518827935. 

Місце проживання: Ростовська область, РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

398.  Касімова Земфіра Курбанівна 

(Касимова Земфира Курбановна, KASIMOVA 

ZEMFIRA). 

Народився 22 травня 1970 р. 

Ідентифікаційний податковий номер 

230403749630. 

Місце проживання: м. Геленджик, 

Краснодарський край, РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 
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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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

399.  Замуруєв Віталій Валентинович 

(Замуруев Виталий Валентинович, ZAMURUIEV 

VITALII). 

Народився 11 січня 1975 р. 

Паспорт громадянина України серії ЕМ  

№ 260393. 

Ідентифікаційний податковий номер 2740410012. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  

вул. Переяславська, буд. 44 

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 

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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

400.  Чмихалов Сергій Вікторович  

(Чмыхалов Сергей Викторович, CHMYKHALOV 

SERHII). 

Народився 15 листопада 1961 р. у м. Кісільово 

Кемеровської обл., РФ, громадянин Російської 

Федерації. 

Закордонний паспорт № 713076667. 

Офіційний представник президента нафтової 

компанії "Лукойл" в Україні 

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 

Три роки 



398 
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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

401.  Чалов Микола Анатолійович 

(Чалов Николай Анатолиевич, CHALOV 

MYKOLA). 

Народився 22 червня 1975 р. у м. Волгоград, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Закордонний паспорт № 0881059 

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 

Три роки 



399 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

402.  Ернст Костянтин Львович 

(Эрнст Константин Львович, ERNST 

KOSTIANTYN). 

Народився 06 лютого 1961 р. 

Генеральний директор телекомпанії "Перший 

канал" 

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, 

Три роки 



400 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

403.  Гусєв Павло Миколайович 

(Гусев Павел Николаевич, HUSIEV PAVLO). 

Народився 04 квітня 1949 р. Громадянин 

Російської Федерації. 

Власник та головний редактор друкованого 

засобу масової інформації "Московский 

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; 

Три роки 



401 
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 

 

комсомолец" 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

404.  Акопян Віген Корюнович 

(Акопян Виген Корюнович, AKOPIAN VIHEN). 

Народився 31 травня 1975 р. 

Головний редактор інформаційного агентства 

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, 

Три роки 



402 
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 

 

"REGNUM" 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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

405.  Сурков Андрій Геннадійович 

(Сурков Андрей Геннадьевич, SURKOV 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



403 
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 

 

ANDRII). 

Народився 30 листопада 1972 р. 

Головний редактор сайту Novorus.info 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 



404 
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 

 

406.  Горшенін Вадим Валерійович 

(Горшенин Вадим Валерьевич, HORSHENIN 

VADYM). 

Народився 29 квітня 1966 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Власник холдингу електронних засобів масової 

інформації "Правда.Ру" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

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 

 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

407.  Потапов Олександр Олександрович 

(Потапов Александр Александрович, POTAPOV 

OLEKSANDR). 

Народився 31 травня 1976 р. 

Колишній головний редактор телеканалу 

"LifeNews" та газети "Известия" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

408.  Фронін Владислав Олександрович 

(Фронин Владислав Александрович, FRONIN 

VLADYSLAV). 

Народився 21 квітня 1952 р. Громадянин 

Російської Федерації. 

Головний редактор газети "Російська газета" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

409.  Лейбін Віталій Едуардович 

(Лейбин Виталий Эдуардович, LEIBIN VITALII). 

Народився 28 грудня 1972 р. 

Російський журналіст, головний редактор 

журналу "Російський репортер" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

410.  Михайлов Сергій Володимирович 

(Михайлов Сергей Владимирович, MYKHAILOV 

SERHII). 

Народився 17 березня 1971 р. 

Генеральний директор інформаційного агентства 

"ТАСС" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

411.  Куніцин Андрій Іванович 

(Куницын Андрей Иванович, KUNITSYN 

ANDRII). 

Народився 11 листопада 1977 р. 

Голова дирекції суспільно-правового мовлення 

телеканалу "НТВ", член громадської ради при 

МВС РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 Законом України ''Про санкції'' 

 

412.  Симоньян Маргарита Симонівна 

(Симоньян Маргарита Симоновна, SYMONIAN 

MARHARYTA). 

Народилася 6 квітня 1980 р. 

Російська журналістка, головний редактор 

телеканалу "Russia Today" і міжнародного 

інформаційного агентства "Росія сьогодні".  

З 2014 р. – головний редактор інформаційного 

агентства "Sputnik" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

Три роки 



411 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

413.  Сунгоркін Володимир Миколайович 

(Сунгоркин Владимир Николаевич, SUNHORKIN 

VOLODYMYR). 

Народився 16 червня 1954 р.  

Російський журналіст, головний редактор 

друкованого засобу масової інформації 

"Комсомольська правда", генеральний директор 

приватного акціонерного товариства 

"Комсомольськая правда" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

Три роки 



412 
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 вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

414.  Добродєєв Олег Борисович 

(Добродеев Олег Борисович, DOBRODIEIEV 

OLEH). 

Народився 28 жовтня 1959 р. 

Генеральний директор медіахолдингу 

"Всеросійська державна телевізійна та 

радіомовна компанія" 

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; 

Три роки 
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Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

415.  Кулістіков Володимир Михайлович 

(Кулистиков Владимир Михайлович, 

KULISTIKOV VOLODYMYR). 

Народився 20 травня 1952 р. 

Російський журналіст, колишній генеральний 

директор телекомпанії "НТВ". 

З 2015 р. – радник генерального директора 

ФДУП "Всеросійська державна телевізійна та 

радіомовна компанія". 

 

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 

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 

 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

416.  Зейналова Ірада Автандилівна 

(Зейналова Ирада Автандиловна, ZEINALOVA 

IRADA). 

Народилася 20 лютого 1972 р. 

Російська журналістка, телеведуча недільного 

випуску програми "Время" телекомпанії 

"Перший канал".  

З 2016 р. – телеведуча програми "Итоги недели с 

Ирадой Зейналовой "телекомпанії "НТВ" 

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; 

Три роки 
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Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

417.  Габрелянов Ашот Арамович 

(Габрелянов Ашот Арамович, HABRELIANOV 

ASHOT). 

Народився 4 квітня 1989 р. 

Колишній виконавчий директор медіахолдингу 

"News Media" і генеральний директор телеканалу 

"LifeNews" 

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 

Три роки 
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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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

418.  Златопольський Антон Андрійович 

(Златопольский Антон Андреевич, 

ZLATOPOLSKYI ANTON). 

Народився 12 вересня 1966 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Перший заступник генерального директора 

інформаційного холдингу Всеросійського 

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;  

Три роки 



417 
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 

 

державного телерадіоканалу, генеральний 

директор телеканалу "Росія-1". 

З 2014 р. – головний редактор та продюсер 

дитячого телеканалу "Мульт". 

З 2018 р. – голова Ради директорів АТ "Цифрове 

телебачення" 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

419.  Двоскін Євгеній Володимирович  

(Двоскин Евгений Владимирович, DVOSKIN 

YEVHENII), Народився 21 березня 1966 р. у 

м. Одеса. 

Акціонер і віце-президент АТ "Генбанк" 

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); 

Три роки 



418 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

420.  Сімановський Олексій Юрійович  

(Симановский Алексей Юрьевич, 

SIMANOVSKYI OLEKSII). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Три роки 



419 
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 

 

Народився 06 вересня 1955 р. у м. Москва. 

Радник Голови Центрального банку Російської 

Федерації.  

З 10 жовтня 2018 р. – член Ради директорів "Банк 

Росії" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

421.  Никитіна Ірина Петрівна  1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи Три роки 



420 
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 

 

(Никитина Ирина Петровна, NYKYTINA 

IRYNA). 

Народилась 17 травня 1968 р. у м. Макіївка 

Донецької області. 

Паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон серії ЕТ № 986286, виданий 25.05.2012. 

Ідентифікаційний податковий номер 2497415287. 

Зареєстрована за адресою: м. Донецьк, просп. 

Дзержинського, 67, кв. 11 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 



421 
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 

 

 

422.  Герасимчук Володимир Васильович 

(Герасимчук Владимир Васильевич, 

HERASYMCHUK VOLODYMYR). 

Народився 04 липня 1963 р. у м. Луганськ. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 

Тухачевського, 6, кв. 35 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



422 
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 Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену: "https://mintranslnr.su/") 

 

423.  Несміянов Костянтин Леонідович 

(Несмиянов Константин Леонидович, 

NESMIIANOV KOSTIANTYN). 

Народився 10 листопада 1980 р. у м. Луганськ. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  

вул. Лісна, буд. 6, кв. 2 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



423 
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 Законом України ''Про санкції'' 

 

424.  Апальков Сергій Миколайович 

(Апальков Сергей Николаевич, APALKOV 

SERHII). 

Народився 14 липня 1979 р. у м. Луганськ. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 

Героїв Сталінграда, буд. 2, кв. 248 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 



424 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

425.  Губін В’ячеслав Олексійович  

(Губин Вячеслав Алексеевич, HUBIN 

VIACHESLAV). 

Народився 26 березня 1974 р. у м. Липецьк, РФ. 

Зареєстрований за адресою: Харківська область, 

Дергачівський район, смт Слатине, вул. Миру, 67 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



425 
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) 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

426.  Ковальов Максим Валерійович  

(Ковалёв Максим Валерьевич, KOVALOV 

MAKSYM). 

Народився 14 жовтня 1990 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

З 2015 р. – перебуває у складі НЗВФ "ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 



426 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

427.  Бернвальд Віктор  

(Бернвальд Виктор, BERNVALD VIKTOR). 

Народився 10 березня 1988 р. у м. Улан-Уде 

Республіка Бурятія, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Місце проживання: м. Улан-Уде Республіка 

Бурятія, РФ. 

Кадровий військовослужбовець ЗС РФ, бойовик 

одного з підрозділів 1 ОСМБр 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

Три роки 



427 
Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

9) заборона 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

428.  Каплій Ігор Григорович 

(Каплий Игорь Григорьевич, KAPLII IHOR). 

Народився 08 квітня 1965 р. у м. Куп'янськ 

Куп'янського району Харківської області. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовослужбовець РФ, командир 

бригади, командир 51-го парашутно-десантного 

полку (м. Тула, РФ) 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 
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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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

429.  Коченевський Євген Сергійович (Коченевский 

Евгений Сергеевич, KOCHENEVSKYI 

YEVHEN). 

Народився 18 серпня 1978 р. у Свердловській 

області, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовослужбовець РФ, 

підполковник 276-го мотострілкового полку,  

в/ч № 69771 

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 

Три роки 



429 
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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

430.  Іванов Євген Анатолійович 

(Иванов Евгений Анатольевич, IVANOV 

YEVHEN) 

Народився 15 листопада 1974 р. у м. Геленджик 

Краснодарського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовий РФ у складі НЗФ "ДНР", 

командир 3-го ОШБ 5-ої ОМСБр 1-го АК МО 

"ДНР" 

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 

Три роки 



430 
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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

431.  Горєвой Сергій Анатолійович  

(Горевой Сергей Анатольевич, HORIEVOI 

SERHII). 

Народився 04 квітня 1981 р. 

Паспорт громадянина РФ № 50 04 723519, 

виданий ВВС Купинського району 

Новосибірської області 24 березня 2005 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовий РФ, капітан збройних сил 

РФ, брав участь в бойових діях на тимчасово 

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 

Три роки 



431 
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 

 

окупованих територіях сходу України у складі 

тактичних груп 18-ої окремої мотострілкової 

бригади 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

432.  Чернігов Іван Олексійович 

(Чернигов Иван Алексеевич, CHERNIHOV 

IVAN) 

Народився 04 травня 1985 р. 

Паспорт громадянина РФ № 03 05 918095, 

виданий ВВС Тимашевського району 

Краснодарського краю 08 серпня 2005 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

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, 

Три роки 



432 
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 

 

Кадровий військовий РФ, капітан збройних сил 

РФ 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

433.  Рамазанов Оскар Мухтарович  

(Рамазанов Оскар Мухтарович, RAMAZANOV 

OSKAR). 

Народився 28 січня 1973 р. 

Паспорт громадянина РФ № 96 03 455092, 

виданий ВВС Шалінського району Чеченської 

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; 

Три роки 



433 
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 

 

республіки 24 травня 2003 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовий РФ, старший лейтенант 

збройних сил РФ, брав участь в бойових діях на 

території України у складі 18-ої окремої 

мотострілкової бригади 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

434.  Сімаєв Дмитро В'ячеславович  

(Симаев Дмитрий Вячеславович, SIMAIEV 

DMYTRO). 

Народився 17 грудня 1989 р. 

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, 

Три роки 



434 
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 

 

Паспорт громадянина РФ № 50 09 625195, 

виданий ТП УФМС Росії по Новосибірській 

області у Північному районі 13 січня 2010 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовий РФ, старший лейтенант 

збройних сил РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

435.  Балатов Абубакар Лом-Алійович  

(Балатов Абубакар Лом-Алиевич, BALATOV 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



435 
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 

 

ABUBAKAR). 

Народився 25 квітня 1978 р. 

Паспорт громадянина РФ №  90 13 113935, 

виданий відділом УФМС Росії по РПО-Аланія в 

Затеречному МО 03 квітня 2014 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовий РФ, лейтенант збройних 

сил РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 



436 
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 

 

436.  Орлов Роман Владиславович 
(Орлов Роман Владиславович, ORLOV ROMAN). 

Народився 15 липня 1985 р. 
Паспорт громадянина РФ № 45 15 502611. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовий РФ, начальник розвідки  
4-ї окремої мотострілкової бригади "Народної 

міліції ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

Три роки 



437 
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 

 

 

437.  Іскуженов Руслан Тулегинович  

(Искуженов Руслан Тулегинович, ISKUZHENOV 

RUSLAN). 

Народився 12 січня 1984 р. у с. Пальцевка 

Тавричеського району Омської області, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Майор ЗС РФ, начальник штабу – заступник 

командира 1-го мотострілецького батальйону  

3-ої окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 

1-го АК (Донецьк, Україна), командир 

мотострілецького батальйону 18-ої окремої 

мотострілецької бригади (ст. Калинівська, 

с. Ханкала, м. Грозний, Чечня, Росія) 58-ої армії 

(Владикавказ) Південного ВО ЗС РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

438.  Чепкасов Олексій Володимирович  

(Чепкасов Алексей Владимирович, CHEPKASOV 

OLEKSII). 

Народився 18 вересня 1986 р. у Амурській 

області, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Заступник командира 1-го мотострілецького 

батальйону з озброєння 3-ої окремої 

мотострілецької бригади (Горлівка) 1-го АК 

(Донецьк, Україна) Центру територіальних військ 

Південного ВО ЗС РФ. 

Посада та місце проходження служби до 

відрядження для участі у збройній агресії Росії 

проти України – командир 3-ої мотострілецької 

роти 8-го мотострілецького батальйону 136-ої 

окремої мотострілецької бригади (Буйнакськ, 

Дагестан) 58-ої Армії (Владикавказ) Південного 

ВО ЗС РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



439 
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) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

439.  Байдіков Іван Вікторович 

(Байдиков Иван Викторович, BAIDIKOV IVAN). 

Народився 18 вересня 1982 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Начальник інженерної служби 3-ої окремої 

мотострілкової бригади (Горлівка) 1-го АК 

(Донецьк, Україна) Центра територіальних військ 

(Новочеркаськ, Росія) Південного ПО 

(Ростов-на-Дону, Росія) 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

440.  Лебедєв Андрій Васильович 

(Лебедев Андрей Васильевич, LEBEDIEV 

ANDRII). 

Народився 18 березня 1979 р. 

Громадянин Російської Федерації 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 
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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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

441.  Волихін Володимир Павлович  

(Волыхин Владимир Павлович, VOLYKHIN 

VOLODYMYR). 

Народився 01 липня 1975 р. у хуторі Кіквідзе 

Волгоградської обл., РФ. 

Проживає за адресою: РФ, м. Волгоград, просп. 

Жукова, 106-а, кв. 103. 

Полковник ЗС РФ, заступник командира  

3-ої окремої мотострілкової бригади Центра 

територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) 

ЮВО (Ростов-на-Дону, Росія)  

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

442.  Стрюк Юрій Володимирович 

(Стрюк Юрий Владимирович, STRIUK YURII). 

Народився 16 листопада 1981 р. у 

станиця Канеловська Краснодарського краю, РФ. 

Проживає за адресою: РФ, Краснодарський край, 

станиця Старомінська, вул. Миру, 51, кв. 26. 

Майор ЗС РФ, заступник командира з озброєння 

3-ої окремої мотострілкової бригади 1-го АК МО 

"ДНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

443.  Павленко Олександр Сергійович 

(Павленко Александр Сергеевич, PAVLENKO 

OLEKSANDR). 

Народився 17 серпня 1984 р. у м. Аксай 

Ростовської області, РФ. 

Військовослужбовець ЗС РФ. 

У 2007 р. закінчив Новосибірське вище військове 

училище. 

Заступник командира 25-го окремого полку 

спеціального призначення (в/ч № 05525, м. 

Ставрополь, РФ) 49-ої Армії (м. Ставрополь, РФ) 

Південного військового округу ЗС РФ. 

Майор ЗС РФ, начальник розвідки 3-ої ОМСБр 

(Горлівка) 1-го АК (Донецьк, Україна) Центру 

територіальних військ Південного ВО ЗС РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

444.  Панов (Ростовцев) Сергій Анатолійович 

(Панов (Ростовцев) Сергей Анатолиевич, PANOV 

(ROSTOVTSEV) SERHII). 

Народився 30 липня 1966 р.  

Громадянин Російської Федерації. 

Тимчасово проживає у м. Горлівка, Донецької 

області. 

Генерал-майор (полковник) ЗС РФ, заступник 

командира 3-ої ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) 1-го 

АК ПВО ЗС РФ (Донецька обл.), куратор 

артилерійських підрозділів 3-ої ОМСБр 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 
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№№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

445.  Ковальський Тимур Маєвич  

(Ковальский Тимур Маевич, KOVALSKYI 

TYMUR). 

Народився 30 листопада 1988 р. у м. Алма-Ата, 

Республіка Казахстан 

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 

Три роки 
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№№ 
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або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

446.  Мирошник Сергій Федорович  

(Мирошник Сергей Федорович, MYROSHNYK 

SERHII). 

Народився 01 вересня 1962 р. 

Проживає за адресою: Донецька обл.,  

м. Моспине, вул. Фрунзе, 18 

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 

Три роки 



447 
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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

447.  Шелков Микита Михайлович 

(Шелков Никита Михайлович, SHELKOV 

MYKYTA). 

Народився 05 квітня 1996 р. у м. Нижньоудинськ 

Іркутської області Російської Федерації 

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 

Три роки 



448 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

448.  Бердніков Олексій Миколайович  

(Бердников Алексей Николаевич, BERDNIKOV 

OLEKSII). 

Народився 14 листопада 1978 р. у с. Калманка 

Алтайського краю, РФ. 

Проживає за адресою: м. Горлівка, вул. Технічна, 

20, тел. 380713033533. Позивні "Меркурій" та 

"Брест" 

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, 

Три роки 



449 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

449.  Антонов Олексій Борисович 

(Антонов Алексей Борисович, ANTONOV 

OLEKSII). 

Народився 07 серпня 1984 р. Громадянин 

Російської Федерації. 

Проживає за адресою: м. Алчевськ, вул. Кірова, 

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; 

Три роки 



450 
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 

 

79а, кв. 2 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

450.  Сальников Євген Сергійович  

(Сальников Евгений Сергеевич, SALNYKOV 

YEVНEN) 

Народився 04 вересня 1989 р. 

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, 

Три роки 



451 
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 у м. Каспійське, РФ 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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

451.  Макаров Михайло Леонідович 

(Макаров Михаил Леонидович, MAKAROV 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



452 
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 

 

MYKHAILO). 

Народився 03 жовтня 1955 р.  

Проживає за адресою: Донецька обл.,  

м. Селидове, вул. Карбишева, 32 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 



453 
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 

 

452.  Нестреляй Юрій Артемович  
(Нестреляй Юрий Артемович, NESTRELIAI 

YURII). 
Народився 22 лютого 1981 р. 

Громадянин Російської Федерації. 

Проживає за адресою: Луганська область,  
м. Хрустальний (Красний Луч), номер телефону 

9146669061. 
Підполковник, старший офіцер 10-ої окремої 

артилерійської бригади 2-го АК "ЛНР", кадровий 
військовослужбовець ЗС РФ. 

У РФ проходить службу на посаді начальника 
23-ої пожежної частини 20-го загону ФПС по 

Приморському краю (м. Уссурійськ, 
Приморський край, РФ) 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

Три роки 



454 
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 

 

 

453.  Бугай Віталій Вікторович 

(Бугай Виталий Викторович, BUHAI VITALII). 

Народився 18 квітня 1983 р. Громадянин 

Російської Федерації. 

Проживає за адресою: РФ, Пермська область,  

м. Чайковський, номер телефону +380938768892. 

Кадровий військовий ЗС РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



455 
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 Законом України ''Про санкції'' 

 

454.  Баєв Сергій Васильович 

(Баев Сергей Васильевич, BAIEV SERHII). 

Народився 19 квітня 1992 р. у Іркутській області, 

РФ. 

Кадровий військовий ЗС РФ, старший стрілок 

1-го відділення 1-го стрілецького взводу  

2-ої стрілецької роти 15-го БтрО 2-го АК НМ 

"ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

455.  Гостєв Олег Олександрович 

(Гостев Олег Александрович, HOSTIEV OLEH). 

Народився 31 травня 1962 р.  

Громадянин Російської Федерації. 

Місце проживання: м. Санкт-Петербург. 

Колишній кадровий військовий ЗС РФ, бойовик 

100-ої ОМСБр 1-го АК, майор 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

456.  Хорохорін Віктор Володимирович  

(Хорохорин Виктор Владимирович, 

KHOROKHORIN VIKTOR). 

Народився 16 червня 1989 р. у м. Усади, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Найманець НЗФ "ДНР", кадровий 

військовослужбовець РФ, командир групи 

спеціального призначення 1-го загону 

Розвідувального Управління Штабу південного 

військового округу 346-ої окремої бригади 

спеціального призначення ЗС РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 
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№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

457.  Замулін Сергій Сергійович 

(Замулин Сергей Сергеевич, ZAMULIN SERHII). 

Народився у м. Прохладний Кабардино-Балкарія, 

РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Найманець НЗФ "ДНР", кадровий 

військовослужбовець РФ, начальник кадрів 

Розвідувального Управління Штабу південного 

військового округу 346-ої окремої бригади 

спеціального призначення ЗС РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



459 
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) 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

458.  Нестеркін Олексій Ігорович  

(Нестеркин Алексей Игоревич, NESTERKIN 

OLEKSII). 

Громадянин Російської Федерації. 

Найманець НЗФ "ДНР", кадровий 

військовослужбовець РФ, командир групи 

спеціального призначення 4-го загону 

Розвідувального Управління Штабу південного 

військового округу 346-ої окремої бригади 

спеціального призначення ЗС РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 



460 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

459.  Воробйов Євген Володимирович  

(Воробьёв Евгений Владимирович, VOROBIOV 

YEVHEN). 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовослужбовець РФ, гвардії 

підполковник, прибув на територію України у 

листопаді 2016 р. 

Станом на 15 вересня 2017 р. – командир  

2-ої МСБ 1-ої ОСМБр 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

Три роки 



461 
Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

9) заборона 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

460.  Ситнік Костянтин Григорович  

(Сытник Константин Григорьевич, SYTNIK 

KOSTIANTYN). 

Народився 13 серпня 1976 р. у м. Томськ, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовослужбовець МО РФ, 

полковник, заступник командира артбригади з 

тилового забезпечення 10-ої ОАБр 2-го АК НМ 

"ЛНР". 

У вересні 2017 р. замінив на посаді 

Корольова В.О., який виїхав на територію РФ у 

зв'язку зі вступом до вищого військового 

навчального закладу 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 



462 
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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

461.  Осіпов Едуард Васильович 

(Осипов Эдуард Васильевич, OSIPOV EDUARD). 

Народився 05 липня 1972 р. у м. Москва. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовослужбовець РФ 

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 

Три роки 



463 
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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

462.  Самохін Кирило Валерійович  

(Самохин Кирилл Валерьевич, SAMOKHIN 

KYRYLO ). 

Народився у м. Прохладному Республіки 

Кабардино-Балкарія. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовий РФ. Розвідувальне 

Управління Штабу ПВО ЗС РФ, 346-ої обр СпН, 

військова частина № 31681, місце постійної 

дислокації – м. Прохладний, РФ,  

командир групи СпН 4-го загону 

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 

Три роки 



464 
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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

463.  Ніколаєв Олександр Костянтинович  

(Николаев Александр Константинович, 

NIKOLAIEV OLEKSANDR). 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовий РФ, командир  

2-го загону Розвідувального Управління Штабу 

південного військового округу 346-ої окремої 

бригади спеціального призначення РФ 

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 

Три роки 



465 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

464.  Юматов Максим Миколайович  

(Юматов Максим Николаевич, YUMATOV 

MAKSYM). 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовий РФ, Розвідувальне 

Управління Штабу ПВО ЗС РФ, 346-ої обр СпН, 

військова частина № 31681, місце постійної 

дислокації м. Прохладний, РФ,  

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, 

Три роки 



466 
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 

 

командир групи СпН 1-го загону 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

465.  Боличев Андрій Анатолійович  

(Боличев Андрей Анатолиевич, BOLYCHEV 

ANDRII). 

Народився 10 лютого 1973 р. або 09 лютого  

1974 р. у м. Сухумі, Грузія. 

Громадянин Російської Федерації. 

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; 

Три роки 



467 
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 ЗС РФ, командир зенітного 

дивізіону 3-ої ОМСБр (Горлівка, Україна)  

1-го АК (Донецьк, Україна) Центру 

територіальних військ Південного ВО ЗС РФ, 

начальник протиповітряної оборони 7-ої 

військової бази (м. Гадаута, Абхазія) Південного 

військового округу ЗС РФ 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

466.  Шибаєв Віктор Федорович 

(Шибаев Виктор Федорович, SHYBAIEV 

VIKTOR). 

Народився 13 листопада 1959 р. у с. Фісенково 

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, 

Три роки 



468 
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 

 

Кантемирівського р-ну Воронезької області. 

Громадянин Російської Федерації. 

Паспорт № 007770, виданий 18 лютого 2009 р. 

ТП УФМС Росії по Воронезькій області. 

Проживає за адресою: Воронезька область,  

с. Новий Лиман, вул. Совєтська, 125 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

467.  Ільїнський Ігор Олексійович  

(Ильинский Игорь Алексеевич, ILINSKYI IHOR). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



469 
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 

 

Член незаконних збройних формувань 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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 



470 
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 

 

468.  Макаров Мурат Якубович 
(Макаров Мурат Якубович, MAKAROV 

MURAT). 
Член незаконних збройних формувань 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

Три роки 



471 
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 

 

 

469.  Кріворучко Олег Олексійович  

(Криворучко Олег Алексеевич, KRIVORUCHKO 

OLEH). 

Народився 11 квітня 1978 р. 

3-я бригада, реактивний артилерійський дивізіон, 

начальник штабу (В/ч № 08803). 

Військова служба: в/ч № 21797  

(943-й реактивно-артилерійський полк). 

Позивний "Каспій" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



472 
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 Законом України ''Про санкції'' 

 

470.  Вележанін А. О. 

(Вележанин А. О., VELEZHANIN А.). 

Народився 24 лютого 1983 р. 

Член незаконних збройних формувань 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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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) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

471.  Сергеєв Віктор Миколайович 

(Сергеев Виктор Николаевич, SERHEIEV 

VIKTOR). 

Член незаконних збройних формувань 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

472.  Шеховець Олексій Миколайович  

(Шеховец Алексей Николаевич, SHEKHOVETS 

OLEKSII). 

Народився 15 березня 1982 р. 

Член незаконних збройних формувань 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

473.  Максимов Олександр Валерійович  

(Максимов Александр Валерьевич, MAKSYMOV 

OLEKSANDR). 

Народився 1979 р.  

Громадянин Російської Федерації. 

Командир 3-ої МСБ 3-ої ОМСБр 1-го АК "ДНР", 

підполковник. 

У 2001-2013 рр. – командир взводу, роти, 

начальник штабу батальйону у мотострілецьких 

військових частинах Південного ВО ЗС РФ. 

У 2013-2015 рр. командир 3-го мотострілецького 

батальйону 102-ої військової бази, військова 

частина ПП 04436, Гюмрі, Республіка Вірменія, 

Південний ВО ЗС РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

474.  Дворніков Микита Вікторович  

(Дворников Никита Викторович, DVORNIKOV 

MYKYTA). 

Громадянин Російської Федерації. 

Кадровий військовий ЗС РФ 

11) 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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 
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№№ 
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(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 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

475.  Абубакаров Алі Сабіржанович  

(Абубакаров Али Сабиржанович, 

ABUBAKAROV ALI). 

Громадянин Російської Федерації. 

Мешкає в РФ. 

Кадровий військовий ЗС РФ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

Три роки 



478 
Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

9) заборона 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

476.  Лук'янчіков Сергій Анатолійович  

(Лукьянчиков Сергей Анатолиевич, 

LUKIANCHIKOV SERHII). 

Народився 22 лютого 1983 р. у Орловській 

області, РФ. 

Кадровий військовий ЗС РФ, кулеметник  

1-го відділення 1-го стрілецького взводу  

2-ої стрілецької роти 15-го БтрО 2-го АК НМ 

"ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 
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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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

477.  Кузнецов Іван Васильович 

(Кузнецов Иван Васильевич, KUZNETSOV 

IVAN). 

Кадровий військовий ЗС РФ. 

З березня до листопада 2015 р. – радник 

командира батальйону 2-го МСБ 7-ої ОМСБр, 

підполковник, брав участь у бойових діях на 

території Сирійської Арабської Республіки 

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 

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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

478.  Котов Олександр 

(Котов Александр, KOTOV OLEKSANDR). 

Народився у1987 р. 

Кадровий військовий ЗС РФ. 

З квітня 2015 р. до січня 2016 р. – заступник 

командира з озброєння 

2-го МСБ 7-ої ОМСБр 

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 

Три роки 
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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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

479.  Мешковий Сергій Анатолійович 

(Мешковой Сергей Анатольевич, MESHKOVYI 

SERHII). 

Народився 26 вересня 1978 р. у м. Сімферополь, 

АР Крим. 

Зареєстрований за адресою: АР Крим, м. 

Сімферополь, вул. Заліська, 49, кв. 305.  

Керівник інформаційної агенції "Луганський 

Інформаційний центр" http://lug-info.com/ 

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 

Три роки 
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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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену: "lug-info.com") 

 

480.  Ценценатов Євген Михайлович 

(Ценценатов Евгений Михайлович, 

TSENTSENATOV YEVHEN). 

Народився 16 лютого 1981 р. у м. Луганськ. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ,  

вул. 21-го МЮДа, 157. Керівник інформаційної 

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; 

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 

 

агенції "МІА Істок" http://miaistok.su/ 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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України "Про санкції" (блокування 

Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену: "miaistok.su") 

 
481.  Першиков Юрій Олександрович 

(Першиков Юрий Александрович, PERSHYKOV 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



484 
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 

 

YURII). 
Народився 27 січня 1976 р. 

Зареєстрований за адресою: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Заліська, 49, кв. 305.  

Керівник та головний редактор інформаційних 

агенцій: - "Луганск 1" http://lugansk1.info/ - 
"Новоросс. инфо" http://www.novoross.info/ - 

"Оккупации.нет" http://okkupatsiya.net/. 
З 2019 р. –"перший заступник міністра 

міністерства зв’язку та масових комунікацій 
ЛНР", "радник міністра Міністерства інформації 

ЛНР" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 
субдоменів: "lugansk1.info", "novoross.info", "okkupatsiya.net") 
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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 

 

 

482.  Старовойтов Володимир Анатолійович 

(Старовойтов Владимир Анатольевич, 

STAROVOITOV VOLODYMYR). 

Народився 02 травня 1993 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ, квартал 

Степний, 3, кв. 46.  

Керівник інформаційного ресурсу 

"ЛНР.media" https://lnr.media 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 
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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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену: "lugansk.site") 

 

483.  Бурлакова (дів. - Захарчук) Анжеліка Ігорівна 

(Бурлакова (дев. - Захарчук) Анжелика Игоревна, 

BURLAKOVA (ZAKHARCHUK) ANZHELIKA). 

Народилась 15 грудня 1970 р. 

Зареєстрована за адресою: м. Красний Луч,  

вул. Орджонікідзе, 16-в, кв. 32.  

"Головний редактор ДУП ЛНР "Редакція газети 

"Красний Луч" http://redray-lnr-news.su/ 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України "Про санкції" (блокування 

Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену: "lugansk.site") 

 

484.  Юров Юрій Павлович 

(Юров Юрий Павлович, YUROV YURII). 

Народився 17 червня 1969 р. у м. Луганськ. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 1-а 

Біломорська, 11.  

Засновник та шеф-редактор сайту першої 

суспільно-політичної газети "XXI век" т.зв. "ЛНР 

"http://xxiveklnr.su/. 

"Депутат Народної Ради ЛНР" I, II и  

III скликання, "заступник голови Комітету 

Народної Ради ЛНР з питань міжнародних 

відносин, зв’язку, інформаційної політики та 

масових комунікацій" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

485.  Березенцев Ігор Валерійович  

(Березенцев Игорь Валерьевич, BEREZENTSEV 

IHOR). 

Народився 18 грудня 1977 р. у м. Артем 

Приморського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Стрілок фільтраційного взводу ПВК "Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 



489 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

486.  Жевага Володимир Миколайович  

(Жевага Владимир Николаевич, ZHEVAHA 

VOLODYMYR). 

Народився 02 листопада 1967 р. у м. Владивосток 

Приморського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Заряджаючий розрахунку РСЗВ БМ-21 ПВК 

"Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

Три роки 



490 
Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

9) заборона 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

487.  Кошатко Микола Віталійович  

(Кошатко Николай Витальевич, KOSHATKO 

MYKOLA). 

Народився 16 лютого 1995 р. у м. Благовіщенськ 

Амурської області, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Механік-водій танкової роти ПВК "Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 



491 
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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

488.  Нікулін Олександр Андрійович  

(Никулин Александр Андреевич, NIKULIN 

OLEKSANDR). 

Народився 14 червня 1992 р. у м. Благовіщенськ 

Амурської області, РФ. 

Громадянин Російської Федерації 

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 

Три роки 



492 
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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

489.  Бзовий Станіслав Анатолійович  

(Бзовый Станислав Анатольевич, BZOVYI 

STANISLAV). 

Народився 13 вересня 1987 р. у м. Владивосток 

Приморського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Розвідник відділення управління 122-мм гаубиці 

Д-30 ПВК "Вагнера" 

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 

Три роки 



493 
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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

490.  Орлов Євген Михайлович 

(Орлов Евгений Михайлович, ORLOV YEVHEN). 

Народився 17 вересня 1970 р. у м. Владивосток 

Приморського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Розвідник-снайпер розвідувального взводу ПВК 

"Вагнера" 

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 

Три роки 



494 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

491.  Новіков Микола Йосипович 

(Новиков Николай Иосифович, NOVIKOV 

MYKOLA). 

Народився 15 січня 1989 р. у м. Вілюйськ 

Республіки Саха (Якутія). 

Розвідник-снайпер розвідувального взводу ПВК 

"Вагнера". 

 

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, 

Три роки 



495 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

492.  Тюменцев Олексій Олегович  

(Тюменцев Алексей Олегович, TIUMENTSEV 

OLEKSII). 

Народився 27 жовтня 1987 р. у селищі Хандига 

Томпонського району Республіки Саха (Якутія). 

Громадянин Російської Федерації. 

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; 

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 

 

Заступник командира роти з виховної роботи  

1-ої розвідувально-штурмової роти ПВК 

"Вагнера" 

 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

493.  Чеснаков Олексій В’ячеславович  

(Чеснаков Алексей Вячеславович, CHESNAKOV 

OLEKSII). 

Народився 27 березня 1984 р. у м. Владивосток 

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, 

Три роки 
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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 

 

Приморського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Навідник розрахунку РСЗВ БМ-21 ПВК 

"Вагнера" 

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; 

494.  Ісмагілов Ідріс Зульфарович  

(Исмагилов Идрис Зульфарович, ISMAHILOV 

IDRIS). 

Народився 21 вересня 1985 р. у м. Нерюнгрі 

Республіки Саха (Якутія). 

Громадянин Російської Федерації. 

Зв'язковий екіпажу командно-штабної машини 

ПВК "Вагнера" 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
 

Три роки 

495.  Чернишов Андрій Миколайович  

(Чернышов Андрей Николаевич, CHERNYSHOV 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

ANDRII). 

Народився 16 липня 1987 р. у м. Вілючинськ 

Камчатського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Командир розрахунку ПТКР 4-ої 

розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 
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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 

 

496.  Плахов Михайло Геннадійович  
(Плахов Михаил Геннадьевич, PLAKHOV 

MYKHAILO). 
Народився 01 липня 1984 р. у м. Вілючинськ 

Камчатського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 
Кулеметник-водій снайперської групи ПВК 

"Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 
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 Законом України ''Про санкції'' 

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 

 

 

497.  Коригов Тимур Шабзгирійович  

(Коригов Тимур Шабзгиреевич, KORYHOV 

TYMUR). 

Народився 26 лютого 1977 р. у м. Артем 

Приморського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Командир відділення управління мінометної 

батареї ПВК "Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

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 

 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

498.  Коряга Петро Олександрович 

(Коряга Пётр Александрович, KORIAHA 

PETRO). 

Народився 16 жовтня 1983 р. у м. Владивосток 

Приморського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Навідник танкового взводу учбової 

розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



502 
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) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

499.  Китаєв Володимир Михайлович  

(Китаев Владимир Михайлович, KYTAIEV 

VOLODYMYR). 

Народився 01 липня 1984 р. у м. Находка 

Приморського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Кулеметник-водій снайперської групи ПВК 

"Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



503 
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 Законом України ''Про санкції'' 

 

500.  Кичкін Андрій Афанасійович 

(Кычкин Андрей Афанасьевич, KYCHKIN 

ANDRII). 

Народився 06 серпня 1987 р. у с. Тарат 

Мегіно-Кангаласького улуса Республіки Саха 

(Якутія). 

Громадянин Російської Федерації. 

Розвідник 1-ої розвідувально-штурмової роти 

ПВК "Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 



504 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

501.  Андрєєв Володимир Серафимович  

(Андреев Владимир Серафимович, ANDRIEIEV 

VOLODYMYR). 

Народився 15 січня 1991 р. у м. Покровськ 

Республіки Саха (Якутія). 

Громадянин Російської Федерації. 

Розвідник-снайпер розвідувального взводу ПВК 

"Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



505 
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) 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

502.  Потапов Артур Валентинович  

(Потапов Артур Валентинович, POTAPOV 

ARTUR). 

Народився 04 жовтня 1970 р. у м. Находка 

Приморського краю, РФ. 

Громадянин Російської Федерації. 

Розвідник-снайпер 2-ої розвідувально-штурмової 

роти ПВК "Вагнера" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 



506 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

503.  Мельніченко Андрій Ігорович  

(Мельниченко Андрей Игоревич, 

MELNICHENKO ANDRII). 

Народився 08 березня 1972 р. 

Громадянин Російської Федерації 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

Три роки 



507 
Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

9) заборона 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

504.  Гур'єв Андрій Григорович 

(Гурьев Андрей Григорьевич, HURIEV ANDRII). 

Народився 24 березня 1960 р. 

Громадянин Російської Федерації 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 



508 
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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

505.  Кантор В'ячеслав Володимирович  

(Кантор Вячеслав Владимирович, KANTOR 

VIACHESLAV). 

Народився 08 вересня 1953 р. 

Громадянин Російської Федерації та Ізраїлю 

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 

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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

506.  Мазепін Дмитро Аркадійович  

(Мазепин Дмитрий Аркадьевич, MAZEPIN 

DMYTRO). 

Народився 18 квітня 1968 р. 

Громадянин Російської Федерації 

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 

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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

507.  Рибін Дмитро Олександрович  

(Рыбин Дмитрий Александрович, RYBIN 

DMYTRO). 

Народився 11 березня 1965 р. 

Громадянин Російської Федерації 

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 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

508.  Шарагов Валерій Євгенович  

(Шарагов Валерий Евгеньевич, SHARAHOV 

VALERII). 

Народився 14 липня 1961 р. у м. Бєльці 

Республіки Молдова. 

У 2015-2016 рр.– заступник 

командувача-начальник штабу 1-го АК ПВО ЗС 

РФ, розташованого у окупованому місті Донецьк 

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, 

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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

509.  Пінчук Андрій Юрійович 

(Пинчук Андрей Юрьевич, PINCHUK ANDRII). 

Народився 27 грудня 1977 р.  

"ЧленРади міністрів ДНР".  

З 17 липня 2014 р. до 01 березня 2015 р. – 

"перший міністр державної безпеки ДНР".  

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; 

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 

 

З вересня 2017 р. – перший проректор МДТУ 

"Станкін" 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

510.  Андрієнко Юрій Сергійович  

(Андриенко Юрий Сергеевич), 30.05.1988 р.н., 

уродженець м. Мінськ, Республіка Білорусь, 

громадянин Російської Федерації, проживає у 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

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 

 

Російській Федерації. Офіцер в/ч 74455 ГРУ ГШ 

РФ 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України 

 

511.  Детістов Сергій Володимирович  

(Детистов Сергей Владимирович), 21.07.1985 

р.н., уродженець м. Ростов-на-Дону, Російська 

Федерація, громадянин Російської Федерації,  

проживає у Російській Федерації. Офіцер  в/ч 

74455 ГРУ ГШ РФ 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України 

 

Три роки 

512.  Фролов Павло Валерійович  

(Фролов Павел Валерьевич), 07.06.1992 р.н., 

уродженець м. Калуга, Російська Федерація, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій;  

Три роки 



515 
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 

 

громадянин Російської Федерації,  проживає у 

Російській Федерації. Офіцер в/ч 74455 ГРУ ГШ 

РФ  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України 

 

513.  Очіченко Артем Валерійович  

(Очиченко Артем Валерьевич), 08.11.1992 р.н., 

уродженець с. Сосновка Жайилського району 

Чуйської області, Російська Федерація, 

громадянин Російської Федерації,  проживає у 

Російській Федерації. Офіцер  в/ч 74455 ГРУ 

ГШ РФ  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України 

 

Три роки 

514.  Пліскін Петро Миколайович  

(Плискин Петр Николаевич), 26.08.1988 р.н., 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



516 
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 

 

уродженець м. Хабаровськ, Російська Федерація, 

громадянин Російської Федерації,  проживає у 

Російській Федерації. Офіцер  в/ч 74455 ГРУ 

ГШ РФ  

2) обмеження торговельних операцій;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України 

 

515.  Ковальов Анатолій Сергійович  

(Ковалев Анатолий Сергеевич), 02.08.1991 р.н., 

уродженець м. Тотьма Вологодської області, 

Російська Федерація, громадянин Російської 

Федерації, проживає у Російській Федерації. 

Офіцер в/ч 74455 ГРУ ГШ РФ  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України 

 

Три роки 

516.  Ламонова Надія Олексіївна 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи Три роки 



517 
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 

 

(Ламонова Надежда Алексеевна, LAMONOVA 

NADIIA). 

Зареєстрована за адресою: Республіка Мордовія, 

м. Ковилкіно, вул. Леніна, 2а. 

Засновник ВАТ МАБ "Темпбанк" 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій;  

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

13) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 



518 
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 

 

держав, застосування інших заборон в’їзду на територію 

України. 

14) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим  Законом України ''Про санкції'' 

 

517.  Гаглоєв Михайло Георгійович  

(Гаглоев Михаил Георгиевич, HAHLOIEV 

MYKHAILO). 

Народився 17 лютого 1966 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва,  

вул. В. Бронна, 19, кв. 50. 

Засновник ВАТ МАБ "Темпбанк" 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 



519 
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  Законом України ''Про санкції'' 

 

518.  Вайнштейн Аркадій Михайлович  

(Вайнштэйн Аркадий Михайлович, 

VAINSHTEIN ARKADII). 

Народився 30 грудня 1941 р. Зареєстрований за 

адресою: м. Москва, вул. Гарібальді, 36, кв. 135. 

Засновник ВАТ МАБ "Темпбанк" 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



520 
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) 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 Законом України ''Про санкції'' 

 

519.  Мітяєв Дмитро Аркадійович  

(Митяев Дмитрий Аркадьевич, MITIAIEV 

DMYTRO).  

Народився 20 травня 1966 р. Зареєстрований за 

адресою: м. Москва, Дехтярний пров., 57. 

Засновник ВАТ МАБ "Темпбанк" 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 



521 
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 

 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

520.  Світова Тетяна Олександрівна 

(Свитова Татьяна Александровна, SVITOVA 

TETIANA). 

Народилась у 1982 р. 

Зареєстрована за адресою:  

м. Санкт-Петербург, пр. Леніна, 39, кв. 24. 

Засновниця ВАТ АБ "Росія" 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

Три роки 



522 
Продовження додатка 1 

 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

9) заборона 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  Законом України ''Про санкції'' 

 

521.  Приступа Вадим Володимирович 

(Приступа Вадим Владимирович, PRYSTUPA 

VADYM). 

Народився 03 серпня 1981 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва,  

вул. В. Бронна 8, кв. 9. 

Засновник КБ "Фінансовий стандарт" 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 



523 
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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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  Законом України ''Про санкції'' 

 

522.  Гальченко Сергій Миколайович 

(Гальченко Сергей Николаевич, HALCHENKO 

SERHII). 

Засновник КБ "Фінансовий стандарт" 

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 (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 

Три роки 
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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 

 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

523.  Белянин Віктор Серафимович 

(Белянин Виктор Серафимович, BELIANYN 

VIKTOR). 

Народився 24 жовтня 1943 р. 

Зареєстрований за адресами: м. Москва,  

вул. Балтійська, 6, корп. 2, кв. 19, та  

м. Москва, Дмитрівське шосе, 41, корп. 1, кв. 10. 

Засновник КБ "Фінансовий стандарт" 

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 (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 

Три роки 



525 
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 

 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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  Законом України ''Про санкції'' 

 

524.  Загайнов Кирило Валерійович 

(Загайнов Кирилл Валерьевич, ZAHAINOV 

KYRYLO). 

Народився 16 лютого 1976 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Москва, просп. 

Миру 27, кв. 33. 

Засновник КБ "Фінансовий стандарт" 

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 (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 

Три роки 



526 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

525.  Ісполатов Андрій Борисович  

(Исполатов Андрей Борисович, ISPOLATOV 

ANDRII). 

Народився 08 липня 1982 р.  

Зареєстрований за адресою: м. Москва,  

вул. Велозаводская, 3/2, кв. 43. 

Засновник КБ "Фінансовий стандарт" 

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 (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, 

Три роки 



527 
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 

 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

526.  Тимченко Іван Олександрович 

(Тимченко Иван Александрович, TYMCHENKO 

IVAN). 

Народився 28 жовтня 1992 р. 

 

Ідентифікаційний податковий номер 

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 (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Три роки 



528 
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 

 

235212629806. 

Місце проживання: Ростовська область, РФ 

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 заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

527.  Шабанов Ігор Олександрович  

(Шабанов Игорь Александрович, SHABANOV 

IHOR). 

Народився 14 червня 1973 р. у м. Москва. 

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, 

Три роки 



529 
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 

 

Громадянин Російської Федерації 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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 

 

 

528.  Чаленко Максим Михайлович 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи Три роки 



530 
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 

 

(Чаленко Максим Михайлович, CHALENKO 

MAKSYM). 

Народився 30 червня 1980 р. у м. Луганськ. 

Зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. 

Мирний, 7, кв. 110.  

Керівник та головний редактор інформаційної 

агенції http://lugansk.site/ 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій;  

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України "Про санкції" (блокування 



531 
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 

 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену:"lugansk.site") 

 

529.  Мотунов Микита Ігорович 

(Мотунов Никита Игоревич, MOTUNOV 

MYKYTA). 

Народився 28 серпня 1988 р. у м. Луганськ. 

Зареєстрований за адресою: Луганська обл., 

м. Олександрівськ, с. Тепличне,  

вул. Степна, 61.  

Засновник та керівник інформаційного ресурсу 

"Lug24" http://lug24.ru/ 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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; 

Три роки 



532 
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) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим  Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену:"lugansk.site"). 

 

530.  Патаман Олександр Петрович 

(Патаман Александр Петрович, PATAMAN 

OLEKSANDR). 

Народився 19 квітня 1976 р. 

Зареєстрований за адресою: м. Запоріжжя, 

Хортицьке шосе, 18, кв. 1.  

Керівник інформаційного ресурсу "Дике поле" 

http://www.dikoe-pole.info/ 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

Три роки 



533 
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  Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену:"lugansk.site") 

 

531.  Шуркаєва Анастасія Сергіївна 

(Шуркаева Анастасия Сергеевна, SHURKAIEVA 

ANASTASIIA). 

Народилася 15 липня 1979 р. 

Зареєстрована за адресою: Луганська обл.,  

м. Алчевськ, вул. Франка, 86, кв. 2.  

Генеральний директор ДУП "ДТРК" 

https://www.gtrklnr.com/. 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

Три роки 



534 
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 

 

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  Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену:"lugansk.site") 

 

532.  Сумкіна (дів. – Трач) Юлія Володимирівна 

(Сумкина (дев. - Трач) Юлия Владимировна, 

SUMKINA (TRACH) YULIIA). 

Народилась 12 березня 1973 р. 

Зареєстрована за адресою: м. Перевальськ, вул. 

Леніна, 78, кв. 17.  

"Головний редактор ДУП ЛНР "Редакція 

"Народна Трибуна" http://nt1941.su/ 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

Три роки 



535 
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 

 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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  Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену:"lugansk.site") 

 

533.  Дегтяренко Володимир Миколайович 

(Дегтяренко Владимир Николаевич, 

DEHTIARENKO VOLODYMYR). 

Народився 05 вересня 1982 р. 

Зареєстрований за адресою: Луганська область, 

Лутугінський р-н, м. Лутугіно,  

вул. Дружби, 20, кв. 19.  

Голова сайту "Народна рада ЛНР" 

https://nslnr.su/. 

"Депутат Народної Ради ЛНР" I та II скликаня. 

З 01 травня 2016 р. до 21 грудня 2017 р. – "голова 

Народної Ради ЛНР" 

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 (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 

Три роки 



536 
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 

 

535.  Шелков Михайло Євгенович 

(Шелков Михаил Евгеньевич), 

30.05.1968 р.н., громадянин РФ, 

ідентифікаційний номер платника податків –  

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, 

Безстроково 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України "Про санкції" (блокування 

інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдомену:"lugansk.site") 

 

534.  Ротенберг Лілія Аркадіївна 

(Ротенберг Лилия Аркадьевна, ROTENBERH 

LILIIA). 

Народилась 17 квітня 1978 р. 

1) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

2) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України 

 

Три роки 



537 
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 

 

770700162025, кінцевий бенефіціарний власник 

та заступник Голови ради директорів ПАТ 

"Корпорация ВСМПО-АВІСМА" 

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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 Законом України ''Про санкції'' 



538 
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 

 

536.  Чемезов Сергій Вікторович 

(Чемезов Сергей Викторович), 

20.08.1952 р.н., громадянин РФ, 

ідентифікаційний номер платника податків –  

770202363089, генеральний директор державної 

корпорації "Ростєх", Голова ради директорів 

ПАТ "Корпорация ВСМПО-АВІСМА" 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

Безстроково 



539 
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 

 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

537.  Фукс Павло Якович 

(Фукс Павел Яковлевич, FUKS PAVLO),  

27.10.1971 року народження. Паспорт 

громадянина РФ серії 4518 № 084740, виданий 

13.04.2017.  

Закордонний паспорт громадянина Російської 

Федерації серії 53 № 0706065, виданий 

19.08.2014.  

Паспорт громадянина України серії ТТ 

№ 314609, виданий Оболонським РВ ГУДМС 

України в місті Києві 21.11.2015 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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 

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 

 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України ''Про санкції'' 

 

538.  Фірташ Дмитро Васильович 

(Фирташ Дмитрий Васильевич, FIRTASH 

DMYTRO) 

02.05.1965 р.н., громадянин України, 

уродженець с. Бересток Заліщицького р-ну 

Тернопільської області, зареєстрований за 

адресою:  

м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12, кв. 19, 

ІПН 2386315712 

 

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 (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 заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів; 

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, 

Три роки 
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Строк 

застосування 

 

 

___________________________ 

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 Законом України ''Про санкції'' 


