
 

 

 

Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 20 серпня 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.  Гужва Ігор Анатолійович  

(HUZHVA IHOR) 

Народився 23 травня 1974 року 

у м. Слов’янськ Донецької області. 

Громадянин України. 

Зареєстрований за адресою: Донецька 

область, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої 

Революції, буд. 47, кв. 55. 

Перебуває у м. Відень, Австрійська 

Республіка. Паспорт громадянина України 

серії СМ № 141704, виданий 22.10.1999 

Броварським МВ ГУ МВС України в 

Київській області, паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон FE 330915, 

виданий 30.03.2016 Шевченківським РВ 

ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області,  

ІПН: 2717100575 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

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

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

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

9) 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 цим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу 
до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів https://strana.ua, 
Facebook.com/gazetastranaua, @stranaua, vk.com/ stranaua, ok.ru/stranaua). 

2.  Солнцева Ганна Володимирівна  

(SOLNTSEVA HANNA). 

Народилася 24 жовтня 1972 року у м. Ізюм 

Харківської області. 

Громадянка України. 

Зареєстрована за адресою: м. Київ, 

вул. Саксаганського, 30-Б, кв. 14. 

Паспорт громадянки України серії ВВ 

№ 931665, виданий 27.08.1999 Будьонівським 

РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області,  

паспорти громадянки України для виїзду за 

кордон ES 091949, виданий 14.08.2014 

ГУ ДМСУ у м. Києві, та  

FH 530075, виданий 17.08.2017 ГУ ДМСУ           

у м. Києві,  

ІПН: 2659500221 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

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

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

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

Три роки 

https://strana.ua/
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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 цим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу 

до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів https://strana.ua, 
Facebook.com/gazetastranaua, @stranaua, vk.com/ stranaua, ok.ru/stranaua). 

3.  Лукашина Любов Юріївна  

(LUKASHYNA LIUBOV). 

Народилася 04 серпня 1984 року у м. Брест 

Республіки Білорусь. 

Громадянка України. 

Зареєстрована за адресою: Київська область, 

Бучанський район, с. Мила, вул. Космонавта 

Комарова, буд. 40-Б, корп. 1, кв. 13. 

Паспорт громадянки України 002454593, 

виданий 29.10.2018 Києво-Святошинським 

РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській 

області, паспорт громадянки України для 

виїзду за кордон FТ 327188, виданий 

23.11.2018 ГУ ДМСУ в м. Києві, 

 ІПН: 3162708227 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

Три роки 

https://strana.ua/
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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 

вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу 

до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів https://strana.ua, 
Facebook.com/gazetastranaua, @stranaua, vk.com/ stranaua, ok.ru/stranaua) 

_____________________________________ 
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