
Додаток 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 7 вересня 2022 року "Про застосування та внесення змін 

до персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію  

Указом Президента України 

від 7 вересня 2022 року № 637/2022 

 

 
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші 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.  Абакаров Хізрі Магомедович (АБАКАРОВ 

ХИЗРИ МАГОМЕДОВИЧ, ABAKAROV 

KHIZRI), 28.06.1960 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Дагестанської АРСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

Десять років 



2 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

2.  Авдєєв Михайло Юрійович (АВДЕЕВ 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, AVDEEV 

MIKHAIL), 06.03.1977 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

політична партія "КПРФ" 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

3.  Авксентьєва Сардара Володимирівна 

(АВКСЕНТЬЕВА САРДАРА 

ВЛАДИМИРОВНА, AVKSENTYEVA 

SARDARA), 02.07.1970 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка Якутської 

АРСР, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

4.  Агаєв Бекхан Вахаєвич (АГАЕВ БЕКХАН 

ВАХАЕВИЧ, AGAYEV BEKKHAN), 

29.03.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Грозний, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 



6 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5.  Азімов Рахім Азізбоєвич (АЗИМОВ 

РАХИМ АЗИЗБОЕВИЧ, AZIMOV 

RAKHIM AZIZBOEVICH), 16.08.1964 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м.Шураб Согдійської області, 

Республіка Таджикистан, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 
користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 
або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 
прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 
осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 
розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

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

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

6.  Аіткулова Ельвіра Рінатівна (АИТКУЛОВА 

ЭЛЬВИРА РИНАТОВНА, AITKULOVA 

ELVIRA), 19.08.1973 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Новобайрамгулово Учалинського району 

Башкирської АРСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

7.  Аксаков Анатолій Геннадійович 

(АКСАКОВ АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 

AKSAKOV ANATOLII), 28.11.1957 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Єрмолаєва Кумертауського 

району Башкирської АРСР, РФ, депутат 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Справедлива Росія – 

За правду" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

8.  Аксьоненко Олександр Сергійович 

(АКСЁНЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 

AKSEONENKO ALEKSANDER), 

08.04.1986 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Новосибірськ, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії 

"Справедлива Росія – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

9.  Алєксєєнко Микола Миколайович 

(АЛЕКСЕЕНКО НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, ALEKSEENKO NIKOLAI), 

29.09.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Ізюм Харківської 

області, УРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10.  Альохін Андрій Анатолійович (АЛЕХИН 

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ALEKHIN 

ANDREY), 09.02.1959 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Новосибірськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

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

7) заборона участі 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; 

Десять років 



15 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

11.  Алімова Ольга Миколаївна (АЛИМОВА 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ALIMOVA 

OLGA), 10.04.1953 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Саратов, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

12.  Алтухов Сергій Вікторович (АЛТУХОВ 

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ALTUKHOV 

SERGEI), 23.02.1982 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Орськ, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або  

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

13.  Альшевських Андрій Геннадійович 

(АЛЬШЕВСКИХ АНДРЕЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ, ALSHEVSKIKH 

ANDREI), 14.05.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації уродженець  

м. Єкатеринбург Свердловської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії  

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

14.  Амельченкова Ольга Миколаївна 

(АМЕЛЬЧЕНКОВА ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА, AMELCHENKOVA 

OLGA), 05.09.1990 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або  

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

м. Борисоглібськ Воронезької області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей  
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

15.  Аммосов Петро Револьдович (АММОСОВ 

ПЕТР РЕВОЛЬДОВИЧ, AMMOSOV PETR), 

22.09.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Якутськ, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного  

майна резидентами іноземної держави та особами,  

які прямо чи опосередковано контролюються  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

16.  Ананських Ігор Олександрович 

(АНАНСКИХ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

ANANSKIKH IGOR), 06.09.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Владикавказ, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ,  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать 

фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких 

така особа може прямо чи опосередковано (через інших 

фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2)  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

член політичної партії "Справедливая 

Россия – за правду" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

17.  Анікєєв Андрій Анатолійович (АНИКЕЕВ 

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ANIKEEV 

ANDREY), 16.12.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

18.  Анікєєв Григорій Вікторович (АНИКЕЕВ 

ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ, ANIKEEV 

GRIGORІY), 28.02.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець с. Дутово 

Комі АРСР, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

19.  Антропенко Ігор Олександрович 

(АНТРОПЕНКО ИГОРЬ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, ANTROPENKO 

IGOR), 10.12.1969 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Омськ, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

20.  Ануфрієва Ольга Миколаївна 

(АНУФРИЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 

ANUFRIEVA OLGA), 18.08.1974 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Москва, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

21.  Арапов Георгій Костянтинович (АРАПОВ 

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, ARAPOV 

GEORGIY), 11.09.1999 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець РФ, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Нові 

люди" 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення  

в Україну з іноземної держави чи вивезення з України  

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за  
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

22.  Арефьєв Микола Васильович (АРЕФЬЕВ 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, AREFEV 

NIKOLAI) 11.03.1949 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Чаган 

Астраханської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного  

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії  

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного  

майна резидентами іноземної держави та особами, які  

прямо чи опосередковано контролюються  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

23.  Артамонова Валентина Миколаївна 

(АРТАМОНОВА ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА, ARTAMONOVA 

VALENTINA), 13.12.1960 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Нестерово Вологодської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

24.  Аршба Отарі Іонович (АРШБА ОТАРИ 

ИОНОВИЧ, ARSHBA OTARI),       

12.04.1955 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Сухумі Абхазької 

АРСР Грузинської РСР, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать  

фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо  

яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших 

фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні  

за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення  

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи  

зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

25.  Аршинова Альона Ігорівна (АРШИНОВА 

АЛЁНА ИГОРЕВНА, ARSHINOVA 

ALENA), 03.03.1985 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Дрезден, ФРН, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

26.  Афонін Юрій В’ячеславович (АФОНИН 

ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, AFONIN 

YURY), 22.03.1977 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Тула, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

27.  Аюпов Рінат Зайдулаєвич (АЮПОВ 

РИНАТ ЗАЙДУЛАЕВИЧ, AYUPOV 

RINAT), 13.08.1974 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Астрахань, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в  

Україну з іноземної держави чи вивезення з України  

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за  

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

28.  Бабаков Олександр Михайлович 

(БАБАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 

BABAKOV ALEKSANDER),          

08.02.1963 р.н., громадянин Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать  

фізичній або юридичній особі, а також активами,  

щодо яких така особа може прямо чи опосередковано  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації, уродженець м. Кишинів 

Молдавської РСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Справедлива Росія – 

За правду" 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії,  

тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення  

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в  

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

29.  Бабашов Леонід Іванович (БАБАШОВ 

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, BABASHOV 

LEONID), 31.01.1966 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець України, 

АР Крим, УРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать  

фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо  

яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших 

фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту  

ресурсів, польотів та перевезень територією України  

(повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

30.  Бабіч Іван Миколайович (БАБИЧ ИВАН 

НИКОЛАЕВИЧ, BABICH IVAN), 

02.09.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Назарово 

Красноярського краю, РФ, депутат 

Державної думи РФ Федеральних Зборів 

РФ, член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

31.  Баженов Тимофій Тимофійович 

(БАЖЕНОВ ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 

BAZHENOV TIMOFEY), 25.01.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

32.  Байгускаров Заріф Закірович 

(БАЙГУСКАРОВ ЗАРИФ ЗАКИРОВИЧ, 

BAIGUSKAROV ZARIF), 30.06.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Кадирово Республіки 

Башкортостан, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

33.  Барахоєв Бекхан Абдулхамідович 

(БАРАХОЕВ БЕКХАН 

АБДУЛХАМИДОВИЧ, BARAKHOEV 

BEKKHAN), 01.08.1973 р.н. громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Назрань Чечено–Інгуської АРСР, СРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 
користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 
або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 
прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 
осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 
розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

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

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

34.  Басанський Антон Олександрович 

(БАСАНСКИЙ АНТОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, BASANSKIY 

ANTON), 09.07.1987 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Палатка Магаданської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

35.  Баталова Рима Акбердинівна (БАТАЛОВА 

РИМА АКБЕРДИНОВНА, BATALOVA 

RIMA) 01.01.1964 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка с. Сакти 

Республіки Башкортостан, РФ,  

 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

36.  Бахарєв Костянтин Михайлович (БАХАРЕВ 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 

BAKHAREV KONSTANTIN),        

20.10.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

37.  Бахметьєв Віталій Вікторович 

(БАХМЕТЬЕВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, 

BAKHMETEV VITALIY), 12.08.1961 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Магнітогорськ Челябінської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

38.  Башанкаєв Бадма Миколайович 

(БАШАНКАЕВ БАДМА НИКОЛАЕВИЧ, 

BASHANKAEV BADMA), 16.06.1978 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. П’ятигорськ 

Ставропольського краю, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

39.  Бєлік Дмитро Анатолійович (БЕЛИК 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, BELIK 

DMITRIY), 17.10.1969 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець смт 

Кулар Якутської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

40.  Бєлоусов Вадим Володимирович 

(БЕЛОУСОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

BELOUSOV VADIM), 02.10.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Челябінськ, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

член політичної партії "Справедливая 

Россия – за правду"  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

41.  Бєлих Ірина Вікторівна (БЕЛЫХ ИРИНА 

ВИКТОРОВНА, BELYKH IRINA), 

16.08.1964 р.н., громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Москва, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

42.  Берулава Михайло Миколайович 

(БЕРУЛАВА МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 

BERULAVA MIKHAIL), 03.08.1950 р.н., 

громадянин Російської Федерації 

уродженець м. Баслат Грузинської РСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член фракції політичної партії 

"КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

43.  Бессараб Світлана Вікторівна (БЕССАРАБ 

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, BESSARAB 

SVETLANA), 07.12.1970 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Краснодар, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

44.  Бессарабов Данило Володимирович 

(БЕССАРАБОВ ДАНИИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, BESSARABOV 

DANIIL), 09.07.1976 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Новокузнецьк, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

45.  Бессонов Євгеній Іванович (БЕССОНОВ 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, BESSONOV 

EVGENIY), 26.11.1968 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Ростов–на–Дону, РФ, депутат Державної 

Ддуми Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

46.  Бідонько Сергій Юрійович (БИДОНЬКО 

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, BIDONKO SERGEI), 

18.08.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Карпинськ 

Свердловської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

47.  Біфов Анатолій Жамалович (БИФОВ 

АНАТОЛИЙ ЖАМАЛОВИЧ, BIFOV 

ANATOLII), 07.01.1963 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець с. Баксан 

Баксанського району Кабардино–

Балкарської АРСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

48.  Бічаєв Артем Олександрович, (БИЧАЕВ 

АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, BICHAEV 

ARTEM), 04.04.1990 р.н., громадянин 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації, уродженець               

м. Рославль Смоленської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

49.  Блоцький Володимир Миколайович 

(БЛОЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 

BLOTSKII VLADIMIR), 10.11.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Клін, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

50.  Богуславський Ірек Борисович 

(БОГУСЛАВСКИЙ ИРЕК БОРИСОВИЧ, 

BOGUSLAVSKY IREK), 09.09.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Казань, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

51.  Бондаренко Олена Веніамінівна 

(БОНДАРЕНКО ЕЛЕНА 

ВЕНИАМИНОВНА, BONDARENKO 

ELENA), 10.07.1968 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Світлоград Ставропольського краю, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

52.  Борісов Олександр Олександрович 

(БОРИСОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, BORISOV 

ALEKSANDR), 17.08.1974 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець с. Кунья 

Псковської області, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

53.  Бородай Олександр Юрійович (БОРОДАЙ 

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, BORODAI 

ALEKSANDR), 25.07.1972 р.н., громадянин 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

54.  Борцов Микола Іванович (БОРЦОВ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, BORTSOV 

NIKOLAI), 08.05.1945 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Липецької області, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

55.  Боярський Сергій Михайлович 

(БОЯРСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 

BOYARSKII SERGEY), 24.01.1980 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

уродженець м. Санкт–Петербург, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

56.  Брикін Микола Гаврилович (БРЫКИН 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ, BRYKIN 

NIKOLAI), 25.11.1959 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Солдатське Воронезької області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

57.  Будуєв Микола Робертович (БУДУЕВ 

НИКОЛАЙ РОБЕРТОВИЧ, BUDUEV 

NIKOLAI), 24.03.1974 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Улан–Уде, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

58.  Булавинов Вадим Євгенович 

(БУЛАВИНОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 

BULAVINOV VADIM), 20.03.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Горький, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

59.  Бурлаков Сергій Володимирович 

(БУРЛАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

BURLAKOV SERGEI), 26.05.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Таганрог Ростовської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

60.  Бурляєв Микола Петрович (БУРЛЯЕВ 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, BURLIAEV 

NIKOLAI) 03.08.1946 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Справедливая Россия – патриоты – 

за правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

61.  Бурматов Володимир Володимирович 

(БУРМАТОВ ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, BURMATOV 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99111801/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99111801/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

VLADIMIR), 18.08.1981 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Златоуст Челябінської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

62.  Бутіна Марія Валеріївна (БУТИНА МАРИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА, BUTINA MARIIA), 

10.11.1988 р.н., громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Барнаул 

Алтайського краю, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

63.  Буцька Тетяна Вікторівна (БУЦКАЯ 

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, BUTSKAIA 

TATIANA), 08.05.1975 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Москва, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



90 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

64.  Валєєв Ернест Абдулович, (ВАЛЕЕВ 

ЭРНЕСТ АБДУЛОВИЧ, VALEEV 

ERNEST), 07.04.1950 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Республіки Татарстан, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

65.  Валенчук Олег Доріанович (ВАЛЕНЧУК 

ОЛЕГ ДОРИАНОВИЧ, VАLENCHUK 

OLEG) 14.09.1960 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Кіров, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

66.  Валуєв Микола Сергійович (ВАЛУЕВ 

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕЕВИЧ, VALUEV 

NIKOLAI), 21.08.1973 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. 

Ленінград, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

67.  Васильєв Володимир Абдуалійович 

(ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР 

АБДУАЛИЕВИЧ, VASILEV VLADIMIR), 

12.08.1949 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Клін Московської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

68.  Васильєв Микола Іванович (ВАСИЛЬЕВ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, VASILEV 

NIKOLAI), 28.03.1958 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Клін, 

Московської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

69.  Василькова Марія Вікторівна 

(ВАСИЛЬКОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 

VASILKOVA MARIIA), 13.02.1978 р.н., 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка Тюменської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

70.  Вассерман Анатолій Олександрович 

(ВАССЕРМАН АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, VASSERMAN 

ANATOLII), 09.12.1952 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Одеса, 

УРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Справедливая Россия – патриоты – 

за правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

71.  Вєллєр Олексій Борисович, (ВЕЛЛЕР 

АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, VELLER 

ALEXEY), 09.01.1966 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

м. Мурманськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

72.  Веремеєнко Сергій Олексійович, 

(ВЕРЕМЕЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

VEREMEENKO SERGEІ), 26.09.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Переславль-Залеський 

Ярославської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

73.  Власов Василь Максимович, (ВЛАСОВ 

ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ, VLASOV 

VASILIY), 27.06.1995 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

74.  Власова Вероніка Валеріївна (ВЛАСОВА 

ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА, VLASOVA 

VERONIKA), 02.11.1966 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Кемерово, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

75.  Водолацький Віктор Петрович, 

(ВОДОЛАЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 

VODOLACKIY VIKTOR), 19.08.1957 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Cтефанідинонар Азовського 

району Ростовської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

76.  Водянов Роман Михайлович (ВОДЯНОВ 

РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, VODYANOV 

ROMAN), 25.11.1982 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Кудимка, Пермського краю, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

77.  Володін В’ячеслав Вікторович (ВОЛОДИН 

ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, VOLODIN 

VYACHESLAV), 04.02.1964 р.н., 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець населеного пункту Олексіївка 

Хвалинського району Саратовської області, 

РФ, голова Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

78.  Вольфсон Ілля Светославович 

(ВОЛЬФСОН ИЛЬЯ СВЕТОСЛАВОВИЧ, 

VOLFSON ILLYA), 08.05.1981 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Казань, Республіка 

Татарстан, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

79.  Воробйов Андрій Вікторович (ВОРОБЬЁВ 

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, VOROBYOV 

ANDREI), 24.07.1985 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Енгельс, Саратовської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

80.  Вороновський Анатолій Володимирович 

(ВОРОНОВСЬКИЙ АНАТОЛИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, VORONOVSKIY 

ANATOLIY), 28.12.1966 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Баку, 

Азербайджанської Республіки, СРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

81.  Вторигіна Олена Андріївна (ВТОРЫГИНА 

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, VTORYGINA 

ELENA), 17.08.1957 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                 

м. Архангельськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія"  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

82.  Виборний Анатолій Борисович 
(ВЫБОРНЫЙ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ, 
VYBORNY ANATOLІY), 08.06.1965 р.н., 
громадянин Російської Федерації, 
уродженець м. Шепетівка, Хмельницької 
області, УРСР, депутат Державної Думи 
Федеральних Зборів РФ, член політичної 
партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

83.  Вяткін Дмитро Федорович (ВЯТКИН 

ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ, VYATKIN 

DMITRY), 21.05.1974 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Коркіно Челябінської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

84.  Гаврилов Сергій Анатолійович 

(ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛИЕВИЧ, 

GAVRILOV SERGEI), 27.01.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Тула, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

85.  Гаджиєв Абдулхаким Кутбудинович 

(ГАДЖИЕВ АБДУЛХАКИМ 

КУТБУДИНОВИЧ, GADZHIEV 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ABDULKHAKIM), 13.02.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Зубутлі, Республіка 

Дагестан, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

86.  Гаджиєв Мурад Станіславович (ГАДЖИЕВ 

МУРАД СТАНИСЛАВОВИЧ, GADZHIEV 

MURAD), 31.07.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Махачкала, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

87.  Гаджиєв Руслан Гаджийович (ГАДЖИЕВ 

РУСЛАН ГАДЖИЕВИЧ, GADZHIEV 

RUSLAN), 29.08.1978 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Дербент Республіки Дагестан, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

88.  Гарін Олег Володимирович (ГАРИН ОЛЕГ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, GARIN OLEG), 

26.12.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Ігра Республіки 

Удмуртії, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

89.  Гартунг Валерій Карлович (ГАРТУНГ 

ВАЛЕРИЙ КАРЛОВИЧ, GARTUNG 

VALERІY), 12.11.1960 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Копейськ Челябінської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

90.  Гасанов Джамаладін Набійович (ГАСАНОВ 

ДЖАМАЛАДИН НАБИЕВИЧ, GASANOV 

DZHAMALADIN), 05.08.1964 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Леваші Левашинського 

району Дагестанської АРСР,  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

91.  Геккієв Заур Далхатович (ГЕККИЕВ ЗАУР 

ДАЛХАТОВИЧ, GEKKIEV ZAUR), 

12.02.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець с. Лашкута 

Баксанського району Кабардино–

Балкарської АРСР, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

92.  Германова Ольга Михайлівна 

(ГЕРМАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, 

GERMANOVA OLGA), 26.09.1961 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка с. Пени Курської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

93.  Гетта Антон Олександрович (ГЕТТА 

АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, GETTA 

ANTON), 29.04.1980 р.н., громадянин 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації, уродженець                

м. Ростов-на-Дону, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

94.  Гільмутдінов Дінар Загітович 

(ГИЛЬМУТДИНОВ ДИНАР ЗАГИТОВИЧ, 

GILMUTDINOV DINAR), 10.08.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Чебиково Республіки 

Башкортостан, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, член 

політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

95.  Гільмутдінов Ільдар Ірекович 

(ГИЛЬМУТДИНОВ ИЛЬДАР ИРЕКОВИЧ, 

GILMUTDINOV ILDAR), 03.09.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Клянчеєво, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

96.  Гімбатов Андрій Петрович (ГИМБАТОВ 

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, GIMBATOV 

ANDREI), 19.07.1979 р.н. громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Волгоград, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

97.  Гладких Борис Михайлович (ГЛАДКИХ 

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, GLADKIKH 

BORIS), 16.02.1983 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Оловяне Читинської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 



136 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

98.  Глазкова Анжеліка Єгорівна (ГЛАЗКОВА 

АНЖЕЛИКА ЕГОРОВНА, GLAZKOVA 

ANZHELIKA), 28.12.1968 р.н., громадянка 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Кострома, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "КПРФ" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

99.  Говирін Олексій Борисович (ГОВЫРИН 

АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, GOVYRIN 

ALEKSEY), 26.05.1983 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Ковров Владимирської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 



139 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

100.  Голіков Олег Олександрович (ГОЛИКОВ 

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, GOLIKOV 

OLEG), 21.10.1968 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Чамса 

Челябінської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

101.  Гончаров Микола Олександрович 

(ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, GONCHAROV 

NIKOLAI), 13.01.1984 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець            

смт Верхнемакіївка Ростовської області, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

102.  Гордєєв Олексій Васильович (ГОРДЕЕВ 

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, GORDEYEV 

ALEKSEY), 28.02.1955 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Франкфурт–на–Одері, ФРН, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%94%D0%A0
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

103.  Горєлкін Антон Вадимович (ГОРЕЛКИН 

АНТОН ВАДИМОВИЧ, GORELKIN 

ANTON), 22.01.1982 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. 

Кемерово, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

104.  Горохов Андрій Юрійович (ГОРОХОВ 

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, GOROKHOV 

ANDREY), 13.01.1960 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м.Балхаш 

Карагандинської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

105.  Горячьова Ксенія Олександрівна 

(ГОРЯЧЕВА КСЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА, GORYACHEVA 

KSENIYA), 16.05.1996 р.н. громадянка 

Російської Федерації, уродженка                   

с. Аромашево Тюменської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, політична партія "Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

106.  Григор’єв Юрій Інокентійович 

(ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, 

GRIGORYEV YURIY), 20.09.1969 р.н., 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Якутськ, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

політична партія "Справедлива Росія – 

патріоти – за правду" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 



149 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

107.  Гурульов Андрій Вікторович (ГУРУЛЁВ 

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, GURULYOV 

ANDREY), 16.10.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

108.  Гусєв Дмитро Геннадійович (ГУСЕВ 

ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, GUSEV 

DMITRIY), 23.07.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Свердловськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, політична 

партія "Справедлива Росія – патріоти – за 

правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 



151 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

109.  Даванков Владислав Андрійович 

(ДАВАНКОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, 

DAVANKOV VLADISLAV),          

25.02.1984 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Смоленськ, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, політична партія "Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

110.  Дамдінцурунов В’ячеслав Анатолійович 

(ДАМДИНЦУРУНОВ ВЯЧЕСЛАВ 

АНАТОЛЬЕВИЧ, DAMDINTSURUNOV 

VYACHESLAV), 21.09.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Катангар Читинської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

111.  Данчікова Галина Інокентівна 

(ДАНЧИКОВА ГАЛИНА 

ИННОКЕНТЬЕВНА, DANCHIKOVA 

GALINA), 13.08.1954 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

с. Хайрюзівка Балаганського району  

Іркутської області, РФ, депутат Державної 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

112.  Делягін Михайло Геннадійович (ДЕЛЯГИН 

МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, DELIAGIN 

MIKHAIL), 18.03.1968 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

політична партія "Справедлива Росія – 

патріоти – за правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

113.  Дьомін Олександр В'ячеславович (ДЕМИН 

АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, DYOMIN 

ALEKSANDR), 23.09.1988 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Ростов-на-Дону, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

політична партія "Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

114.  Демченко Іван Іванович (ДЕМЧЕНКО 

ИВАН ИВАНОВИЧ, DEMCHENKO IVAN), 

27.09.1960 р.н., громадянин Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації, уродженець с. Архонська, 

Північно-Осетинська АРСР, РРФСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

115.  Дерябкін Віктор Єфимович (ДЕРЯБКИН 

ВИКТОР ЕФИМОВИЧ, DERIABKIN 

VIKTOR), 11.05.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Ростовської області, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

116.  Дзюба Віктор Вікторович (ДЗЮБА 

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, DZIUBA 

VIKTOR), 10.08.1977 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Тула, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

117.  Діденко Олексій Миколайович (ДИДЕНКО 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, DІDENKO 

ALEKSEY), 30.03.1983 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Черкаської області, УРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

118.  Дімов Олег Дмитрович (ДИМОВ ОЛЕГ 

ДМИТРИЕВИЧ, DIMOV OLEG),   

08.03.1968 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець Одеської області, 

УРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

119.  Дмитрієва Оксана Генріхівна 

(ДМИТРИЕВА ОКСАНА ГЕНРИХОВНА, 

DMITRIEVA OKSANA), 03.04.1958 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Санкт-Петербург, РФ,  

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, без фракції 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

120.  Догаєв Ахмед Шамханович (ДОГАЕВ 

АХМЕД ШАМХАНОВИЧ, DOGAЕV 

AKHMED), 18.08.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Чеченської Республіки, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

121.  Долуда Микола Олександрович (ДОЛУДА 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, DOLUDA 

NIKOLAI), 10.06.1952 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Харківської області, УРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

122.  Дорошенко Андрій Миколайович 

(ДОРОШЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

DOROSHENKO ANDREI), 10.03.1977 р.н., 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець Краснодарського краю, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

123.  Дробот Марія Володимирівна (ДРОБОТ 

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, DROBOT 

MARIIA), 21.03.1982 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка Російської 

Федерації, м. Ростов-на-Дону, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – політична партія "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

124.  Дрожжина Юлія Миколаївна (ДРОЖЖИНА 

ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, DROZHZHYNA 

YULIYA), 01.03.1990 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Зарінськ Алтайського краю, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

125.  Дроздов Олександр Сергійович (ДРОЗДОВ 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, DROZDOV 

ALEKSANDR), 01.11.1970 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Красноярськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

126.  Дьяконова Тетяна Іванівна (ДЬЯКОНОВА 

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, DYAKONOVA 

TATYANA), 22.04.1970 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка 

Киргизької АРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

127.  Євтюхова Олена Олександрівна 

(ЕВТЮХОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

YEVTYUKHOVA ELENA), 07.08.1970 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка с. Усть-Біла, Чукотського 

автономного округу, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

128.  Єзерський Микола Миколайович 

(ЕЗЕРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

EZERSKII NIKOLAI), 08.05.1956 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Пальміно, Таборинський 

район Свердловської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член фракції політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

129.  Єзубов Олексій Петрович (ЕЗУБОВ 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, EZUBOV 

ALEKSEI), 10.02.1948 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець хутора 

Сокольський Усть-Лабінського району, 

Краснодарського краю, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

130.  Єфімов Віталій Борисович (ЕФИМОВ 

ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ, EFIMOV 

VITALII), 04.04.1940 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Московської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

131.  Жуков Олександр Дмитрович (ЖУКОВ 

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, ZHUKOV 

ALEKSANDR), 01.06.1956 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

132.  Журавльов Олексій Олександрович 

(ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, ZHURAVLEV 

ALEKSEI), 30.06.1962 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

м. Воронеж, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – "ЛДПР" 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

133.  Журова Світлана Сергіївна (ЖУРОВА 

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, ZHUROVA 

SVETLANA), 07.01.1972 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

с. Павлово, Кіровський район 

Ленінградської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія"  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

134.  Затулін Костянтин Федорович (ЗАТУЛИН 

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, ZATULIN 

KONSTANTIN), 07.09.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Батумі, Грузія, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

135.  Захаров Костянтин Юрійович (ЗАХАРОВ 

КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, ZAKHAROV 

KONSTANTIN), 31.03.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Нижній Тагіл, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

136.  Зубарєв Віктор Владиславович (ЗУБАРЕВ 

ВИКТОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ZUBAREV 

VIKTOR), 20.02.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Ужур, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

137.  Зюганов Геннадій Андрійович (ЗЮГАНОВ 

ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ, ZYUGANOV 

GENNADIY), 26.06.1944 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Орловської області, РФ, депутат  

Державної Думи Федеральних Зборів РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

член фракції політичної партії "КПРФ" 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

138.  Іванінський Олег Іванович 

(ИВАНИНСКИЙ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, 

IVANINSKIY OLEG), 05.06.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Новосибірськ, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

139.  Іванов Володимир Валерійович (ИВАНОВ 

ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, IVANOV 

VLADIMIR), 10.02.1971 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

140.  Іванов Максим Анатолійович (ИВАНОВ 

МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, IVANOV 

MAKSIM), 24.11.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Свердловськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

141.  Іванов Максим Євгенійович (ИВАНОВ 

МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, IVANOV 

MAKSIM), 23.05.1987 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Хабаровськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

142.  Іванов Микола Миколайович (ИВАНОВ 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, IVANOV 

NIKOLAI), 17.01.1957 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Кіров, 

РФ, депутат Державної Думи  

Федеральних Зборів РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

член фракції політичної партії "КПРФ"  2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

143.  Іванюженков Борис Вікторович 

(ИВАНЮЖЕНКОВ БОРИС 

ВИКТОРОВИЧ, IVANYUZHENKOV 

BORIS), 25.02.1966 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Реутов, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член фракції 

політичної партії "КПРФ"  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

144.  Івенських Ірина Валентинівна (ИВЕНСКИХ 

ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, IVENSKIH 

IRINA), 22.07.1972 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка              

м. Мирний, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

145.  Івлєв Леонід Григорович (ИВЛЕВ ЛЕОНИД 

ГРИГОРЬЕВИЧ, IVLEV LEONID), 

01.05.1953 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Завершє, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

146.  Ігнатов Віктор Олександрович (ИГНАТОВ 

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, IGNATOV 

VIKTOR), 15.10.1968 р.н., громадянин 

Російської Федерації, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

147.  Ігошин Ігор Миколайович  

(ИГОШИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 

IGOSHIN IGOR), 11.12.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Кіров, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

148.  Ільїних Володимир Олексійович 

(ИЛЬИНЫХ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 

ILINYH VLADIMIR), 20.05.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Сівероуральськ, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

149.  Ільтяков Олександр Володимирович 

(ИЛЬТЯКОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, ILTYAKOV 

ALEKSANDR), 09.10.1971 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Курган, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

150.  Ісаєв Андрій Костянтинович (ИСАЕВ 

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, ISAEV 

ANDREI), 01.10.1964 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

151.  Ісаков Володимир Павлович (ИСАКОВ 

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, ISAKOV 

VLADIMIR), 25.02.1987 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Тула, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член фракції політичної партії 

"КПРФ"  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 



211 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

152.  Ісламов Дмитро Вікторович (ИСЛАМОВ 

ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, ISLAMOV 

DMITRIY), 05.12.1977 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Кемерово, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

153.  Кабишев Сергій Володимирович 

(КАБЫШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

KABYSHEV SERGEI), 04.09.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Саратов, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Соціалістична політична партія 

"Справедлива Росія – патріоти – за правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

154.  Кавінов Артем Олександрович (КАВИНОВ 

АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, KAVINOV 

ARTEM), 03.09.1969 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

ст. Малотенгінська Краснодарського краю, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

155.  Каденков Дмитро Михайлович 

(КАДЕНКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 

KADENKOV DMITRIY), 03.05.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Пенза, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

156.  Казаков Віктор Олексійович (КАЗАКОВ 

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, KAZAKOV 

VIKTOR), 04.04.1949 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Фергана, Узбецька РСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

157.  Казакова Ольга Михайлівна (КАЗАКОВА 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, KAZAKOVA 

OLGA), 30.05.1968 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка  

м. Усол’є-Сибірське Іркутської області, 

СРСР, депутат Державної Думи 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

158.  Казанков Сергій Іванович (КАЗАНКОВ 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, KAZANKOV 

SERGEY), 09.10.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Мар’їно Юрінського району Республіки 

Марій Ел, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція–  

політична партія "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

159.  Калашніков Леонід Іванович 

(КАЛАШНИКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, 

KALASHNIKOV LEONID), 06.08.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець Республіки Бурятія, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

160.  Калімуллін Рустам Галіулловіч 

(КАЛИМУЛЛИН РУСТАМ 

ГАЛИУЛЛОВИЧ, KALIMULLIN 

RUSTAM), 02.01.1958 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Республіки Татарстан, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія"  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

161.  Камнєв Георгій Петрович (КАМНЕВ 

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ, KAMNEV 

GEORGII), 05.10.1983 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Пензенської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

162.  Канаєв Олексій Валеріанович (КАНАЕВ 

АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ, KANAEV 

ALEKSEI), 30.09.1971 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Володимирської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

163.  Каноков Тимур Борисович (КАНОКОВ 

ТИМУР БОРИСОВИЧ, KANOKOV 

TIMUR), 24.09.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Чеченської РСР, СРСР, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ,  

фракція – політична партія "Справедлива 

Росія – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

164.  Кара-оол Шолбан Валерійович (КАРА-ООЛ 

ШОЛБАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, KARA-OOL 

SHOLBAN), 18.07.1966 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Республіки Тива, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія"  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

165.  Каргінов Сергій Генріхович (КАРГИНОВ 

СЕРГЕЙ ГЕНРИХОВИЧ, KARGINOV 

SERGEI), 05.09.1969 р.н., громадянин 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать  

фізичній або юридичній особі, а також активами,  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації, уродженець                

м. Вологда, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – "ЛДПР" 

щодо яких така особа може прямо чи опосередковано  

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії,  

тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

166.  Карлов Георгій Олександрович (КАРЛОВ 

ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, KARLOV 

GEORGII), 04.01.1971 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Сахалінської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

167.  Кармазіна Раїса Василівна, (КАРМАЗИНА 

РАИСА ВАСИЛЬЕВНА, KАRMAZINA 

RAISA), 09.01.1951 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м.Ростов-

на-Дону, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія", перший заступник керівника фракції 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

168.  Карпов Анатолій Євгенович (КАРПОВ 

АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, KARPOV 

ANATOLIY), 23.05.1951 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Челябінської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія"  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

169.  Картаполов Андрій Валерійович 

(КАРТАПОЛОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

KARTAPOLOV ANDREI), 09.11.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Веймар, ФРН, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

170.  Кастюкевич Ігор Юрійович 

(КАСТЮКЕВИЧ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, 

KASTIUKEVICH IGOR), 06.12.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Саратов, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

171.  Качкаєв Павло Рюрикович (КАЧКАЕВ 

ПАВЕЛ РЮРИКОВИЧ, KAСНKAEV 

PAVEL), 04.10.1951 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                  

с. Чернігівка Чишминського району 

Башкортостана, РРФСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

172.  Кашин Володимир Іванович (КАШИН 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, KASHIN 

VLADIMIR), 10.08.1948 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                  

с. Назар’єво Рязанської області, РФ,  

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

173.  Квітка Іван Іванович (КВИТКА ИВАН 

ИВАНОВИЧ, KVITKA IVAN),        

04.05.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець с. Калач 

Алапаєвського району Свердловської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

174.  Кідяєв Віктор Борисович (КИДЯЕВ 

ВИКТОР БОРИСОВИЧ, KIDIAEV 

VIKTOR), 09.07.1956 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                  

с. Жуковка Зубово-Полянського району 

Мордовії, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 



243 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

175.  Кізєєв Михайло Володимирович (КИЗЕЕВ 

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, KIZEEV 

MIKHAIL), 31.03.1978 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Іваново, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

176.  Кир’янов Артем Юрійович (КИРЬЯНОВ 

АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ, KIRYANOV ARTEM), 

12.01.1977 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Новгород, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

177.  Кисельов Михайло Сергійович (КИСЕЛЕВ 

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, KISELEV 

MIKHAIL), 18.06.1986 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Новосьолово Колпашевського району 

Томської області, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



248 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

178.  Кисляков Михайло Леонідович 

(КИСЛЯКОВ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ, 

KISLIAKOV MIKHAIL), 18.11.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Красноє Ненецького 

автономного округу, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

179.  Ковпак Лев Ігорович (КОВПАК ЛЕВ 

ИГОРЕВИЧ, KOVPAK LEV),  

23.10.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Первоуральськ 

Свердловської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична  

партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

180.  Коган Олександр Борисович (КОГАН 

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, KOGAN 

ALEKSANDR), 26.02.1969 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Орськ 

Оренбурзької області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

181.  Когогіна Альфія Гумарівна (КОГОГИНА 

АЛЬФИЯ ГУМАРОВНА, KOGOGINA 

ALFIA), 22.02.1968 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Зеленоподільськ Татарської АРСР, СРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

182.  Козловський Олександр Миколайович 

(КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ, KOZLOVSKII 

ALEKSANDR), 05.05.1973 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Великі 

Луки Псковської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

183.  Колесник Андрій Іванович (КОЛЕСНИК 

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, KOLESNIK 

ANDREI), 26.02.1960 р.н.,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Калінінград, РФ,  

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

184.  Колесников Олег Олексійович 

(КОЛЕСНИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

KOLESNIKOV OLEG), 11.09.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець c. Красногорський 

Єманжелінського району Челябінської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

185.  Коломєйцев Микола Васильович 

(КОЛОМЕЙЦЕВ НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ, KOLOMEITSEV 

NIKOLAI), 01.09.1956 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

хутора Проциков Весьоловського району 

Ростовської області, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

"КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

186.  Колунов Сергій Володимирович 

(КОЛУНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

KOLUNOV SERGEI), 22.03.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Казань, Татарстан, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

187.  Комоцький Борис Олегович (КОМОЦКИЙ 

БОРИС ОЛЕГОВИЧ, KOMOTSKII BORIS), 

31.01.1956 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Потсдам, ФРН, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція політичної партії 

"КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

188.  Кононов Володимир Михайлович 

(КОНОНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 

KONONOV VLADIMIR), 13.03.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Новосибірськ, РФ,  

депутат Державної Думи Федеральних 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

189.  Корнієнко Олексій Вікторович 

(КОРНИЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 

KORNIENKO ALEKSEY), 22.07.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Наманган, Узбекистан, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція політичної партії 

"КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

190.  Коробова Ольга Володимирівна 

(КОРОБОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 

KOROBOVA OLGA), 15.09.1978 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Балашиха Московської 

області, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

191.  Костенко Наталя Василівна (КОСТЕНКО 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, KOSTENKO 

NATALIA), 09.08.1980 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                 

ст. Малотенгінська Краснодарского краю, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

192.  Коткін Сергій Миколайович (КОТКИН 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, KOTKIN 

SERGEI), 11.03.1956 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець с. Несь, 

Ненецький автономний округ, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

193.  Кочієв Роберт Іванович (КОЧИЕВ РОБЕРТ 

ИВАНОВИЧ, KOCHIEV ROBERT), 

16.03.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Цхінвалі, Грузія,  

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

194.  Кошелєв Володимир Олексійович 

(КОШЕЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 

KOSHELEV VLADIMIR), 01.10.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Самара, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція політичної партії "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

195.  Кравченко Денис Борисович (КРАВЧЕНКО 

ДЕНИС БОРИСОВИЧ, KRAVCHENKO 

DENIS), 17.04.1976 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Волгоград, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція –

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

196.  Красноштанов Антон Олексійович 

(КРАСНОШТАНОВ АНТОН 

АЛЕКСЕЕВИЧ, KRASNOSHTANOV 

ANTON), 10.06.1986 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Іркутськ, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

197.  Красов Андрій Леонідович (КРАСОВ 

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, KRASOV 

ANDREY), 27.01.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

с. Зємлянка Оренбурзької областї, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

198.  Крашенінніков Павло Володимирович 

(КРАШЕНИННИКОВ ПАВЕЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, KRASHENINNIKOV 

PAVEL), 21.06.1964 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Полевський  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Свердловської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія"  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

199.  Кривоносов Сергій Володимирович 

(КРИВОНОСОВ СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, KRIVONOSOV 

SERGEI), 29.05.1971 р.н., громадянин 

Російської Федерації уродженець  

м. Ростов-на-Дону, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ,  

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

200.  Кузнєцов Андрій Анатолійович 

(КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

KUZNETSOV ANDREI), 29.05.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Нижня Тура Свердловської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ,  

фракція – політична партія "Справедлива 

Росія – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



280 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

201.  Кузнєцов Дмитро Вадимович (КУЗНЕЦОВ 

ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ, KUZNETSOV 

DMITRII), 05.03.1975 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – політична партія "Справедлива 

Росія – За правду"  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

202.  Кузнєцова Анна Юріївна (КУЗНЕЦОВА 

АННА ЮРЬЕВНА, KUZNETSOVА ANNA), 

03.01.1982 р.н., громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Пенза, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, інформаційна 

корпорація "Вольная Кубань", фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

203.  Кузьмін Михайло Володимирович 

(КУЗЬМИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

KUZMIN MIKHAIL), 05.08.1955 р.н., 

уродженець, м. Свердловськ, РФ, 

громадянин Російської Федерації,  

депутат Державної Думи Федеральних 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Зборів Російської Федерації, інформаційна 

корпорація "Вольная Кубань", фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

204.  Кумін Вадим Валентинович (КУМИН 

ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ, KUMIN 

VADIM) 01.01.1973 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Челябінськ, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – політична партія "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

205.  Курбанов Різван Даніялович (КУРБАНОВ 

РИЗВАН ДАНИЯЛОВИЧ, KURBANOV 

RIZVAN), 03.01.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Буйнакск Республіки Дагестан, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


286 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

206.  Курінний Олексій Володимирович 

(КУРИННЫЙ АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, KURINNYI ALEKSEI), 

18.01.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Цхінвалі, Грузія, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

207.  Кусайко Тетяна Олексіївна (КУСАЙКО 

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, KUSAIKO 

TATIANA), 15.01.1960 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка с. Бутенки 

Кобиляцького району, Полтавська область, 

УРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

інформаційна корпорація "Вольная 

Кубань", фракція – Всеросійська політична 

партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

208.  Кушнарьов Віталій Васильович 

(КУШНАРЕВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

KUSHNAREV VITALII), 01.05.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець хутора Михайлів  

Тацинського району,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Ростовська область, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів Російської 

Федерації, інформаційна корпорація 

"Вольная Кубань", фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

209.  Лавриненко Олексій Федорович 

(ЛАВРИНЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 

LAVRINENKO ALEKSEI), 20.08.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Ніколіна Балка 

Ставропольського краю, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, інформаційна 

корпорація "Вольная Кубань", фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

210.  Ламейкин Дмитро Вікторович 

(ЛАМЕЙКИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 

LAMEYKIN DMITRIY), 27.02.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець Краснодарського краю, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, інформаційна 

корпорація "Вольная Кубань", фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

211.  Лантратова Яна Валеріївна (ЛАНТРАТОВА 

ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, LANTRATOVA 

YANA), 14.12.1988 р.н., громадянка 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 



294 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації, уродженка м. Санкт-

Петербург, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – "Справедлива Росія – За правду" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

212.  Лебедєв Євген Вікторович (ЛЕБЕДЕВ 

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, LEBEDEV 

EVGENIY), 12.12.1957 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Бор 

Нижньогородської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

213.  Лебедєв Олег Олександрович (ЛЕБЕДЕВ 

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, LEBEDEV 

OLEG), 12.10.1976 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Тула, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

політична партія "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



298 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

214.  Левченко Сергій Георгійович (ЛЕВЧЕНКО 

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, LEVCHENKO 

SERGEY),02.11.1953 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Новосибірськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів Російської 

Федерації, фракція – політична партія 

"КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

215.  Леонов Олег Юрійович 

(ЛЕОНОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, LEONOV 

OLEG), 10.09.1970 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, фракція – політична партія 

"Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

216.  Леонов Сергій Дмитрович (ЛЕОНОВ 

СЕРГЕЙ ДМИТРЕЕВИЧ, LEONOV 

SERGEY), 09.05.1983 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Суворов Тульської області, РФ,  

депутат Державної Думи Федеральних 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – політична партія "ЛДПР" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



302 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

217.  Лесун Анатолій Федорович (ЛЕСУН 

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, LESUN 

ANATOLII), 27.02.1959 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець            

смт Паричі Гомельської області, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

218.  Лечхаджиєв Руслан Абдулвахієвич 
(ЛЕЧХАДЖИЕВ РУСЛАН 
АБДУЛВАХИЕВИЧ, LECHKHADZHIEV 
RUSLAN), 02.07.1965 р.н., громадянин 
Російської Федерації, уродженець                
м. Гудермес, Чеченська Республіка, СРСР,  
депутат Державної Думи Федеральних 
Зборів Російської Федерації, фракція – 
Всеросійська політична партія "Єдина 
Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

219.  Лісіцин Анатолій Іванович (ЛИСИЦЫН 

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, LISITSIN 

ANATOLIY), 26.06.1947 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець (рос.)      

д. Большие Сменки Тверской области, РФ,  

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

політична партія "Справедлива Росія – За 

правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

220.  Лісовський Сергій Федорович 

(ЛИСОВСКИЙ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 

LISOVSKY SERGEY), 25.04.1960 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

221.  Ліхачов Віталій Вікторович (ЛИХАЧЁВ 

ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, LIKHACHEV 

VITALIY), 22.02.1964 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Волгоград, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

222.  Лобач Тетяна Георгіївна (ЛОБАЧ 

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА, LOBACH 

TATYANA), 08.01.1974 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                 

м. Хмельницький, УРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція –  

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

223.  Логінов В’ячеслав Юрійович (ЛОГИНОВ 

В’ЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, LOGINOV 

VYACHESLAV), 09.01.1979 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Пояркове Амурської області, 

РРФСР, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

224.  Лоор Іван Іванович (ЛООР ИВАН 

ИВАНОВИЧ, LOOR IVAN), 11.12.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Обське Алтайського краю, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BE%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BE%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

225.  Лоцманов Дмитро Миколайович 

(ЛОЦМАНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

LOTSMANOV DMITRIY) 02.03.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Армавір Краснодарського 

краю, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

226.  Луговий Андрій Костянтинович 

(ЛУГОВОЙ АНДРЕЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ, LUGOVOI 

ANDREY), 19.09.1966 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Баку 

Азербайджанської РСР, депутат Державної 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Думи Федеральних Зборів Російської 

Федерації, фракція – політична партія 

"ЛДПР" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

227.  Любарський Роман Валерійович 

(ЛЮБАРСКИЙ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

LYUBARSKY ROMAN), 16.07.1980 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Арзамас-16 Горьковської 

області, РРФСР, СРСР, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів Російської 

Федерації, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

228.  Лябихов Роман Михайлович (ЛЯБИХОВ 

РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, LYABIKHOV 

ROMAN), 07.05.1973 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Сєверодвінськ Архангельської області, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

політична партія "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

229.  Мажуга Олександр Георгійович (МАЖУГА 

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, MAZHUGA 

ALEXANDER),  06.08.1980 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

230.  Майданов Денис Васильович (МАЙДАНОВ 

ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ, MAIDANOV 

DENIS), 17.02.1976 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Балакове Саратовської області, РРФСР, 

СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

231.  Макаров Андрій Михайлович (МАКАРОВ 

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, MAKAROV 

ANDREY), 22.07.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

232.  Макаров В’ячеслав Серафімович 

(МАКАРОВ ВЯЧЕСЛАВ 

СЕРАФИМОВИЧ, MAKAROV 

VYACHESLAV), 07.05.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Крутченська Байгора 

Липецької області, РРФСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

233.  Макієв Зураб Гайозович (МАКИЕВ ЗУРАБ 

ГАЙОЗОВИЧ, MAKIEV ZURAB), 

30.09.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Тбілісі, 

Грузинська РСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

234.  Максимов Олександр Олександрович 

(МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, MAKSIMOV 

ALEXANDR), 15.11.1946 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Златоуст Челябінської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82)
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

235.  Марданшин Рафаель Мірхатімович 

(МАРДАНШИН РАФАЭЛЬ 

МИРХАТИМОВИЧ, MARDANSIN 

RAFAEL), 24.12.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Октябрський, Башкирська АРСР, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

236.  Марков Андрій Павлович (МАРКОВ 

АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, MARKOV 

ANDREY), 30.06.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Бєлгород, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

237.  Марков Євгеній Володимирович (МАРКОВ 

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, MARKOV 

EVGENIY), 08.11.1973 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Абатське Тюменської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

політична партія "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

238.  Мархаєв В’ячеслав Михайлович 

(МАРХАЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 

MARKHAEV VYACHESLAV),       

01.06.1955 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець с. Шаралдай 

Боханського району Іркутської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

"КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

239.  Марченко Євген Євгенович (МАРЧЕНКО 

ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, MARCHENKO 

EVGENIY), 17.07.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Пенза, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

240.  Матвєєв Михайло Миколайович 

(МАТВЕЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 

MATVEEV MIKHAIL), 13.05.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Дніпропетровськ, УРСР, 

СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

241.  Мельников Іван Іванович (МЕЛЬНИКОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ, MELNIKOV IVAN), 

07.08.1950 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Богородицьк 

Тульської області, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації, фракція – політична партія 

"КПРФ" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

242.  Мєтєлєв Артем Павлович (МЕТЕЛЕВ 

АРТЁМ ПАВЛОВИЧ, METELEV ARTEM), 

11.08.1993 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Москва, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

243.  Метшін Айдар Раісович 

(МЕТШИН АЙДАР РАИСОВИЧ, 

METSHIN AIDAR), 27.08.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Нижнікамськ Татарської 

АРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

244.  Мілонов Віталій Валентинович 

(МИЛОНОВ ВИТАЛИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ, MILONOV VITALIY), 

23.01.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Санкт-Петербург, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

245.  Миронов Сергій Михайлович (МИРОНОВ 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, MIRONOV 

SERGEY) 14.02.1953 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Пушкіно Ленінградської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, керівник 

фракції Соціалістичної політичної партії 

"Справедлива Росія – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

246.  Морозов Олег Вікторович (МОРОЗОВ 

ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, MOROZOV OLEG), 

05.11.1953 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Казань Татарської 

АРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

247.  Морозов Сергій Іванович (МОРОЗОВ 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, MOROZOV 

SERGEY), 06.09.1959 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Ульяновськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів Російської 

Федерації VIII скликання, фракція –  

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

248.  Москвичов Євген Сергійович 

(МОСКВИЧЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 

MOSKVICHEV EVGENIJ), 28.09.1957 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Козинка Комарицького 

району Брянської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

249.  Мусатов Іван Михайлович (МУСАТОВ 

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, MUSATOV 

IVAN), 14.02.1976 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Раквере Естонської РСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – політична 

партія "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

250.  Назарова Наталя Василівна (НАЗАРОВА 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, NAZAROVA 

NATALYA), 22.12.1953 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка с. Мігна 

Єрмаковського району Красноярського 

краю, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

251.  Напсо Юрій Аісович (НАПСО ЮРИЙ 

АИСОВИЧ, NAPSO YURIY), 17.04.1973 

р.н., громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Туапсе Краснодарського 

краю, РФ, депутат Державної Думи  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


350 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – політична партія "ЛДПР" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

252.  Наумов Станіслав Олександрович 

(НАУМОВ СТАНИСЛАВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, NAUMOV 

STANISLAV), 04.10.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Магніторськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів Російської 

Федерації, фракція – політична партія 

"ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

253.  Нєвєров Сергій Іванович (НЕВЕРОВ 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, NEVEROV 

SERGEY), 21.12.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Таштагол Кемеровської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації , фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

254.  Нємкін Антон Ігорович 

(НЕМКИН АНТОН ИГОРОВИЧ, NEMKIN 

ANTON), 22.08.1983 р.н.,  громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Майкоп Краснодарського краю, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

255.  Нечаєв Олексій Геннадійович (НЕЧАЕВ 

АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, NECHAYEV 

ALEXEY), 30.08.1966 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Хімки, 

РРФСР, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, голова фракції політичної 

партії "Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 



356 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

256.  Ніколаєв Микола Петрович (НИКОЛАЕВ 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, NIKOLAEV 

NIKOLAI), 02.04.1970 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82)
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

VIII скликання, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

257.  Ніколаєва Вікторія Вікторівна 

(НИКОЛАЕВА ВИКТОРИЯ 

ВИКТОРОВНА, NIKOLAEVA VICTORIA), 

21.11.1962 р.н., громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Владивосток 

Приморської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

258.  Ніконов В’ячеслав Олексійович 

(НИКОНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

NIKONOV VYACHESLAV), 05.06.1956 

р.н., громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

259.  Нілов Олег Анатолійович (НИЛОВ ОЛЕГ 

АНАТОЛЬЕВИЧ, NILOV OLEG), 

08.05.1962 р.н., громадянин Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації, уродженець Калінінградської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – політична партія "Справедлива 

Росія – За правду" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

260.  Ніколаєв Микола Петрович (НИКОЛАЕВ 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, NIKOLAEV 

NIKOLAI), 02.04.1970 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82)
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

261.  Нілов Ярослав Євгенович (НИЛОВ 

ЯРОСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, NILOV 

YAROSLAV), 20.03.1982 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – політична партія "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

262.  Ніфантьєв Євген Олегович (НИФАНТЬЕВ 

ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ, NIFANTIEV 

EVGENIY), 14.09.1978 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Москва, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 



366 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

263.  Новіков Дмитро Георгійович (НОВИКОВ 

ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, NOVIKOV 

DMITRIY), 12.09.1969 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Хабаровськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів Російської 

Федерації, фракція – політична партія 

"КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

264.  Новічков Микола Володимирович 

(НОВИЧКОВ НИКОЛАЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, NOVICHKOV 

NIKOLAI), 24.12.1974 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Калінінград, РРФСР, СРСР,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації,  

фракція – політична партія "Справедлива 

Росія – За правду" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

265.  Нурбагандов Нурбаганд Магомедович 

(НУРБАГАНДОВ НУРБАГАНД 

МАГОМЕДОВИЧ, NURBAGANDOV 

NURBAGAND), 19.03.1957 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Урахі Дагестанської АРСР, 

РРФСР, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

266.  Обухов Сергій Павлович (ОБУХОВ 

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, OBUKHOV 

SERGEY), 05.10.1958 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Львів, 

УРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – політична партія "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

267.  Оглобліна Юлія Василівна (ОГЛОБЛИНА 

ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, OGLOBLINA 

YULIA), 01.11.1989 р.н.,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка с. Торбеєво Мордовської АРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації,  

фракція – Всеросійська політична  

партія "Єдина Росія" 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

268.  Огуль Леонід Анатолійович (ОГУЛЬ 

ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ, OGUL 

LEONID), 26.10.1963 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Астрахань, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


374 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

269.  Оргєєва Марина Едуардівна (ОРГЕЕВА 

МАРИНА ЭДУАРДОВНА, ORGEEVA 

MARINA), 21.09.1959 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Калінінград, РРФСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

270.  Орлова Наталя Олексіївна (ОРЛОВА 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, ORLOVA 

NATALIYA), 29.08.1969 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Рубцовськ Алтайського краю, РРФСР, 

СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

271.  Осадчий Микола Іванович (ОСАДЧИЙ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, OSADCHIY 

NIKOLAI), 08.12.1957 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Туапсе Краснодарського краю, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

політична партія "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

272.  Останіна Ніна Олександрівна (ОСТАНИНА 

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, OSTANINA 

NINA), 26.12.1955 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

с. Колпаково, РРФСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації, фракція – політична 

партія "КПРФ" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

273.  Пайкін Борис Романович (ПАЙКИН 

БОРИС РОМАНОВИЧ, PAYKIN BORIS), 

26.03.1965 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Ленінград, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, фракція – 

політична партія "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


381 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

274.  Панеш Каплан Мугдінович 

(ПАНЕШ КАПЛАН МУГДИНОВИЧ, 

PANESH KAPLAN), 04.09.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Адигейськ Адигейської 

Республіки, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – політична партія "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

275.  Панін Геннадій Олегович 

(ПАНИН ГЕННАДИЙ ОЛЕГОВИЧ, PANIN 

GENNADY), 13.06.1981 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець            

смт Верея Московської області, СРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації,  

фракція – Всеросійська політична  

партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 



384 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

276.  Панков Микола Васильович (ПАНКОВ 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, PANKOV 

NIKOLAI), 05.01.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

с. Кавлей Ардатовського району 

Горьковської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


385 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

277.  Пантелєєв Сергій Михайлович 

(ПАНТЕЛЕЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 

PANTELEEV SERGEY), 04.07.1951 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Запілля, Бабаївського району 

Вологодської області, РФ, депутат 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – політична 

партія "КПРФ" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

278.  Панькіна Ірина Олександрівна 

(ПАНЬКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

PANKINA IRINA), 08.03.1986 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка с. Маячний, Башкортостан, 

РРФСР, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

279.  Парфьонов Денис Андрійович 

(ПАРФЁНОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ, 

PARFYONOV DENIS), 22.09.1987 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – політична 

партія "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

280.  Пахомов Сергій Олександрович 

(ПАХОМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

PAKHOMOV SERGEY), 06.08.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Загорськ Московської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

281.  Пєвцов Дмитро Анатолійович (ПЕВЦОВ 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, PEVTSOV 

DMITRY), 08.07.1963 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – політична партія "Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

282.  Пєрвишов Євген Олексійович 

(ПЕРВЫШОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

PERVYSHOV EVGENIY), 04.05.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Краснодар, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації, фракція –  

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 



394 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

283.  Петров Олександр Петрович (ПЕТРОВ 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, PETROV 

ALEXANDR), 21.05.1958 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Плішкарі Єловського району Пермського 

краю, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

284.  Петров В’ячеслав Анатолійович (ПЕТРОВ 

ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, PETROV 

VYACHESLAV), 17.08.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Новокузнецьк Кемеровської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

285.  Петров Сергій Валерійович (ПЕТРОВ 

СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, PETROV 

SERGEY), 19.04.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Волхов Ленінградської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

286.  Петров Юрій Олександрович (ПЕТРОВ 

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, PETROV 

YURIY), 10.04.1947 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м.Санкт-

Петербург, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

287.  Петрунін Микола Юрійович (ПЕТРУНИН 

НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, PETRUNIN 

NIKOLAI), 27.02.1976 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Вязнік 

Вязниковського муніципального району 

Володимирської області, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

288.  Півненко Валентина Миколаївна 

(ПИВНЕНКО ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА, PIVNENKO 

VALENTINA), 14.06.1947 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Петрозаводськ, Республіка Карелія, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія"   

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

289.  Пилипенко Ольга Василівна (ПИЛИПЕНКО 

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, PILIPENKO 

OLGA), 04.01.1966 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Орел, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

290.  Пінський Віктор Віталійович (ПИНСКИЙ 

ВИКТОР ВИТАЛЬЕВИЧ, PINSKY 

VICTOR), 06.02.1964 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Ліда 

Гродненської області Білоруської РСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

291.  Пірог Дмитро Юрійович (ПИРОГ 

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, PIROG DMITRY), 

27.06.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Темрюк 

Краснодарського краю, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

292.  Піскарьов Василь Іванович (ПИСКАРЕВ 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, PISKAREV 

VASILIY), 08.11.1963 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Шиловка Касторенського району 

Курської області, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації VIII скликання, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

293.  Плотніков Володимир Миколайович 

(ПЛОТНИКОВ ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ, PLOTNIKOV VLADIMIR), 

30.11.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець с. Гусьовка 

Волгоградської області, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

294.  Плякін Володимир Володимирович 

(ПЛЯКИН ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, PLYAKIN 

VLADIMIR), 19.09.1981 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Самара, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, фракція–  політична партія 

"Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

295.  Погорєлий Дмитро Вікторович 

(ПОГОРЕЛЫЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 

POGORELIY DMITRIY), 04.10.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Нижньовартовськ 

Тюменської області, РРФСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

296.  Полуянова Наталія Володимирівна 

(ПОЛУЯНОВА НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА, POLUYANOVA 

NATALIYA), 11.03.1981 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Бєлгород, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія"  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

297.  Поляков Олександр Олексійович 

(ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 

POLYAKOV ALEXANDR), 31.01.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Вишневе Староюр’ївського 

району Тамбовської області, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 



414 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія"   

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

298.  Полякова Алла Вікторівна (ПОЛЯКОВА 

АЛЛА ВИКТОРОВНА, POLYAKOVA 

ALLA), 26.11.1970 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Рязань, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

299.  Пономарьов Аркадій Миколайович 

(ПОНОМАРЕВ АРКАДИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, PONOMAREV 

ARKADIY), 16.05.1956 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Вороніж, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія"   

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

300.  Попов Євген Георгійович 

(ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 

POPOV EVGENIY), 11.09.1978 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Владивосток, РРФСР, СРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

301.  Прокопьєв Олександр Сергійович 

(ПРОКОПЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 

PROKOPYEV ALEKSANDR),           

05.08.1986 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Бійськ 

Алтайського краю, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

302.  Прокоф’єв Артем В’ячеславович 

(ПРОКОФЬЕВ АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 

PROKOFIEV ARTEM), 31.12.1981 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Казань, Республіка 

Татарстан, РРФСР, СРСР,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"КПРФ" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

303.  Прусакова Марія Миколаївна 

(ПРУСАКОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 

PRUSAKOVA MARIIA), 04.09.1983 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Барнаул Алтайського краю, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

304.  Птіцин Роман Вікторович (ПТИЦЫН 

РОМАН ВИКТОРОВИЧ, PTITSYN 

ROMAN), 08.09.1975 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець с. Майма 

Алтайського краю, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

305.  Разворотнєва Світлана Вікторівна 

(РАЗВОРОТНЕВА СВЕТЛАНА 

ВИКТОРОВНА, RAVOROTNEVA 

SVETLANA), 25.03.1968 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Москва,  

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

306.  Рашкін Валерій Федорович (РАШКИН 

ВАЛЕРИЙ ФЁДОРОВИЧ, RASHKIN 

VALERIY), 14.03.1955 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець с. Жиліно 

Радянського району Калінінградської 

області, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

307.  Ревенко Євген Васильович (РЕВЕНКО 

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, REVENKO 

EVGENIY), 22.05.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                   

с. Родянське Новосибірської області, СРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія"   

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

308.  Рєзнік Владислав Матусович (РЕЗНИК 

ВЛАДИСЛАВ МАТУСОВИЧ, REZNIK 

VLADISLAV), 17.05.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Ленінград, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія"   

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

309.  Рємєзков Олександр Олександрович 

(РЕМЕЗКОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, REMEZKOV 

ALEKSANDR), 07.04.1962 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

м. Ургенч, Узбецька РСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

керівник фракції – Соціалістична політична 

партія "Справедлива Росія – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



432 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

310.  Рєсін Володимир Йосипович (РЕСИН 

ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ, RESIN 

VLADIMIR), 21.02.1936 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Мінськ, Білоруська РСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

311.  Родіна Вікторія Сергіївна (РОДИНА 

ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА, RODINA 

VICTORIA), 29.10.1989 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Калінінград, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

312.  Родніна Ірина Костянтинівна (РОДНИНА 

ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА, RODNINA 

IRINA), 12.09.1949 р.н.,  

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Москва, РФ,  

депутат Державної Думи Федеральних 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

313.  Романенко Роман Юрійович 

(РОМАНЕНКО РОМАН ЮРЬЕВИЧ, 

ROMANENKO ROMAN), 09.08.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Щолково Московської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

314.  Романов Михайло Валентинович 

(РОМАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

ROMANOV MIKHAIL), 03.11.1984 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Санкт-Петербург, СРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

315.  Руденський Ігор Миколайович 

(РУДЕНСКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 

RUDENSKIY IGOR), 11.09.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Ікша Московської області, 

РРФСР, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

316.  Румянцев Олександр Григорович 

(РУМЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР 

ГРИГОРЬЕВИЧ, RUMYANTSEV 

ALEXANDR), 12.02.1947 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

317.  Румянцев Микита Геннадійович 

(РУМЯНЦЕВ НИКИТА ГЕННАДЬЕВИЧ, 

RUMYANTSEV NIKITA), 27.04.1988 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Балашиха Московської 

області, СРСР, депутат Державної Думи 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

318.  Рябцева Жанна Анатоліївна (РЯБЦЕВА 

ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА, RYABTSEVA 

ZHANNA), 08.12.1977 р.н., уродженка      

смт Верхнє Дуброво Білоярського району 

Свердловської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

319.  Савельєв Дмитро Іванович (САВЕЛЬЕВ 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, SAVELIEV 

DMITRIY), 25.05.1971 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Новосибірськ, СРСР, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

320.  Савицька Світлана Євгенівна, (САВИЦКАЯ 

СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, SAVYTSKA 

SVЕTLANA), 08.08.1948 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Москва, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

321.  Савченко Олег Володимирович 

(САВЧЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

SAVCHENKO OLEG), 25.10.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Ленінград, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

322.  Салаєва Алла Леонідівна (САЛАЕВА 

АЛЛА ЛЕОНИДОВНА, SALAEVA ALLA), 

14.09.1979 р.н., громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Чебоксари, 

РРФСР, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

323.  Самокіш Володимир Ігорович (САМОКИШ 

ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, SAMOKISH 

VLADIMIR), 20.09.1975 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Томськ, РРФСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

324.  Самокутяєв Олександр Михайлович 

(САМОКУТЯЕВ АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ, SAMOKUTIAIEV 

ALEKSANDR), 13.03.1970 р.н., уродженець 

м. Пенза, РФ, громадянин Російської 

Федерації, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

325.  Саралієв Шамсаїл Юнусович 

(САРАЛИЕВ ШАМСАИЛ ЮНУСОВИЧ, 

SARALIEV SHAMSAIL), 05.11.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Грозний Чечено-Інгуської 

АРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

326.  Саранова Юлія Володимирівна 

(САРАНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

SARANOVA YULIA), 21.10.1988 р.н, 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Волгоград, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

327.  Сариглар Айдин Миколайович 

(САРЫГЛАР АЙДЫН НИКОЛАЕВИЧ, 

SARYGLAR AIDYN), 22.02.1988 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Сариг-Сеп Тувинської АРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

328.  Свистунов Аркадій Миколайович 

(СВИСТУНОВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

SVISTUNOV ARKADIY), 28.04.1965 р.н, 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Донецьк Ростовської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

політична партія "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

329.  Свищев Дмитро Олександрович (СВИЩЕВ 

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

SVYSHCHEV DMITRIY, 22.05.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

330.  Селезньов Валерій Сергійович 

(СЕЛЕЗНЕВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 

SELEZNEV VALERIY), 05.09.1964 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Владивосток, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – політична партія "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

331.  Селіверстов Віктор Валентинович 

(СЕЛИВЕРСТОВ ВИКТОР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ, SELIVERSTOV 

VIKTOR), 02.08.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець Одеської 

області, УРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

332.  Сємігін Геннадій Юрійович 

(СЕМИГИН ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, 

SEMIGIN GENNADIY), 23.03.1964 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Дунаївці Хмельницької 

області, УРСР, депутат Державної Думи 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федеральних Зборів РФ скликання,  

фракція – "Справедлива Росія – За правду" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

333.  Сєнін Володимир Борисович 

(СЕНИН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, 

SENIN VLADIMIR), 17.09.1960 р.н, 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

334.  Сімановський Леонід Якович 

(СИМАНОВСКИЙ ЛЕОНИД 

ЯКОВЛЕВИЧ, SIMANOVSKYI LEONID), 

19.07.1949 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Куйбишево 

Московської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



467 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

335.  Сімігін Павло Володимирович 

(СИМИГИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

SIMIGIN PAVEL), 26.07.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Комсомольськ-на-Амурі 

Хабаровського краю, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

336.  Сінельщіков Юрій Петрович 

(СИНЕЛЬЩИКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, 

SINELSHCHIKOV YURII), 26.09.1947 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець Тульської області, РФ,  

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

337.  Сіпягін Володимир Володимирович 

(СИПЯГИН ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, SIPIAGIN VLADIMIR), 

19.02.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Харків, УРСР, 

депутат Державної Думи  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "ЛДПР" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

338.  Сітніков Олексій Володимирович 

(СИТНИКОВ АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, SITNIKOV ALEKSEI), 

19.06.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець с. Красне 

Костромської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

339.  Скачков Олександр Анатолійович 

(СКАЧКОВ АЛЕКСАНДР 

АНАТОЛЬЕВИЧ, SKACHKOV 

ALEKSANDR), 21.11.1960 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Амурської області, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ,  

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

340.  Скляр Геннадій Іванович (СКЛЯР 

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, SKLYAR 

GENNADIY), 17.05.1952 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Термез 

Республіки Узбекистан, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

341.  Скоч Андрій Володимирович (СКОЧ 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, SKOCH 

ANDREY), 30.01.1966 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                  

с. Нікольське Московської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

342.  Скриванов Дмитро Станіславович 

(СКРИВАНОВ ДМИТРИЙ 

СТАНИСЛАВОВИЧ, SKRYVANOV 

DMITRIY), 15.08.1971 р.н., уродженець       

м. Новочеркаськ, РФ,  

громадянин Російської Федерації,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



478 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

343.  Скруг Валерій Степанович (СКРУГ 

ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ, SKRUG 

VALERII), 20.06.1963 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець с. Вікно 

Заставнівського району Чернівецької 

області, УРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

344.  Слуцький Леонід Едуардович (СЛУЦКИЙ 

ЛЕОНИД ЭДУАРДОВИЧ, SLUTSKYI 

LEONID), 04.01.1968 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

345.  Смірнов Віктор Володимирович 

(СМИРНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 

SMIRNOV VIKTOR), 09.09.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Кінешма Івановської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

346.  Смолін Олег Миколайович (СМОЛИН 

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, SMOLIN OLEG), 

10.02.1952 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець с. Полудіно 

Північно-Казахстанської області,  

Казахська РСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

347.  Соболєв Віктор Іванович (СОБОЛЕВ 

ВИКТОР ИВАНОВИЧ, SOBOLEV 

VIKTOR), 23.02.1950 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                  

c. Калініно Пашковського району 

Краснодарського краю, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

348.  Сокол Сергій Михайлович (СОКОЛ 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, SOKOL 

SERGEY), 17.12.1970 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Севастополь, АР Крим, УРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

349.  Соловйов Сергій Анатолійович 

(СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

SOLOVIEV SERGEY), 01.05.1961 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Ленінград (нині – м. Санкт-

Петербург), РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

350.  Солодовніков Іван Олександрович 

(СОЛОДОВНИКОВ ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, SOLODOVNIKOV 

IVAN), 09.04.1985 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

351.  Спірідонов Олександр Юрійович 

(СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 

SPIRIDONOV ALEKSANDR),  

03.01.1989 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Сєвєродвінськ 

Архангельської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 



490 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

352.  Станкевич Юрій Аркадійович 

(СТАНКЕВИЧ ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, 

STANKEVYCH YURIY), 24.07.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Саратов, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

353.  Старшинов Михайло Євгенійович 

(СТАРШИНОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 

STARSHYNOV MIKHAIL), 12.12.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


493 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

354.  Стєнякіна Катерина Петрівна 

(СТЕНЯКИНА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА, 

STENYAKINA EKATERINA),  

04.05.1985 р.н., громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Шахти Ростовської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

355.  Стрелюхін Олександр Михайлович 

(СТРЕЛЮХИН АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ, STRELYUKHIN 

ALEKSANDR), 04.07.1958 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Енгельс Саратовської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

356.  Сулейманов Ренат Ісмаілович 

(СУЛЕЙМАНОВ РЕНАТ ИСМАИЛОВИЧ, 

SULEYMANOV RENAT), 24.12.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Новосибірськ, РФ,  

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

357.  Сухарєв Іван Костянтинович (СУХАРЕВ 

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, SUKHAREV 

IVAN), 10.06.1978 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Уфа, Башкирська АРСР, 

депутат Державної Думи  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федеральних Зборів РФ,  

фракція – "ЛДПР" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



499 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

358.  Таймазов Артур Борисович (ТАЙМАЗОВ 

АРТУР БОРИСОВИЧ, TAIMAZOV 

ARTUR), 20.07.1979 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Ногір 

Північно-Осетинської АРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


500 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

359.  Тайсаєв Казбек Куцукович (ТАЙСАЕВ 

КАЗБЕК КУЦУКОВИЧ, TAISAIEV 

KAZBEK), 12.02.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець с. Чікола 

Північно-Осетинської АРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

360.  Тарасенко Михайло Васильович 

(ТАРАСЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

TARASENKO MYKHAIL), 21.11.1947 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Таганрог Ростовської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

361.  Тарбаєв Сангаджи Андрійович (ТАРБАЕВ 

САНГАДЖИ АНДРЕЕВИЧ, TARBAEV 

SANGADZHI), 15.04.1982 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Еліста Республіки Калмикія, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Нові 

Люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 



504 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

362.  Татрієв Муслім Барисович (ТАТРИЕВ 

МУСЛИМ БАРИСОВИЧ, TATRIEV 

MUSLIM), 11.01.1980 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Грозний Чечено-Інгуської 

АРСР, СРСР,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 



505 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

363.  Тен Сергій Юрійович (ТЕН СЕРГЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ, TEN SERGEY), 25.08.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Іркутськ, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ у 

складі федерального списку кандидатів, 

висунутих Соціалістичною політичною 

партією "Справедлива Росія – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

364.  Терентьєв Олександр Васильович 

(ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ, TERENTIEV 

OLEKSANDR), 01.01.1961 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Карабідай Щербактинського 

району Павлодарської області,  

Казахська РСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ у складі 

федерального списку кандидатів,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82)
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

висунутих Соціалістичною політичною 

партією "Справедливая Россия – За правду" 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

365.  Терентьєв Михайло Борисович 

(ТЕРЕНТЬЕВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, 

TERENTIEV MYKHAIL), 14.05.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Красноярськ, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія", заступник голови комітету 

Державної Думи з праці, соціальної 

політики та справ ветеранів 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

366.  Терюшков Роман Ігорович (ТЕРЮШКОВ 

РОМАН ИГОРЕВИЧ, TERYUSHKOV 

ROMAN), 20.12.1979 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

367.  Тетердінко Олександр Павлович 

(ТЕТЕРДИНКО АЛЕКСАНДР 

ПАВЛОВИЧ, TETERDINKO 

ALEKSANDR), 20.09.1983 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Волхов Ленінградської області, РФ, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

368.  Тимофєєва Ольга Вікторівна 

(ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 

TYMOFEEVA OLGA), 19.08.1977 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Ставрополь, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

369.  Ткачов Олексій Миколайович (ТКАЧЕВ 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, TKACHOV 

ALEKSEI), 01.03.1957 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець станиці 

Виселки Краснодарського краю, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

370.  Ткачьов Антон Олегович (ТКАЧЁВ 

АНТОН ОЛЕГОВИЧ, TKACHEV ANTON), 

31.03.1994 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член політичної партії "Нові Люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

371.  Толстой Петро Олегович (ТОЛСТОЙ ПЁТР 

ОЛЕГОВИЧ, TOLSTOI PETRO),  

20.06.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Москва, СРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

372.  Топілін Максим Анатолійович (ТОПИЛИН 

МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, TOPILIN 

MAKSIM), 19.04.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

член політичної партії "Єдина Росія" 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

373.  Третьяк Владислав Олександрович 

(ТРЕТЬЯК ВЛАДИСЛАВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, TRETIAK 

ALEKSANDR), 25.04.1952 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Орудьєво Московської обл., 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

374.  Тріфонов Андрій Федорович (ТРИФОНОВ 

АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, TRIFONOV 

ANDREY), 01.05.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                  

м. Дебальцево Донецької області, УРСР, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

375.  Тумусов Федот Семенович (ТУМУСОВ 

ФЕДОТ СЕМЁНОВИЧ, TUMUSOV 

FEDOT), 30.06.1955 р.н., громадянин 

Російської Федерації,  

уродженець 2 – Едюгейський насліг, 

Верхневилюйський Улус Якутської АРСР, 

РРФСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ у складі 

федерального списку кандидатів, висунутих 

Соціалістичною політичною партією 

"Справедлива Росія – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

376.  Туров Артем Вікторович (ТУРОВ АРТЁМ 

ВИКТОРОВИЧ, TUROV ARTEM), 

01.03.1984 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Смоленськ, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

377.  Тутова Лариса Миколаївна (ТУТОВА 

ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, TUTOVA 

LARISA), 18.10.1969 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                   

с. Піщанокопське Ростовської області, 

СРСР, депутат Державної Думи 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

378.  Утяшева Римма Амирівна (УТЯШЕВА 

РИММА АМИРОВНА, UTYASHEVA 

RIMMA), 03.01.1952 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

379.  Фадіна Оксана Миколаївна (ФАДИНА 

ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, FADINA 

OKSANA), 03.07.1976 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка Омської 

області, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, член політичної 

партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

380.  Фаррахов Айрат Закійович (ФАРРАХОВ 

АЙРАТ ЗАКИЕВИЧ, FARRAKHOV 

AIRAT), 17.02.1968 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Агриз, Татарстан, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

381.  Федоров Євгеній Олексійович (ФЕДОРОВ 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, FEDOROV 

EVGENIY), 11.05.1963 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Ленінград, РРФСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

382.  Федяєв Павло Михайлович (ФЕДЯЕВ 

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, FEDIAEV 

PAVEL), 31.07.1982 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Кемерово, РРФСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

383.  Фетисов В'ячеслав Олександрович 

(ФЕТИСОВ ВЯЧЕСЛАВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, FETISOV 

VIACHESLAV), 20.04.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

384.  Філатова Ірина Анатоліївна (ФИЛАТОВА 

ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, FILATOVA 

IRINA), 08.08.1978 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Новосибірськ, РФ, член політичної партії 

"КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

385.  Фомічов В’ячеслав Васильович 

(ФОМИЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

FOMICHEV VYACHESLAV),  

26.04.1965 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Саранськ, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

386.  Фролова Тамара Іванівна (ФРОЛОВА 

ТАМАРА ИВАНОВНА, FROLOVA 

TAMARA), 02.11.1959 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                   

c. Варварино Тамбовської обл.,  

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

387.  Хамзаєв Бійсултан Султанбієвич 

(ХАМЗАЕВ БИЙСУЛТАН 

СУЛТАНБИЕВИЧ, KHMZAEV 

BIYSULTAN), 24.05.1982 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Хасав’юрт, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

388.  Хамітов Амір Махсудович (ХАМИТОВ 

АМИР МАХСУДОВИЧ, KHAMITOV 

AMIR), 04.02.1975 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації, член фракції 

політичної партії "Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

389.  Харитонов Миколай Михайлович 

(ХАРИТОНОВ НИКОЛАЙ 

МИХАЙЛОВИЧ, KHARYTONOV 

NIKOLAI), 30.10.1948 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець c. Резино 

Новосибірської обл., РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

член фракції політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

390.  Харченко Катерина Володимирівна 

(ХАРЧЕНКО ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, KHARCHENKO 

EKATERINA), 11.08.1977 р.н.,  

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Курськ, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 



545 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

391.  Хасанов Мурат Русланович (ХАСАНОВ 

МУРАТ РУСЛАНОВИЧ, KHASANOV 

MURAT), 10.12.1970 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Кошехабльського району, Краснодарський 

край, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

392.  Хінштейн Олександр Євсійович 

(ХИНШТЕЙН АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧ, 

KHINSHTEIN ALEKSANDR),             

26.10.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Москва, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

393.  Хованська Галина Петрівна (ХОВАНСКАЯ 

ГАЛИНА ПЕТРОВНА, KHOVANSKA 

GALINA), 23.08.1943 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Москва, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ у складі федерального списку 

кандидатів, висунутих Соціалістичною 

політичною партією "Справедлива Росія – 

За правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

394.  Хор Гліб Якович (ХОР ГЛЕБ 

ЯКОВЛЕВИЧ, KHOR GLEB),         

08.04.1963 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Білицьке 

Донецької області, УРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

395.  Хубезов Дмитро Анатолійович (ХУБЕЗОВ 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, HUBEZOV 

DMITRIY), 20.12.1971 р.н., уродженець        

м. Рязань, РФ, громадянин Російської 

Федерації, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

396.  Цед Микола Григорович (ЦЕД НИКОЛАЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ, TSED NIKOLAI), 

06.10.1959 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Бобруйськ, 

Республіка Білорусь, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

397.  Цунаєва Олена Мойсеївна (ЦУНАЕВА 

ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА, TSUNAEVA 

ELENA), 13.01.1969 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Волгоград, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

398.  Чаплін Микита Юрійович (ЧАПЛИН 

НИКИТА ЮРЬЕВИЧ, CHAPLIN NIKITA), 

28.07.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Раменське 

Московської області, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

399.  Чемеріс Роза Басіровна (ЧЕМЕРИС РОЗА 

БАСИРОВНА, CHEMERIS ROZA), 

14.06.1978 р.н., громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Москва, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – політична партія "Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

400.  Чепа Олексій Васильович (ЧЕПА 

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, CHEPA 

ALEKSEI), 22.11.1955 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Капустін Яр, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ у складі 

федерального списку кандидатів, висунутих 

Соціалістичною політичною партією 

"Справедлива Росія – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

401.  Чепіков Сергій Володимирович (ЧЕПИКОВ 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, CHEPYKOV 

SERGEI), 30.01.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець с. Хор 

Хабаровського краю, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

402.  Чернишов Борис Олександрович 

(ЧЕРНЫШОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

CHERNYSHOV BORIS), 25.07.1991 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Вороніж Воронізької 

області, РРФСР, СРСР,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації VIII скликання, 

фракція – політична партія "ЛДПР" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

403.  Черняк Олексій Юрійович 

(ЧЕРНЯК АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 

CHERNYAK ALEKSEY), 27.08.1973 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Алмати Республіки 

Казахстан, СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

404.  Чижов Сергій Вікторович (ЧИЖОВ 

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, CHYZHOV 

SERGEI), 16.03.1964 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 



564 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

405.  Шайхутдінов Ріфат Габдулхакович 

(ШАЙХУТДИНОВ РИФАТ 

ГАБДУЛХАКОВИЧ, SHAIKHUTDYNOV 

RIFAT), 23.12.1963 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Оха, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

406.  Шаманов Володимир Анатолійович 

(ШАМАНОВ ВЛАДИМИР 

АНАТОЛЬЕВИЧ, SHAMANOV 

VLADIMIR), 15.02.1957 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Барнаул Алтайського краю, РРФСР, 

СРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації 

VIII скликання, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

407.  Шаргунов Сергій Олександрович 

(ШАРГУНОВ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, SHARGUNOV 

SERGEI), 12.05.1980 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

408.  Швиткін Юрій Миколайович (ШВЫТКИН 

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, SHVYTKIN 

YURYI), 24.05.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Красноярськ, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

409.  Шеремет Михайло Сергійович (ШЕРЕМЕТ 

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, SHEREMET 

MYKHAIL), 23.05.1971 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Джанкой, АРК, Україна, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

410.  Шилкін Григорій Володимирович 

(ШИЛКИН ГРИГОРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, SHILKIN GRIGORIY), 

20.10.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Архангельськ, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "Нові 

Люди" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

411.  Шипулін Антон Володимирович 

(ШИПУЛИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, 

SHIIPULIN ANTON), 21.08.1987 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Тюмень, РФ, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 



574 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

412.  Школкіна Надія Василівна (ШКОЛКИНА 

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, SHKOLKINA 

NADEZHDA), 12.05.1970 р.н.,  

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Саранськ  

Мордовської АРСР, СРСР,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



576 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

413.  Шолохов Олександр Михайлович 

(ШОЛОХОВ АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ, SHOLOKHOV 

ALEKSANDR), 25.01.1962 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РФ, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

414.  Шубін Ігор Миколайович (ШУБИН ИГОРЬ 

НИКОЛАЕВИЧ, SHUBIN IGOR), 

20.12.1955 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Перм, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

415.  Шувалов Вадим Миколайович (ШУВАЛОВ 

ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, SHUVALOV 

VADIM), 17.02.1958 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Кохма 

Івановської області, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 



580 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

416.  Шхагошев Адальбі Люлевич (ШХАГОШЕВ 

АДАЛЬБИ ЛЮЛЕВИЧ, SHKHAHOSHEV 

ADALBY), 06.06.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Старий Урух, РФ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


581 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

417.  Щапов Михайло Вікторович (ЩАПОВ 

МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, SHCHAPOV 

MYKHAIL), 20.09.1975 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Кіренськ, РФ,  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

418.  Щеглов Микола Михайлович (ЩЕГЛОВ 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, SHCHEGLOV 

NIKOLAI), 16.03.1960 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Трубчевськ Брянської області, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

419.  Щербаков Олександр Володимирович 

(ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, SHCHERBAKOV 

ALEKSANDR), 12.03.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець               

м. Владивосток Приморського краю, РФ, 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

420.  Ющенко Олександр Андрійович 

(ЮЩЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 

YUSHCHENKO ALEKSANDR),      

19.11.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Мозир 

Гомельської області, РБ, депутат Державної 

Думи Федеральних Зборів РФ,  

член політичної партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

421.  Ягафаров Азат Фердинандович 

(ЯГАФАРОВ АЗАТ ФЕРДИНАНДОВИЧ, 

YAGAFAROV AZAT), 04.04.1961 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Сарли Азнакаєвського 

району Татарської АРСР, СРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

422.  Якубовський Олександр Володимирович 

(ЯКУБОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, YAKUBOVSKYI 

ALEKSANDR), 07.05.1985 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Іркутськ, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

423.  Ямпольська Олена Олександрівна 

(ЯМПОЛЬСКАЯ ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА, YAMPOLSKA 

ELENA), 20.06.1971 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Москва, 

РФ, депутат Державної Думи Федеральних 

Зборів РФ, фракція – Всеросійська 

політична партія "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

424.  Ярова Ірина Анатоліївна (ЯРОВАЯ ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА, YAROVAIA IRINA), 

17.10.1966 р.н., громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Макіївка 

Донецької області, УРСР, депутат 

Державної Думи Федеральних Зборів РФ, 

фракція – Всеросійська політична партія 

"Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

425.  Яхнюк Сергій Васильович (ЯХНЮК 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, YAKHNIUK 

SERGEI), 03.07.1962 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець Сумської 

області, УРСР, депутат Державної Думи 

Федеральних Зборів РФ, фракція – 

Всеросійська політична партія "Єдина 

Росія" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

426.  Бортніков Олександр Васильович 

(БОРТНИКОВ АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ, BORTNIKOV 

ALEKSANDR), 15.11.1951 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Перм, РФ,  

директор ФСБ РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

427.  Вайно Антон Едуардович (ВАЙНО АНТОН 

ЭДУАРДОВИЧ, VAINO ANTON), 

17.02.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Таллінн, 

Естонська Республіка, керівник 

Адміністрації Президента РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



597 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

428.  Іванов Сергій Борисович (ИВАНОВ 

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, IVANOV SERGEI), 

31.01.1953 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Ленінград  

(нині – м. Санкт-Петербург), РФ, 

спеціальний представник Президента РФ  

з питань природоохоронної діяльності, 

екології та транспорту 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

429.  Колокольцев Володимир Олександрович 

(КОЛОКОЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, KOLOKOLTSEV 

VLADIMIR), 11.05.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

м. Нижній Ломов Пензенської області, РФ, 

міністр МВС РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



600 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

430.  Медведєв Дмитро Анатолійович 

(МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

MEDVEDEV DMITRY), 14.09.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Ленінград  

(нині – м. Санкт-Петербург), РФ,  

заступник голови Ради Безпеки РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

431.  Мішустін Михайло Володимирович 

(МИШУСТИН МИХАИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, MISHUSTIN 

MIKHAIL), 03.03.1966 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець Московської області, РФ,  

голова Уряду РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

432.  Наришкін Сергій Євгенович (НАРЫШКИН 

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, NARYSHKIN 

SERGEI), 27.10.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

м. Ленінград (нині – м. Санкт-Петербург), 

РФ, директор СЗР РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

433.  Патрушев Микола Платонович 

(ПАТРУШЕВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ, 

PATRUSHEV NIKOLAI), 11.07.1951 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Ленінград  

(нині – м. Санкт-Петербург), РФ,  

секретар Ради Безпеки РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

434.  Шойгу Сергій Кужугетович (ШОЙГУ 

СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ, SHOIGU 

SERGEI), 21.05.1955 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець РФ, 

міністр оборони РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



607 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

435.  Бєглов Олександр Дмитрович (БЕГЛОВ 

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, BEGLOV 

ALEKSANDR), 19.05.1956 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Баку 

(Республіка Азербайджан),  

губернатор м. Санкт-Петербург 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

436.  Булавін Володимир Іванович (БУЛАВИН 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, BULAVIN 

VLADIMIR), 11.02.1953 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Липецької області, РФ, керівник 

Федеральної митної служби РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

437.  Герасимов Валерій Васильович 

(ГЕРАСИМОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

GERASIMOV VALERII), 08.09.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Казань, РФ,  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

начальник Генерального штабу Збройних 

сил РФ – перший заступник міністра 

оборони 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) 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

438.  Гуцан Олександр Володимирович (ГУЦАН 

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 

GUTSAN ALEKSANDR), 06.06.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець Ленінградської області, РФ, 

повноважний представник Президента РФ в 

Північно-Західному федеральному окрузі 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

439.  Золотов Віктор Васильович (ЗОЛОТОВ 

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, ZOLOTOV 

VIKTOR), 27.01.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Рязанської області, РФ, директор 

Федеральної служби військ національної 

гвардії РФ – головнокомандувач військами 

національної гвардії РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



614 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

440.  Комаров Ігор Анатолійович (КОМАРОВ 

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, KOMAROV 

IGOR), 25.05.1964 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Саратовської області, РФ, повноважний 

представник президента РФ в 

Приволзькому федеральному окрузі 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 



615 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

441.  Краснов Ігор Вікторович (КРАСНОВ 

ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, KRASNOV IGOR), 

24.12.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Архангельськ, 

РФ, генеральний прокурор РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 



616 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

442.  Нургалієв Рашид Гумарович (НУРГАЛИЕВ 

РАШИД ГУМАРОВИЧ, NURGALIEV 

RASHID), 08.10.1956 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Казахської РСР, заступник секретаря Ради 

Безпеки РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 



618 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

443.  Сілуанов Антон Германович (СИЛУАНОВ 

АНТОН ГЕРМАНОВИЧ, SILUANOV 

ANTON), 12.04.1963 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

м. Москва, РФ, міністр фінансів РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

444.  Серишев Анатолій Анатолійович 

(СЕРЫШЕВ АНАТОЛИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ, SERYSHEV ANATOLII), 

19.07.1965 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець Іркутської області, 

РФ, повноважний представник Президента 

РФ в Сибірському федеральному окрузі 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

445.  Собянін Сергій Семенович (СОБЯНИН 

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ, SOBIANIN 

SERGEI), 21.06.1958 р.н.,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець Тюменської області, РФ, 

міський голова м. Москва РФ 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 



622 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

446.  Трутнєв Юрій Петрович (ТРУТНЕВ ЮРИЙ 

ПЕТРОВИЧ, TRUTNEV JURY),       

01.03.1956 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Перм, РФ, 

заступник голови Уряду РФ, повноважний 

представник президента РФ в 

Далекосхідному федеральному окрузі 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

447.  Устінов Володимир Васильович 

(УСТИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 

USTINOV VLADIMIR), 25.02.1953 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Ніколаєвськ-на-Амурі, РФ, 

повноважний представник президента РФ  

в Південному федеральному окрузі 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

448.  Якушев Володимир Володимирович 

(ЯКУШЕВ ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ. YAKUSHEV 

VLADIMIR), 14.06.1968 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Нєфтєкаменськ, РФ, 

повноважний представник президента РФ  

в Уральському федеральному окрузі 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

449.  Чайка Юрій Якович (ЧАЙКА ЮРИЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ, CHAIKA JURY),       

21.05.1951 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Ніколаєвськ-на-

Амурі, РФ, повноважний представник 

президента РФ в Північно-Кавказькому 

федеральному окрузі 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

450.  Чуйченко Костянтин Анатолійович 

(ЧУЙЧЕНКО КОНСТАНТИН 

АНАТОЛЬЕВИЧ, CHUYCHENKO 

KONSTANTIN), 12.07.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Липецьк, РФ, міністр 

юстиції РФ 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

Десять років 



628 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 



629 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

451.  Щьоголєв Ігор Олегович (ЩЕГОЛЕВ 

ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, SHCHYOGOLEV 

IGOR), 10.11.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

м. Вінниця, УРСР, повноважний 

представник президента РФ в 

Центральному федеральному окрузі 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 



630 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

452.  Абрамов Іван Миколайович (АБРАМОВ 

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, АBRAMOV IVAN), 

16.06.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Благовєщенськ, 

РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади 

Амурської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1434/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



632 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

453.  Акімов Олександр Костянтинович 

(АКИМОВ АЛЕКСАНДР 

КОНСТАНТИНОВИЧ, AKIMOV 

ALEKSANDR), 10.11.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець            

смт Кюкяй Сунтарського району, Якутія, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від законодавчих органів 

державної влади Республіки Саха (Якутія)  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1091/
http://council.gov.ru/structure/persons/1091/
http://council.gov.ru/structure/persons/1091/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

454.  Алексєєв Олег Олександрович (АЛЕКСЕЕВ 

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ALEKSEEV 

OLEG), 21.12.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

с. Куріловка Новокузнецького району 

Саратовської області, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від законодавчого органу 

державної влади Саратовської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1317/
http://council.gov.ru/structure/persons/1317/
http://council.gov.ru/structure/persons/1317/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

455.  Алтабаєва Катерина Борисівна 

(АЛТАБАЄВА ЕКАТЕРИНА 

БОРИСОВНА, ALTABAEVA 

EKATERINA), 27.05.1956 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Углич 

Ярославської області, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1286/
http://council.gov.ru/structure/persons/1286/
http://council.gov.ru/structure/persons/1286/


635 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

паспорт для виїзду за кордон серії ЕС  

№ 452712, сенатор Російської Федерації, 

"представник в Раді Федерації  

від виконавчого органу державної влади 

м. Севастополь" 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 



636 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

456.  Аренін Сергій Петрович (АРЕНИН 

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, ARENIN SERGEY), 

29.08.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Саранськ, 

Республіка Мордовія, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від виконавчого органу 

державної влади Саратовської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1381/
http://council.gov.ru/structure/persons/1381/
http://council.gov.ru/structure/persons/1381/


637 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

457.  Артамонов Анатолій Дмитрович 

(АРТАМОНОВ АНАТОЛИЙ 

ДМИТРИЕВИЧ, ARTAMONOV 

ANATOLII), 05.05.1952 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець с. Красне 

Хвастовицького району Калузької області, 

РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади 

Калузької області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/453/
http://council.gov.ru/structure/persons/453/
http://council.gov.ru/structure/persons/453/


638 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

458.  Архаров Юрій Вікторович (АРХАРОВ 

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, ARHAROV 

YURIY), 13.06.1977 р.н.,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1397/
http://council.gov.ru/structure/persons/1397/
http://council.gov.ru/structure/persons/1397/


639 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Благовєщенськ, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від виконавчого органу 

державної влади Сахалінської області 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 



640 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

459.  Афанасов Михайло Олександрович 

(АФАНАСОВ МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, AFANASOV 

MYKHAYL), 15.06.1953 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Єсентуки Ставропольського краю, РФ, 

паспорт для виїзду за кордон № 636397253, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від виконавчого органу 

державної влади Ставропольського краю 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/306/
http://council.gov.ru/structure/persons/306/
http://council.gov.ru/structure/persons/306/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

460.  Афанасьєва Олена Володимирівна 

(АФАНАСЬЕВА ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА, AFANASYEVA 

ELENA), 27.03.1975 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Оренбург, РФ, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади 

Оренбурзької області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1195/
http://council.gov.ru/structure/persons/1195/
http://council.gov.ru/structure/persons/1195/


642 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



643 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

461.  Ахмадов Мохмад Ісаєвич (АХМАДОВ 

МОХМАД ИСАЕВИЧ, AHMADOV 

MOHMAD), 17.04.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Шалі 

Чеченської Республіки, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади 

Чеченської Республіки 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1493/
http://council.gov.ru/structure/persons/1493/
http://council.gov.ru/structure/persons/1493/


644 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

462.  Базилевський Андрій Олександрович 

(БАЗИЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, BAZYLEVSKY 

ANDREY), 24.02.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець            

смт Чегдомин Верхньобуреїнського району 

Хабаровського краю, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від виконавчого органу 

державної влади Хабаровського краю 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1566/
http://council.gov.ru/structure/persons/1566/
http://council.gov.ru/structure/persons/1566/


645 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

463.  Барахоєв Мухарбек Ойбертович 

(БАРАХОЕВ МУХАРБЕК ОЙБЕРТОВИЧ, 

BARAHOEV MUHARBEK), 04.01.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Алкун Сунженського району 

Республіки Інгушетія, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1471/
http://council.gov.ru/structure/persons/1471/


646 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від виконавчого органу 

державної влади Республіки Інгушетія 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



647 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

464.  Башкін Олександр Давидович (БАШКИН 

АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ, BASHKYN 

ALEKSANDR), 10.06.1962 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Астрахань Астраханської області, РФ, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від виконавчого органу 

державної влади Астраханської області 

 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1305/
http://council.gov.ru/structure/persons/1305/
http://council.gov.ru/structure/persons/1305/


648 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

465.  Бездєнєжних Сергій В’ячеславович 
(БЕЗДЕНЕЖНЫХ СЕРГЕЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, BEZDENEGNYH 
SERGEY), 25.08.1979 р.н., громадянин 
Російської Федерації, уродженець                
м. Амурськ Хабаровського краю, РФ, 
сенатор Російської Федерації, представник 
в Раді Федерації законодавчого 
(виконавчого) органу державної влади 
Хабаровського краю 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1496/
http://council.gov.ru/structure/persons/1496/
http://council.gov.ru/structure/persons/1496/


649 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



650 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

466.  Бекєтов Володимир Андрійович (БЕКЕТОВ 

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, BEKETOV 

VLADYMYR), 29.03.1949 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець хутора 

Державний Успінського району 

Краснодарського краю, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації законодавчого (виконавчого) 

органу державної влади Хабаровського 

краю 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/348/
http://council.gov.ru/structure/persons/348/
http://council.gov.ru/structure/persons/348/


651 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

467.  Білоусов Михайло Володимирович 

(БЕЛОУСОВ МИХАИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, BELOUSOV 

MYKHAYL), 11.10.1953 р.н., громадянин 

Російської Федерації, колишній генерал 

ФСБ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації виконавчого 

органу державної влади Тамбовської 

області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1605/
http://council.gov.ru/structure/persons/1605/
http://council.gov.ru/structure/persons/1605/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

468.  Березкін Сергій Володимирович 

(БЕРЕЗКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

BEREZKYN SERGEY), 23.06.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Ярославль, РФ,  

сенатор Російської Федерації,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1511/
http://council.gov.ru/structure/persons/1511/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

представник в Раді Федерації виконавчого 

органу державної влади Ярославської 

області 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

469.  Бібікова Олена Василівна (БИБИКОВА 

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, BYBYKOVA 

ELENA), 23.09.1956 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка 

Стародерев’янківської станиці 

Краснодарського краю, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації виконавчого органу державної 

влади Псковської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1197/
http://council.gov.ru/structure/persons/1197/
http://council.gov.ru/structure/persons/1197/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

470.  Бондарев Віктор Миколайович 

(БОНДАРЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 

BONDAREV VYKTOR), 07.12.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Новобогородицьке 

Воронізької області, РФ, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації 

виконавчого органу державної влади 

Кіровської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1378/
http://council.gov.ru/structure/persons/1378/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

 

 

 

 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

471.  Борисов Єгор Афанасійович (БОРИСОВ 

ЕГОР АФАНАСЬЕВИЧ, BORYSOV 

EGOR), 15.08.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Чурапча Чурапського району Республіки 

Якутія, РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації виконавчого 

органу державної влади Республіки Саха 

(Якутія) 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/433/
http://council.gov.ru/structure/persons/433/
http://council.gov.ru/structure/persons/433/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

472.  Бриксін Олександр Юрійович (БРЫКСИН 

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, BRYKSYN 

ALEKSANDR), 20.01.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Кемерово, РФ, паспорти № 4511459451, 

4597207832, 510640647, 512027747, 

638515761, паспорти для виїзду за кордон 

№ 700288554, 723383445, дипломатичний 

паспорт № 100114164, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації 

виконавчого органу державної влади 

Курської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1588/
http://council.gov.ru/structure/persons/1588/
http://council.gov.ru/structure/persons/1588/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

473.  Вайнберг Олександр Владеленович 

(ВАЙНБЕРГ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДЕЛЕНОВИЧ, VAYNBERG 

ALEKSANDR), 02.02.1961 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Великоорловське  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/255/
http://council.gov.ru/structure/persons/255/
http://council.gov.ru/structure/persons/255/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Борського району Горьковської області, РФ,  

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації виконавчого органу 

державної влади Єврейської автономної 

області 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



661 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

474.  Валяєв Юрій Костянтинович (ВАЛЯЕВ 

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, VALYAEV 

YURIY), 18.04.1959 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Журавлиха Краюшкінського району 

Алтайського краю, РФ, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації 

виконавчого органу державної влади 

Нижньогородської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1524/
http://council.gov.ru/structure/persons/1524/
http://council.gov.ru/structure/persons/1524/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

475.  Варфоломеєв Олександр Георгійович 

(ВАРФОЛОМЕЕВ АЛЕКСАНДР 

ГЕОРГИЕВИЧ, VARFOLOMEEV 

ALEXANDR), 04.07.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Мухоршибирського району Республіки 

Бурятія, РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації законодавчого 

органу державної влади Республіки Бурятія 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1072/
http://council.gov.ru/structure/persons/1072/
http://council.gov.ru/structure/persons/1072/


663 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



664 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

476.  Васильєв Валерій Миколайович 

(ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

VASILIYEV VALERY), 17.06.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець РФ, паспорт для виїзду за 

кордон № 704858966, сенатор Російської 

Федерації, представник від законодавчого 

органу державної влади Івановської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/238/
http://council.gov.ru/structure/persons/238/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

477.  Владіміров Микола Миколайович 

(ВЛАДИМИРОВ НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, VLADIMIROV NIKOLAI), 

18.11.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Чебоксари, РФ, 

сенатор Російської Федерації, представник 

від законодавчого органу державної влади 

Чуваської Республіки 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1578/
http://council.gov.ru/structure/persons/1578/
http://council.gov.ru/structure/persons/1578/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

478.  Воробйов Юрій Леонідович (ВОРОБЬЕВ 

ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, VOROBYOV 

JURY), 02.02.1948 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

м. Красноярськ, РФ, сенатор Російської 

Федерації, представник від законодавчого 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/270/
http://council.gov.ru/structure/persons/270/
http://council.gov.ru/structure/persons/270/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

органу державної влади Вологодської 

області 

 

 

 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

479.  Високінський Олександр Геннадійович 

(ВЫСОКИНСКИЙ АЛЕКСАНДР 

ГЕННАДЬЕВИЧ, VYSOKINSKIY 

ALEKSANDR), 24.09.1973 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Свердловськ, РФ,  

сенатор Російської Федерації, представник 

від законодавчого органу державної влади 

Свердловської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1597/
http://council.gov.ru/structure/persons/1597/
http://council.gov.ru/structure/persons/1597/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

480.  Галушина Римма Федорівна (ГАЛУШИНА 

РИММА ФЕДОРОВНА, GALUSHINA 

RIMMA), 30.05.1963 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка РФ, 

сенатор Російської Федерації, представник 

від законодавчого органу державної влади 

Ненецького автономного округу 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1439/
http://council.gov.ru/structure/persons/1439/
http://council.gov.ru/structure/persons/1439/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

481.  Геремєєв Сулейман Садулайович, 

(ГЕРЕМЕЕВ СУЛЕЙМАН САДУЛАЕВИЧ, 

GEREMEEV SULEYMAN), 20.01.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Грозний Чеченської 

Республіки, РФ, паспорт №  4903481255, 

паспорт для виїзду за кордон № 530381431, 

дипломатичний паспорт № 100103676, 

сенатор Російської Федерації, представник 

від законодавчого органу державної влади 

Чеченської Республіки 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/253/
http://council.gov.ru/structure/persons/253/


672 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

482.  Гібатдінов Айрат Мінерасіхович 

(ГИБАТДИНОВ АЙРАТ 

МИНЕРАСИХОВИЧ, GIBATDINOV 

AYRAT), 16.01.1986 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Ульяновськ, РФ,  

сенатор Російської Федерації, представник 

від законодавчого органу державної влади 

Ульяновської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1585/
http://council.gov.ru/structure/persons/1585/
http://council.gov.ru/structure/persons/1585/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

483.  Гігель Тетяна Анатолівна (ГИГЕЛЬ 

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, GIGEL 

TATIANA), 27.02.1960 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка с. Уймень 

Чойського району Горно-Алтайської 

автономної області, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1206/
http://council.gov.ru/structure/persons/1206/
http://council.gov.ru/structure/persons/1206/


674 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

сенатор Російської Федерації, представник 

від законодавчого органу державної влади 

Республіки Алтай  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



675 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

484.  Глєбова Любов Миколаївна (ГЛЕБОВА 

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, GLEBOVA 

LYUBOV), 07.03.1960 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Арзамас 

Нижньогородської області, РФ,  

паспорт № 2204448507, паспорти для виїзду 

за кордон №№ 511938770, 514234138, 

сенатор Російської Федерації, представник 

від законодавчого органу державної влади 

Удмуртської Республіки 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/313/
http://council.gov.ru/structure/persons/313/
http://council.gov.ru/structure/persons/313/


676 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

485.  Горицький Дмитро Юрійович (ГОРИЦКИЙ 

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, GORITSKIY 

DMITRY), 28.10.1970 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

м. Краснодар, РФ, сенатор Російської 

Федерації, представник від законодавчого 

органу державної влади Тюменської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1559/
http://council.gov.ru/structure/persons/1559/
http://council.gov.ru/structure/persons/1559/


677 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



678 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

486.  Горняков Сергій Васильович (ГОРНЯКОВ 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, GORNYAKOV 

SERGEI), 05.01.1966 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

м. Волгоград, РФ, сенатор Російської 

Федерації, представник від законодавчого 

органу державної влади Волгоградської 

області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1486/
http://council.gov.ru/structure/persons/1486/
http://council.gov.ru/structure/persons/1486/


679 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

487.  Городецький Володимир Пилипович 

(ГОРОДЕЦКИЙ ВЛАДИМИР 

ФИЛИППОВИЧ, GORODETSKY 

VLADIMIR), 11.07.1948 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець 

Смоленської області, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник від 

законодавчого органу державної влади 

Новосибірської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1162/
http://council.gov.ru/structure/persons/1162/
http://council.gov.ru/structure/persons/1162/


680 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

488.  Горячьова Світлана Петрівна (ГОРЯЧЕВА 

СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, GORYACHEVA 

SVETLANA), 03.07.1947 р.н.,  

громадянка Російської Федерації, 

уродженка селища Рисовий Анучинського 

району Приморського краю, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1190/
http://council.gov.ru/structure/persons/1190/
http://council.gov.ru/structure/persons/1190/


681 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

сенатор Російської Федерації, представник 

від законодавчого органу державної влади 

Приморського краю 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



682 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

489.  Гумерова Лілія Салаватівна (ГУМЕРОВА 

ЛИЛИЯ САЛАВАТОВНА, GUMEROVA 

LILIA), 16.12.1972 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Учали 

Республіки Башкоркостан, РФ,  

сенатор Російської Федерації, представник 

від законодавчого органу державної влади 

Республіки Башкортостан 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1191/
http://council.gov.ru/structure/persons/1191/
http://council.gov.ru/structure/persons/1191/


683 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

490.  Гусаківський Олександр Владиславович 

(ГУСАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИСЛАВОВИЧ, GUSAKOVSKIY 

ALEKSANDR), 25.08.1970 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Іжевськ, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник від 

законодавчого органу державної влади 

Івановської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1599/
http://council.gov.ru/structure/persons/1599/
http://council.gov.ru/structure/persons/1599/


684 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



685 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

491.  Гусєв Денис Володимирович (ГУСЕВ 

ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, GUSEV 

DENIS), 26.12.1976 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Архангельськ, РФ,  

сенатор Російської Федерації, представник 

від законодавчого органу державної влади 

Ненецького автономного округу 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1525/
http://council.gov.ru/structure/persons/1525/
http://council.gov.ru/structure/persons/1525/


686 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

492.  Двойних Олександр Володимирович 

(ДВОЙНЫХ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, DVOYNYKH 

ALEKSANDR), 19.01.1984 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Сергієв Посад Московської 

області, РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник від законодавчого органу 

державної влади Московської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1579/
http://council.gov.ru/structure/persons/1579/
http://council.gov.ru/structure/persons/1579/


687 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

493.  Дєньгін Вадим Євгенійович (ДЕНЬГИН 

ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, DENGIN VADIM), 

23.09.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Обнінськ 

Калузької області, РФ,  

сенатор Російської Федерації,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1521/
http://council.gov.ru/structure/persons/1521/
http://council.gov.ru/structure/persons/1521/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

представник від законодавчого органу 

державної влади Брянської області 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



689 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

494.  Долгов Костянтин Костянтинович 

(ДОЛГОВ КОНСТАНТИН 

КОНСТАНТИНОВИЧ, DOLGOV 

KONSTANTIN), 12.08.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник від 

законодавчого органу державної влади 

Мурманської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1481/
http://council.gov.ru/structure/persons/1481/
http://council.gov.ru/structure/persons/1481/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

495.  Ємельянов Геннадій Єгорович 

(ЕМЕЛЬЯНОВ ГЕННАДИЙ ЕГОРОВИЧ, 

EMEYANOV GENNADY), 01.01.1957 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець селища Карамалинка 

Татарської РСР, сенатор Російської 

Федерації, представник від законодавчого 

органу державної влади Республіки 

Татарстан 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1485/
http://council.gov.ru/structure/persons/1485/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



692 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

496.  Єпіфанова Ольга Миколаївна 

(ЕПИФАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 

YEPIFANOVA OLGA), 19.08.1966 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Великий Новгород, РФ, 

паспорти № 621356630, 625594299, 

1102712219, паспорт для виїзду за кордон 

№ 704606966, сенатор Російської Федерації, 

представник від законодавчого органу 

державної влади Республіки Комі 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1527/
http://council.gov.ru/structure/persons/1527/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

497.  Єпішин Андрій Миколайович (ЕПИШИН 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, YEPISHIN 

ANDREY), 29.10.1967 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник від 

законодавчого органу державної влади 

Тверської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/396/
http://council.gov.ru/structure/persons/396/
http://council.gov.ru/structure/persons/396/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

498.  Жамсуєв Баір Баясхаланович (ЖАМСУЕВ 

БАИР БАЯСХАЛАНОВИЧ, ZHAMSUYEV 

BAIR), 29.01.1959 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець  

с. Агінське Читинської області, РРФСР, 

сенатор Російської Федерації,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

представник в Раді Федерації від 

Забайкальського краю 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

499.  Жукова Анастасія Геннадіївна (ЖУКОВА 

АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА, 

ZHUKOVA ANASTASIA), 08.11.1974 р.н., 

громадянка Російської Федерації,  

уродженка м. Новгород, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації  від Чукотського автономного 

округу 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1584/
http://council.gov.ru/structure/persons/1584/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

500.  Журавльов Микола Андрійович 

(ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 

ZHURAVLEV NIKOLAI), 01.09.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

уродженець м. Москва, РФ, паспорт для 

виїзду за кордон № 4501673147, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від Костромської області 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/251/


698 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



699 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

501.  Забралова Ольга Сергіївна (ЗАБРАЛОВА 

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ZABRALOVA 

OLGA), 30.03.1980 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Москва, 

РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації  від 

Московської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1557/
http://council.gov.ru/structure/persons/1557/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

502.  Зленко Олена Геннадіївна (ЗЛЕНКО 

ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, ZLENKO 

YELENA), 20.07.1967 р.н.,  

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Тюмень, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від Ямало–Ненецького 

автономного округу 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1413/
http://council.gov.ru/structure/persons/1413/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

503.  Зобнєв Віктор Вікторович (ЗОБНЕВ 

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, ZOBNEV 

VICTOR), 07.07.1964 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Рубцовськ Алтайського 

краю, РФ, сенатор Російської Федерації, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1589/
http://council.gov.ru/structure/persons/1589/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

представник в Раді Федерації від 

Алтайського краю 

 

 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

504.  Зубарєв Ігор Дмитрович (ЗУБАРЕВ ИГОРЬ 

ДМИТРИЕВИЧ, ZUBAREV IGOR), 

20.06.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець с. Янтарний 

Калінінградської обл., РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від Республіки Карелія 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1340/


704 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

505.  Іванов Сергій Павлович (ИВАНОВ СЕРГЕЙ 

ПАВЛОВИЧ, IVANOV SERGEY), 

19.04.1952 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Ленінград, РФ, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від Магаданської області 

 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/194/
http://council.gov.ru/structure/persons/194/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

 

 

 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



706 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

506.  Іконніков Василь Миколайович 

(ИКОННИКОВ ВАСИЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, IKONNIKOV VASILY), 

26.04.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Орел, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від Орловської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1325/
http://council.gov.ru/structure/persons/1325/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

507.  Ісаков Едуард Володимирович (ИСАКОВ 

ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, ISAKOV 

EDUARD), 04.10.1973 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Єкатеринбург, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації  від Ханти-Мансійського округа 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1243/
http://council.gov.ru/structure/persons/1243/


708 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

508.  Казаноков Крим Олієвич (КАЗАНОКОВ 

КРЫМ ОЛИЕВИЧ, KAZANOKOV KRYM), 

19.06.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець аулуа Кош-Хабль 

Хабезського району Карачаєво-Черкеської 

Республіки, сенатор Російської Федерації, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1280/
http://council.gov.ru/structure/persons/1280/


709 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

представник в Раді Федерації  від 

Карачаєво-Черкеської Республіки 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



710 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

509.  Калашник Сергій Вікторович 

(КАЛАШНИК СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 

KALASHNIK SERGEY), 31.03.1978 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

уродженець м. Кострома, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від Костромської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1533/
http://council.gov.ru/structure/persons/1533/


711 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

510.  Карасін Григорій Борисович (КАРАСИН 

ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ, KARASIN 

GRIGORY), 23.08.1949 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Москва, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від Сахалінської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1472/
http://council.gov.ru/structure/persons/1472/


712 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



713 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

511.  Карелін Олександр Олександрович 

(КАРЕЛИН АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, KARELIN 

ALEXANDER), 19.09.1967 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Новосибірськ, РФ, паспорти                      

№ 5003968477, 604711444, 5013002006, 

621628427, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації  від 

Новосибірської області 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1530/
http://council.gov.ru/structure/persons/1530/
http://council.gov.ru/structure/persons/1530/


714 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

512.  Карелова Галина Миколаївна (КАРЕЛОВА 

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, KARELOVA 

GALINA), 29.07.1950 р.н.,  

громадянка Російської Федерації, 

уродженка населеного пункту Нижня Салда 

Свердловської області, РФ, паспорт  

№ 100115147, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

Воронезької області 

 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1038/
http://council.gov.ru/structure/persons/1038/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

513.  Карлін Олександр Богданович (КАРЛИН 

АЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ, KARLIN 

ALEXANDER), 29.10.1951 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Медведка Тюменцівського 

району Алтайського краю, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/434/
http://council.gov.ru/structure/persons/434/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації  від Алтайського краю 

 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

514.  Кіслов Андрій Ігоревич (КИСЛОВ 

АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, KISLOV ANDREY), 

29.08.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Куйбишев, РФ, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від Самарської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1575/
http://council.gov.ru/structure/persons/1575/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

515.  Кісляк Сергій Іванович (КИСЛЯК СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ, KISLYAK SERGEI), 

07.09.1950 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Москва, РФ, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від виконавчого органу 

державної влади Республіки Мордовія  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1434/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

516.  Клімов Андрій Аркадійович (КЛИМОВ 

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, KLIMOV 

ANDREY), 09.11.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Пермь, 

РФ, паспорт №100103821, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від виконавчого органу 

державної влади Пермського краю  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1434/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

517.  Клішас Андрій Олександрович (КЛИШАС 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, KLISHAS 

ANDREY), 09.11.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Єкатеринбург (Свердловськ), РФ, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від виконавчого органу 

державної влади Красноярського краю 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

518.  Ковітіді Ольга Федорівна (КОВИТИДИ 

ОЛЬГА ФЕДОРОВНА, KOVITIDI OLGA), 

07.05.1962 р.н., громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Сімферополь,       

АР Крим, УРСР, сенатор Російської 

Федерації, "представник в Раді Федерації  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

від виконавчого органу державної влади 

Республіки 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) 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

519.  Кожанова Ірина Андріївна (КОЖАНОВА 

ИРИНА АНДРЕЕВНА, KOZHANOVA 

IRINA), 06.06.1987 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Смоленськ, РФ, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації  

від виконавчого органу державної влади 

Смоленської області  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

520.  Кожин (Кожін) Володимир Ігорович 

(КОЖИН ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, 

KOZHIN VLADIMIR), 28.02.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Троїцьк Челябінської 

області, РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади міста 

Москва  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

521.  Колбін Сергій Миколайович (КОЛБИН 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, KOLBIN 

SERGEY), 29.10.1969 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Пенза, 

РФ, сенатор Російської Федерації, 

"представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади міста 

Севастополя" 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

522.  Кондратенко (Кондратєнко) Олексій 

Миколайович (КОНДРАТЕНКО АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, KONDRATENKO 

ALEKSEY), 16.12.1969 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець станиці 

Пластуновська Дінського району 

Краснодарського краю, СРСР, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від виконавчого органу 

державної влади Краснодарського краю  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

523.  Кондратюк Микола Федорович 

(КОНДРАТЮК НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 

KONDRATYUK NIKOLAI), 11.06.1957 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

сенатор Російської Федерації,  

представник в Раді Федерації  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

від виконавчого органу державної влади 

Пензенської області  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

524.  Косачев (Косачов) Костянтин Йосипович 

(КОСАЧЕВ КОНСТАНТИН 

ИОСИФОВИЧ, KOSACHEV 

KONSTANTIN), 17.09.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Пушкіно Московської 

області, РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади 

Республіки Марій Ел  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

525.  Косихіна Наталія Володимирівна 

(КОСИХИНА НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА, KOSIKHINA 

(KOSYKHINA) NATALIA), 07.08.1972 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Данілов Ярославської області, 

РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації  від 

виконавчого органу державної влади 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Ярославської 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) 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

526.  Кравченко Володимир Казимирович 

(КРАВЧЕНКО ВЛАДИМИР 

КАЗИМИРОВИЧ, KRAVCHEHKO 

VLADIMIR), 12.07.1964 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Малинівка Томського району Томської 

області, РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади 

Томської області  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

527.  Круглий Володимир Ігорович (КРУГЛЫЙ 

ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, KRUGLYY 

VLADIMIR), 27.05.1955 р.н., уродженець   

м. Орел, РФ, громадянин Російської 

Федерації (ІПН 575302392305), сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від Орловської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

528.  Кузьмін Дмитро Геннадійович (КУЗЬМИН 

ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, KUZMIN 

DMITRIY), 28.06.1975 р.н., уродженець       

м. Березовський Кемеровської області, РФ, 

громадянин Російської Федерації  

(ІПН 420301139560),  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації  від Кемеровської області – 

Кузбасу 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

529.  Куликовських Ніна Германівна 

(КУЛИКОВСКИХ НИНА ГЕРМАНОВНА, 

KULIKOVSKIKH NINA), 05.02.1961 р.н.,  

уродженка м. Вязьма Смоленської області, 

РФ, громадянка Російської Федерації  

(ІПН 672201673272), сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації  

від Смоленської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

530.  Кутєпов Андрій Вікторович (КУТЕПОВ 

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, KUTEPOV 

ANDREY), 06.04.1971 р.н., уродженець        

м. Санкт-Петербург, РФ, громадянин 

Російської Федерації (ІПН 780152001785), 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від міста Санкт-Петербург 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

531.  Лазуткіна Юлія Вікторівна (ЛАЗУТКИНА 

ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, LAZUTKINA 

YULIYA), 11.03.1981 р.н., уродженка            

с. Колтовське Колишлейського району 

Пензенської області, РФ, громадянка 

Російської Федерації (ІПН 583602356928), 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від Пензенської області  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 



742 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

532.  Лебедєв Володимир Альбертович 

(ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ, 

LEBEDEV VLADIMIR), 23.04.1962 р.н., 

уродженець м. Новогрудок Гродненської 

області, Республіка Білорусь, громадянин 

Російської Федерації (ІПН 526200684066), 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від Нижегородської 

області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 



743 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

533.  Лєдков Григорій Петрович (ЛЕДКОВ 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, LIEDKOV 

HRYHORII), 26.03.1969 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Нарян-

Мар, Ненецького національного округу 

РРФСР, сенатор Російської Федерації, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1531/
http://council.gov.ru/structure/persons/1531/


744 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

представник в Раді Федерації  від 

законодавчого зібрання Ямало-Ненецького 

автономного округу 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



745 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

534.  Майоров Олексій Петрович (МАЙОРОВ 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, MAIOROV 

OLEKSII), 29.12.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Клімовськ Московської області, РФ, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від законодавчого 

(представницького) органу Республіки 

Калмикія 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/256/
http://council.gov.ru/structure/persons/256/


746 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

535.  Мамсуров Таймураз Дзамбекович 

(МАМСУРОВ ТАЙМУРАЗ 

ДЗАМБЕКОВИЧ, MAMSUROV 

TAIMURAZ), 13.04.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Беслан Північно-Осетинської АРСР, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від Республіки Північна 

Осетія – Аланія 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/426/
http://council.gov.ru/structure/persons/426/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

536.  Мартинов Сергій Олександрович 

(МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, MARTYNOV 

SERHII), 22.08.1959 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Шаткі-1 Горьковської області, РРФСР, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від законодавчого органу 

державної влади Республіки Марій Ел 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1170/
http://council.gov.ru/structure/persons/1170/


749 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

537.  Матвієнко Валентина Іванівна 

(МАТВИЕНКО ВАЛЕНТИНА 

ИВАНОВНА, MATVIENKO 

VALENTYNA), 07.04.1949 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                  

м. Шепетівка Хмельницької області, УРСР, 

голова Ради Федерації Федеральних Зборів 

РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації  

від м. Санкт-Петербург 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/257/
http://council.gov.ru/structure/persons/257/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

538.  Мізуліна Олена Борисівна (МИЗУЛИНА 

ЕЛЕНА БОРИСОВНА, MIZULINA 

ELENA), 09.12.1954 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Буй 

Костромської області, РФ,  

сенатор Російської Федерації,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1044/
http://council.gov.ru/structure/persons/1044/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

представник в Раді Федерації від 

виконавчої влади Омської області 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



752 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

539.  Мітін Сергій Герасимович (МИТИН 

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ, MITIN SERHII), 

14.07.1951 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Горький, РРФСР, 

сенатор Російської Федерації, представник 

у Раді Федерації від виконавчого органу 

державної влади Новгородської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/468/
http://council.gov.ru/structure/persons/468/


753 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

540.  Михайлов Сергій Петрович (МИХАЙЛОВ 

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, MYKHAILOV 

SERHII), 22.05.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Нерчинськ Читинської області, РРФСР, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від законодавчого органу 

державної влади законодавчого зібрання 

Забайкальського краю 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1281/
http://council.gov.ru/structure/persons/1281/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

541.  Морозов Ігор Миколайович (МОРОЗОВ 

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, MOROZOV 

IHOR), 10.12.1956 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Спаськ-Рязанський Рязанської області, 

РРФСР, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади 

Рязанської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/15/
http://council.gov.ru/structure/persons/15/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

542.  Муратов Сергій Миколайович (МУРАТОВ 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, MURATOV 

SERHII), 13.01.1964 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Щуч’є Курганської області, РРФСР, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від виконавчого органу 

державної влади Курганської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1532/
http://council.gov.ru/structure/persons/1532/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

543.  Мухаметшин Фаріт Мубаракшевич 

(МУХАМЕТШИН ФАРИТ 

МУБАРАКШЕВИЧ, MUKHAMETSHIN 

FARIT), 31.01.1947 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Великі Кокузи 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1424/
http://council.gov.ru/structure/persons/1424/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Апастовського району Татарської АССР, 

РРФСР, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації  від 

виконавчого органу державної влади 

Самарської області 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



759 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

544.  Наговіцин В’ячеслав Володимирович 

(НАГОВИЦЫН ВЯЧЕСЛАВ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, NAHOVITSYN 

VIACHESLAV), 02.03.1956 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Глазов Удмуртської АССР, 

РРФСР, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від Уряду 

Республіки Бурятія 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/416/
http://council.gov.ru/structure/persons/416/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

545.  Наролін Олександр Володимирович 

(НАРОЛИН АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, NAROLIN 

OLEKSANDR), 27.07.1972 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Червоногвардійське, Адигейської АО 

Краснодарського краю, РРФСР, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від виконавчого органу 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1606/
http://council.gov.ru/structure/persons/1606/


761 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державної влади Республіки Адигея 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



762 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

546.  Невзоров Борис Олександрович 

(НЕВЗОРОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

NEVZOROV BORYS), 21.09.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Мічурінськ Тамбовської 

області, РРФСР, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації  

від представництва Камчатського краю 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/289/


763 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

547.  Нікітін Олександр Валерійович (НИКИТИН 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, NIKITIN 

OLEKSANDR), 26.04.1976 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Мічурінськ Тамбовської області, РРФСР, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації  від законодавчого органу 

державної влади Тамбовської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/395/
http://council.gov.ru/structure/persons/395/


764 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

548.  Новожилов Віктор Феодосійович 

(НОВОЖИЛОВ ВИКТОР ФЕОДОСЬЕВИЧ, 

NOVOZHYLOV VIKTOR), 16.02.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Бєлова Сямженського району 

Вологодської області, РРФСР,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1089/


765 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від виконавчого органу 

державної влади Архангельської області 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



766 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

549.  Нов’юхов Олександр В’ячеславович 

(НОВЬЮХОВ АЛЕКСАНДР 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, NOVIUKHOV 

OLEKSANDR), 05.10.1975 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Бєрьозово Тюменської області, РРФСР, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від законодавчого органу 

державної влади Ханти-Мансійського  

АО – Югри 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1590/
http://council.gov.ru/structure/persons/1590/


767 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

550.  Орденов Генадій Іванович (ОРДЕНОВ 

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, ORDENOV 

HENADII), 04.09.1957 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Калинівка Хобдинського району 

Актюбінської області, Казахської РСР, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від виконавчого органу 

державної влади Астраханської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1302/
http://council.gov.ru/structure/persons/1302/


768 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



769 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

551.  Орлов Олексій Маратович (ОРЛОВ 

АЛЕКСЕЙ МАРАТОВИЧ, ORLOV 

OLEKSII), 09.10.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Еліста 

Калмицької АРСР, РРФСР, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від виконавчого органу 

державної влади Республіки Калмикія 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/420/
http://council.gov.ru/structure/persons/420/


770 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

552.  Отке Анна Іванівна (ОТКЕ АННА 

ИВАНОВНА, OTKE ANNA),          

21.12.1974 р.н., громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Анадир 

Чукотського АО Магаданської області, 

РРФСР, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади 

Чукотського АО 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1084/
http://council.gov.ru/structure/persons/1084/


771 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

553.  Оюн Діна Іванівна (ОЮН ДИНА 

ИВАНОВНА, OIUN DINA), 25.07.1963 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Кизил Республіки Тива, 

РРФСР, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1488/
http://council.gov.ru/structure/persons/1488/


772 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 від виконавчого органу державної влади 

Республіки Тива 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



773 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

554.  Павлова Маргарита Миколаївна 

(ПАВЛОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА, 

PAVLOVA MARHARYTA), 22.01.1979 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка с. Кичигино Увальського району 

Челябінської області, РРФСР, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від виконавчого органу 

державної влади Челябінської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1478/


774 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

555.  Пермінов Дмитро Сергійович (ПЕРМИНОВ 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, PERMINOV 

DMYTRO), 03.04.1979 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Омськ, 

РРФСР, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

законодавчого органу державної влади 

Омської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1577/
http://council.gov.ru/structure/persons/1577/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



776 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

556.  Пермінов Сергій Миколайович 

(ПЕРМИНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

PERMINOV SERHII), 16.09.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Ленінград, РРФСР, член 

Ради Федерації Федеральних Зборів РФ від 

виконавчого органу державної влади 

Ленінградської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1514/


777 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

557.  Пермінова Олена Олексіївна 

(ПЕРМИНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, 

PERMINOVA ELENA), 05.12.1960 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка Шатровського району 

Курганської області, РРФСР, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації  від виконавчого органу 

державної влади Курганської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1189/


778 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

558.  Петіна Ірина Олександрівна (ПЕТИНА 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, PETINA 

IRYNA), 31.08.1972 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Рязань, 

РРФСР, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації   

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1510/
http://council.gov.ru/structure/persons/1510/


779 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

від виконавчого органу державної влади 

Рязанської області 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



780 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

559.  Писарєва Олена Володимирівна 

(ПИСАРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 

PYSARIEVA ELENA), 20.01.1967 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Великий Новгород, РРФСР, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від законодавчого органу 

державної влади Новгородської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/381/


781 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

560.  Полєтаєв Володимир Володимирович 

(ПОЛЕТАЕВ ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, POLIETAIEV 

VOLODYMYR), 23.05.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Горноалтайськ 

Горноалтайської АО Алтайського краю, 

РРФСР, сенатор Російської Федерації,  

 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1210/
http://council.gov.ru/structure/persons/1210/


782 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади 

Республіки Алтай 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



783 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

561.  Пономарьов Валерій Андрійович 

(ПОНОМАРЕВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 

PONOMARIОV VALERII), 17.08.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Тіхоє Курильського району 

Сахалінської області, РРФСР, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від законодавчого органу 

державної влади Камчатського краю 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/279/


784 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

562.  Пронюшкін Олександр Юрійович 

(ПРОНЮШКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 

PRONIUSHKIN OLEKSANDR),  

31.06.1987 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Муром 

Володимирської області, РРФСР,  

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації  від виконавчого органу 

державної влади Володимирської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1447/


785 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

563.  Пушков Олексій Костянтинович (ПУШКОВ 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 

PUSHKOV OLEKSII), 10.08.1954 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Пекін, КНР,  

сенатор Російської Федерації,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1316/
http://council.gov.ru/structure/persons/1316/


786 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

представник в Раді Федерації від 

законодавчого органу державної влади 

Пермського краю 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



787 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

564.  Ракітін Олександр Васильович (РАКИТИН 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, RAKITIN 

OLEKSANDR), 17.05.1958 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Остров Псковської області, РРФСР, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від виконавчого органу 

державної влади Республіки Карелія 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1379/
http://council.gov.ru/structure/persons/1379/


788 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

565.  Рапота Григорій Олексійович (РАПОТА 

ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, RAPOTA 

HRYHORII), 05.02.1944 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Москва, РРФСР, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації  

від виконавчого органу державної влади 

Курської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1556/
http://council.gov.ru/structure/persons/1556/


789 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



790 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

566.  Рукавішнікова Ірина Валеріївна 

(РУКАВИШНИКОВА ИРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА, RUKAVISHNIKOVA 

IRYNA), 03.02.1973 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка м. Ростов-

на-Дону, РРФСР, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації  

від законодавчого органу державної влади 

Ростовської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1415/
http://council.gov.ru/structure/persons/1415/


791 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

567.  Рижков Микола Іванович (РЫЖКОВ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, RYZHKOV 

MYKOLA), 28.09.1929 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

с. Диліївка Бахмутського району Донецької 

області, УРСР, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації  

від виконавчого органу державної влади 

Бєлгородської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/316/
http://council.gov.ru/structure/persons/316/


792 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

568.  Рябухін Сергій Миколайович (РЯБУХИН 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Riabukhin Sergei), 

13.11.1954 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець Саратовської 

області, РРФСР,  дипломатичний паспорт 

№ 100060689, сенатор Російської Федерації, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 



793 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

представник в Раді Федерації  від 

законодавчого (представницького) органу 

державної влади Ульяновської області 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



794 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

569.  Савельєв Дмитро Володимирович 

(САВЕЛЬЕВ ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, Savelev Dmitrii), 

03.08.1968 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Горький, РФ, 

паспорти №№ 220179650, 515104638, 

дипломатичний паспорт № 100120046, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від Тульської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 



795 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

570.  Савін Олександр Олександрович (САВИН 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Savin 

Aleksandr), 28.01.1962 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Брянськ, РФ,  

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від Калузької області 

  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1529/
http://council.gov.ru/structure/persons/1529/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



797 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

571.  Савченко Євген Степанович (САВЧЕНКО 

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ, Savchenko 

Evgenii), 08.04.1950 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Червона Яруга Бєлгородської 

області, РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

Бєлгородської області 

  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/445/
http://council.gov.ru/structure/persons/445/


798 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

572.  Салпагаров Ахмат Анзорович 

(САЛПАГАРОВ АХМАТ АНЗОРОВИЧ, 

Salpagarov Akhmat), 13.01.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець с. Новий Карачай Карачаєво-

Черкеської АТ, Ставропольський край, РФ, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від Карачаєво-–Черкеської 

Республіки 

  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1237/


799 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

573.  Сафін Ленар Ринатович (САФИН 

ЛЕНАР РИНАТОВИЧ, SAFIN LENAR, 

11.02.1969 р.н., уродженець Республіки 

Татарстан, громадянин Російської 

Федерації, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1519/
http://council.gov.ru/structure/persons/1519/
http://council.gov.ru/structure/persons/1519/


800 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

від виконавчого органу державної влади 

Республіки Татарстан 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



801 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

574.  Сахарова Тетяна Анатоліївна (САХАРОВА 

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, 

SAKHAROVA TATIANA), 16.07.1973 р.н., 

громадянка Російської Федерації,  

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації  від законодавчого 

(представницького) органу державної влади 

Мурманської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1594/
http://council.gov.ru/structure/persons/1594/
http://council.gov.ru/structure/persons/1594/


802 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

575.  Святенко Інна Юріївна (СВЯТЕНКО ИННА 

ЮРЬЕВНА, SVIATENKO INNA), 

16.09.1967 р.н. громадянка Російської 

Федерації, уродженка м. Таганрог, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від законодавчого 

(представницького) органу державної влади 

м. Москва 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1476/
http://council.gov.ru/structure/persons/1476/
http://council.gov.ru/structure/persons/1476/


803 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



804 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

576.  Семенов Валерій Володимирович 

(СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, SEMENOV VALERII),  

16.09.1960 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Черкеськ,  

сенатор РФ, представник в Раді Федерації 

від законодавчого (представницького) 

органу державної влади Красноярського 

краю  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1172/
http://council.gov.ru/structure/persons/1172/
http://council.gov.ru/structure/persons/1172/


805 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

577.  Сємісотов Микола Петрович 

(СЕМИСОТОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 

SEMISOTOV NIKOLAI), 02.12.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець хутора Сєкачі Михайлівського 

району Волгоградської обл., РФ,  

сенатор РФ, представник в Раді Федерації 

від виконавчого органу державної влади 

Волгоградської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1203/


806 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

578.  Сініцин Олексій Володимирович 

(СИНИЦЫН АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, SINITSYN ALEKSEI, 

13.01.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Кемерово, 

сенатор РФ, представник в Раді Федерації 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1336/
http://council.gov.ru/structure/persons/1336/
http://council.gov.ru/structure/persons/1336/


807 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

від виконавчого органу державної влади 

Кемеровської області  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



808 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

579.  Скаковська Людмила Миколаївна 

(СКАКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА 

НИКОЛАЕВНА, SKAKOVSKAIA 

LIUDMILA), 13.11.1961 р.н.,  

громадянка Російської Федерації, 

уродженка м. Бежецьк Тверської обл., 

сенатор РФ, представник в Раді Федерації 

від виконавчого органу державної влади 

Тверської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1567/
http://council.gov.ru/structure/persons/1567/
http://council.gov.ru/structure/persons/1567/


809 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

580.  Солодун Галина Миколаївна (СОЛОДУН 

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, SOLODUN 

GALYNA), 26.01.1968 р.н.,  

громадянка Російської Федерації, 

уродженка с. Мишківка Стародубського 

району Брянської обл., РФ, сенатор РФ, 

представник в Раді Федерації від 

законодавчого (представницького) органу 

державної влади Брянської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1480/
http://council.gov.ru/structure/persons/1480/
http://council.gov.ru/structure/persons/1480/


810 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



811 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

581.  Талабаєва Людмила Заумівна 

(ТАЛАБАЕВА ЛЮДМИЛА ЗАУМОВНА, 

TALABAEVA LIUDMILA), 06.07.1957 р.н., 

громадянка Російської Федерації,  

сенатор РФ, представник в Раді Федерації 

від законодавчого (представницького) 

органу державної влади Приморського 

краю 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1332/
http://council.gov.ru/structure/persons/1332/


812 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

582.  Тараканов Павло Володимирович 

(ТАРАКАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

TARAKANOV PAVEL), 21.07.1982 р.н., 

уродженець м. Кишинів, Республіка 

Молдова, громадянин Російської Федерації, 

сенатор РФ, представник в Раді Федерації 

від виконавчого органу державної влади 

Тюменської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1430/
http://council.gov.ru/structure/persons/1430/


813 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

583.  Тімченко Вячеслав Степанович 

(ТИМЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ, 

TIMCHENKO VIACHESLAV),  

20.11.1955 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Шахтинськ, 

сенатор РФ, представник в Раді Федерації 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1186/
http://council.gov.ru/structure/persons/1186/


814 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

від законодавчого (представницького) 

органу державної влади Кіровської області 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



815 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

584.  Ткач Олег Полікарпович (ТКАЧ ОЛЕГ 

ПОЛИКАРПОВИЧ, TKACH OLEH), 

23.09.1967 р.н., уродженець м. Козятин 

Вінницької обл., Україна, громадянин 

Російської Федерації, сенатор РФ, 

представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу державної влади 

Калінінградської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/187/
http://council.gov.ru/structure/persons/187/
http://council.gov.ru/structure/persons/187/


816 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

585.  Тултаєв Петро Миколайович (ТУЛТАЕВ 

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, TULTAEV PETR), 

01.01.1961 р.н., уродженець Республіки 

Мордовія, громадянин Російської 

Федерації, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

законодавчого (представницького) органу 

державної влади від Республіки Мордовія 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1576/
http://council.gov.ru/structure/persons/1576/
http://council.gov.ru/structure/persons/1576/


817 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



818 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

586.  Турчак Андрій Анатолійович (ТУРЧАК 

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, TURCHAK 

ANDREI), 20.12.1975 р.н.,  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Ленінград, РФ, перший 

заступник Голови Ради Федерації,  

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від законодавчого 

(представницького) органу державної влади 

Псковської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/474/
http://council.gov.ru/structure/persons/474/
http://council.gov.ru/structure/persons/474/


819 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

587.  Ульбашев Мухарбій Магомедович 

(УЛЬБАШЕВ МУХАРБИЙ 

МАГОМЕДОВИЧ, ULBASHEV 

MUKHARBII), 15.05.1960 р.н.,  

уродженець Республіки Кабардино-

Балкарія, РФ, громадянин Російської 

Федерації,  сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

законодавчого (представницького) органу 

державної влади Кабардино-Балкарської 

Республіки 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/54/
http://council.gov.ru/structure/persons/54/
http://council.gov.ru/structure/persons/54/


820 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

588.  Усатюк Валерій Петрович (УСАТЮК 

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, USATIUK 

VALERII), 14.06.1948 р.н., уродженець        

м. Фрунзе (Бішкек) Республіки Киргизія, 

громадянин Російської Федерації, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1456/
http://council.gov.ru/structure/persons/1456/
http://council.gov.ru/structure/persons/1456/


821 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації від виконавчого органу 

державної влади Республіки Хакасія  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



822 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

589.  Фадзаєв Арсен Сулейманович (ФАДЗАЕВ 

АРСЕН СУЛЕЙМАНОВИЧ, FADZAEV 

ARSEN), 05.09.1962 р.н., уродженець 

Північно-Осетинської Республіки, 

громадянин Російської Федерації, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від законодавчого 

(представницького) органу державної влади 

Північної Осетії – Аланії 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1380/
http://council.gov.ru/structure/persons/1380/
http://council.gov.ru/structure/persons/1380/


823 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

590.  Федоров Микола Васильович (ФЕДОРОВ 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, FEDOROV 

NIKOLAI), 09.05.1958 р.н., уродженець 

Чуваської Республіки, громадянин 

Російської Федерації, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації  

від виконавчого органу державної влади 

Чуваської Республіки 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/729/
http://council.gov.ru/structure/persons/729/
http://council.gov.ru/structure/persons/729/


824 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



825 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

591.  Федоров Юрій Вікторович (ФЕДОРОВ 

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, FEDOROV IURII), 

01.01.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

законодавчого (представницького) органу 

державної влади Удмуртської Республіки 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1382/
http://council.gov.ru/structure/persons/1382/
http://council.gov.ru/structure/persons/1382/


826 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

592.  Хамчієв Бєлан Багаудінович (ХАМЧИЕВ 

БЕЛАН БАГАУДИНОВИЧ, 

KHAMCHYIEV BELAN 

BAHAUDINOVYCH), 07.12.1960 р.н., 

народився у станиці Орджонікідзевська, 

Сунженський район, Чечено-Інгуської 

АРСР, громадянин Російської Федерації, 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від законодавчого органу 

державної влади – Народних Зборів 

Республіки Інгушетія 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 



827 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

593.  Хапсіроков Мурат Крим-Герійович 

(ХАПСИРОКОВ МУРАТ КРЫМ-

ГЕРИЕВИЧ, KHAPSIROKOV MURAT 

KRYM-HERIIOVYCH), 26.01.1978 р.н., 

уродженець м. Карачаєвськ Карачаєво-

Черкеської АТ, РРФСР,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 



828 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

громадянин Російської Федерації, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації  від законодавчого органу 

державної влади Республіки Адигея 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 



829 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

594.  Хлякіна Оксана Володимирівна 

(ХЛЯКИНА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, 

KHLIAKINA OKSANA 

VOLODYMYRIVNA), 28.11.1969 р.н., 

уродженка м. Липецьк, РФ, громадянка 

Російської Федерації, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації  

від Липецької області  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

595.  Хохлова Ольга Миколаївна (ХОХЛОВА 

ОЛЬГА НИКОЛАTВНА, KHOKHLOVA 

OLHA MYKOLAIVNA), 18.11.1957 р.н., 

уродженка – м. Муром Володимирської 

області, РФ, громадянка Російської 

Федерації, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

законодавчої влади Володимирської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1446/
http://council.gov.ru/structure/persons/1446/
http://council.gov.ru/structure/persons/1446/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



832 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

596.  Цеков Сергій Павлович (ЦЕКОВ СЕРГЕЙ 

ПАВЛОВИЧ, TSEKOV SERHII 

PAVLOVYCH), 28.09.1953 р.н.,  

уродженець м. Сімферополь, АР Крим, 

УРСР, громадянин Російської Федерації, 

сенатор Російської Федерації, "представник 

в Раді Федерації  від законодавчої влади 

Республіки Крим" 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 



833 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

597.  Цепкін Олег Володимирович (ЦЕПКИН 

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, TSEPKIN 

OLEH) 15.09.1965 р.н.  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Руза Московської області, 

РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації   

від законодавчої (виконавчої) влади 

Челябінської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1249/
http://council.gov.ru/structure/persons/1249/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


834 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

598.  Чернишов Андрій Володимирович 

(ЧЕРНЫШЕВ АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, CHERNYSHEV 

ANDREI) 10.06.1970 р.н.  

громадянин Російської Федерації,  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1518/
http://council.gov.ru/structure/persons/1518/
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

уродженець м. Братськ Іркутської області, 

РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації  від 

виконавчої влади Іркутської області 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


836 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

599.  Шевченко Андрій Анатолійович 

(ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

SHEVCHENKO ANDREI) 29.05.1965 р.н. 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець селища центральної садиби 

госпдвору ім. Димитрова Оренбурзької 

області, РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

законодавчої (виконавчої) влади 

Оренбурзької області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1304/
http://council.gov.ru/structure/persons/1304/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


837 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

600.  Шейкін Артем Геннадійович (ШЕЙКИН 

АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ, SHEIKYN 

ARTEM) 25.03.1980 р.н.  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Білогорськ Амурської 

області, РФ, сенатор Російської Федерації, 

представник в Раді Федерації від 

законодавчого органу державної влади –

законодавчих Зборів Амурської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1574/
http://council.gov.ru/structure/persons/1574/
http://council.gov.ru/structure/persons/1574/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


838 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 



839 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

601.  Широков Анатолій Іванович (ШИРОКОВ 

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, SHYROKOV  

ANATOLIII) 29.12.1967 р.н.  

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Новосибірськ, РФ, 

представник в Раді Федерації від 

виконавчого органу влади Магаданської 

області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 

http://council.gov.ru/structure/persons/1211/
http://council.gov.ru/structure/persons/1211/
http://council.gov.ru/structure/persons/1211/


840 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

602.  Шумілова Олена Борисівна (ШУМИЛОВА 

ЕЛЕНА БОРИСОВНА, SHUMILOVA 

ЕLENA), 01.04.1978 р.н., громадянка 

Російської Федерації, уродженка                    

с. Койгородок Комі АРСР, РФ, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від законодавчого органу 

державної влади Республіки Комі 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

 

Десять років 



841 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

603.  Ягубов Геннадій Володимирович  

(ЯГУБОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

YAHUBOV HENNADII), 17.04.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації,              

уродженець м. Будьоновськ 

Ставропольського краю, РФ,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

Десять років 



842 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

сенатор Російської Федерації, представник 

в Раді Федерації від законодавчої влади 

Ставропольського краю 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій 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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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

604.  Ялалов Ірек Ішмухаметович (ЯЛАЛОВ 

ИРЕК ИШМУХАМЕТОВИЧ, YALALOV 

IREK), 27.01.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець м. Уфа 

Башкирської АРСР, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації від 

законодавчого органу державної влади 

Республіки Башкортостан 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 

або діють в їх інтересах; 

 

Десять років 



844 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  

держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

605.  Ярошук Олександр Георгійович (ЯРОШУК 

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ,  YAROSHUK 

ALEKSANDR), 15.11.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                

м. Калінінград, РФ, сенатор Російської 

Федерації, представник в Раді Федерації від 

законодавчого органу державної влади – 

думи Калінінградської області 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

606.  Яцкін Андрій Володимирович (ЯЦКИН 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, YATSKYN 

ANDREI), 25.04.1969 р.н., громадянин 

Російської Федерації, уродженець                 

м. Красноярськ, РФ, перший заступник 

голови Ради Федерації Федерального 

зібрання Російської Федерації, сенатор 

Російської Федерації, представник в Раді 

Федерації від виконавчого органу влади 

Ростовської області 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права 

користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній 

або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може 

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 

осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права 

розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 

діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі 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; 

Десять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

_________________________ 


