
Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 30 грудня 2021 року "Про застосування 

персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію 

Указом Президента України 

від 21 січня 2022 року №19/2022 
 

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.  Крігер Гаральд  

(німецькою мовою – Krieger Harald). 

Народився 4 травня 1956 р. у м. Грац Федеральної землі 

Штирія, Австрія (німецькою мовою – die Stadt Graz, 

Steiermark, Österreich). Громадянин Республіки Австрія. 

З 12 грудня 2006 р. виконує обов’язки прокуріста (довіреної 

особи архітектурного бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D.  

Prix &Partner ZT GmbH з необмеженими повноваженнями  

на укладання торговельних угод). 

Зареєстрований за адресою: 8541, Шванберг, 

Брендльхофвег, 2 (німецькою мовою – 8541,  

Schwanberg, Brendlhofweg, 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

3) відмова у наданні та скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на 

територію України  

 

П'ять років   

2.  Отт Александер 

(німецькою мовою – Ott Alexander).  

Народився 26 листопада 1970 року. Громадянин Республіки 

Австрія. Керуючий партнер архітектурного бюро COOP 

HIMMELB(L)AU. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

П'ять років   
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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: 1200 Відень, Карл-Майсл-

Штрассе, 7/9 (німецькою мовою – 1200 Wien, Karl-Meissl-

Straße, 7/9) 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

3) відмова у наданні та скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на 

територію України  
 

3.  Прікс Вольф Дітер 

(німецькою мовою – Prix Wolf Dieter). 

Народився 13 грудня 1942 року. 

Громадянин Республіки Австрія. 

Адреса реєстрації: 1020 Відень, Форгартенштрассе, 129–143, 

кв. 62 (німецькою мовою: 1020 Wien, Vorgartenstraße 

/Vorgartenstrasse, 129–143/Top 62). 

Засновник і генеральний директор архітектурного бюро 

COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT  

GmbH (м. Відень) 

Займається викладацькою діяльністю 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

3) відмова у наданні та скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на 

територію України  
 

П'ять років   

4.  Просніг Маркус 

(німецькою мовою – Prossnigg Marcus). 

Народився 3 квітня 1970 р. у м. Грац Федеральної землі 

Штирія, Австрія (німецькою мовою – die Stadt Graz, 

Steiermark, Österreich). 

Громадянин Республіки Австрія. 

Керуючий партнер архітектурного бюро COOP 

HIMMELB(L)AU. 

Зареєстрований за адресою: 1020 Відень,  

Лессінгассе, 9/29-31 (німецькою мовою – 1020 Wien, 

Lessinggasse, 9/29-31) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

3) відмова у наданні та скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на 

територію України  

П'ять років   
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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.  Шмідбаур-Фольк Каролін  

(німецькою мовою – Schmidbauer-Volk Karolin). 

Народилася 10 червня 1967 р. у м. Вюрцбург, Федеральна 

Республіка Німеччина (німецькою мовою – die Würzburg, 

Bundesrepublik Deutschland). 

Громадянин Республіки Австрія. 

З 1992 р. практикує архітектуру на міжнародному рівні в 

архітектурному бюро COOP HIMMELB(L)AU в офісах 

компанії у мм. Відні (Австрія), Гвадалахарі (Мексика) та 

Лос-Анджелесі (США). З 1995 р. є ліцензованим 

архітектором в Німеччині, з 2018 року – в Австрії. З 1996 р. 

партнер COOP HIMMELB(L)AU. На сьогодні виконує 

обов’язки дизайнерського партнера та керівника з питань 

досліджень компанії. Очолює офіс компанії в  

м. Лос-Анджелесі (США). 

Зареєстрована за адресою: США-90004  

Лос-Анджелес, Розмор-авеню, 706 (англійською мовою – 

569 N. Rossmore Ave, 706 USA-90004 Los Angeles). 

За посадою є співвідповідальною за дизайн усіх 

архітектурних проектів, які розробляються COOP 

HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH 
 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

3) відмова у наданні та скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на 

територію України  

 

П'ять років   

6.  Шмідт Бенджамін  

(німецькою мовою – Schmidt Benjamin). 

Народився 8 жовтня 1980 року. 

Громадянин Республіки Австрія. 

Керуючий партнер архітектурного бюро COOP 

HIMMELB(L)AU. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

П'ять років   
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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: 1060 Відень, Шпьорлінгассе, 

4/21 (німецькою мовою – 1060 Wien, Spörlingasse, 4/21). 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

3) відмова у наданні та скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду  

на територію України  

 

_________________________________________ 


